SzorileRrHeuv Meevet
KOzcYut-EsEHex
GRzonsnct es

VE*ott-*rEctnt

.teovz6x6t'tW

JocU VaRos

,l

BlzorrsAcA

iai Bizotts6g
Gazdasigl es varo:rrrl arvl
NYILVANOS

TArgY:

Helyszin:
ldcipont:

Jegyz6ko
nyvvezet6:

iil6se

--

SZMJV. Pofgarmesteri Hir 'atal
m9!tlNesYl9l9tl---

--!:9
^^rr

--^ar^*har'1
ZV I I. D4(tPrelrrvvl

4 el

E- lh'cr-l

Keringer Klaudia
MegiegYzes

Al6i16s

Jelenl6ti iv

a bizotts6g elnoke

-,1

i

;

[tr[l^

1n

v<f,tt

a\t\14
Dr. Nem6nY Andr6s

; bEACas taslt

T'\ ;

,^,

f=---

f-/J

)t

Soos J6zsef

aL/A

V6rds Lajos
Kov6cs El6d
Szalai BSlint

a bizottsdg tagla
a bizotts6g tagla

a brzottsag IagJa
a bizotts6g tagla
a bizottsdg tagla

Tdlas Jozsef

Kremser Csaba

a bizotts6g tagla

a bizotts69 tagla

Kozma Norbert

Poor Andrds

a bzottseg tagja

a bizottsdg tagja

Balassa P6ter
-

Horv6th Csaba

b'rzo,ttseg tagja

ftbrtottffilasrt

--7X-1

Dr. lpkovich GYdrgY
Kopcs6ndi J6zsef

b'rzotGagCg.ta

a bizottsdg tagja

ffi**a
L.t

Y

*l/c :'v) ,l.A

a bizotts6g tagja
a bizotts6g tagja
a bizotts6g tagla
a bizotts6g tagja

Telefon: +36 941520-316
Fax:+36 941520-2BB
Web: www.szombathelY. h u

SzoruenrHelY MecYel JocU VAnos
KozcYUlEseruen
GRzonsnot es
VAROSSTMTEGIAI BIZOTTSAGA

Alland6 meghivottak
N6v

Dr. Puskds Tivadar
llles K6roly
Koczka Tibor
Moln6r Mikl6s

Megjegyz6s

AlSi16s

polg6rmester

t^

J\J^.
\

alpolgSrmester

Qpfl--

alpolg6rmester

t

Fgyzo

Dr. K6rolyiAkos
Babicsn6 Dr. T6ke
Erzs6bet

alpolgdrmester

S"{&\$/-- "-\

*.G-Q:.

aljegyzb

St6ger G6bor

a K6zgazdas6gi es Ado
Osztdlv vezet6ie

G6sp5rn6 Farkas Agota

k6nyvvizsg6lo

Szak6ly Szabolcs
Lakezi G6bor
Kuslits Tibor
Kov6cs Vince

LitkeiTam6s
D6ri Lajos

Dr. N6rai Erna

,a)

a4

a Vdrosfejleszt6si es Projekt

Kabinet vezet6ie
a V6rosUzemeltet6si OsztAlY
vezet6ie
v6rosi f6epltesz
a Vas Megyei Kereskedelmi 6s

loarkamara eln6ke
Vas Megyei Epitesz Kamara
Okl. epitom6rnok, a Vas
Megyei Merndki Kamara
alelnoke
Vagyongazddlkod6si lroda
vezet6ie

Telefon: +36 94/520-3'1 6
Fax:+36 941520-288
Web: www. szombathelY. hu

SzoruaerHery Mroyer Jocu VAnos
KozcyUlEsEruex
GnzoRsAcr es

VnRosstnnrecnt BtzorrsAcn

Napirendek el6ad6i, meghivottak

Aliiris

N6v

Megjegyz6s

Nagyn6 Dr" Gats Andrea
Dr. Kohuth Viktor

a Jogi, Kepvisel6i 6s Hatosdgi
Osztdlv vezetoie

,z(n

\--.-o-*)f

a VASIVIZ 2rt.. vez6rigazgatoja

Dr. Stdnitz Eva
megyei tisztif6orvos

jdr6si tisztif6orvos

Dr. Gy6no Gabriella

Operint Projekt
Ingatlanberuh6zo 6s
I ngatlanhasznosito Kft.
Uovvezet6 ioazqat6ia

Bokor Jdnos az

Dr. N6meth Gdbor

t
KovScs M6rta
Kiskos

Ferenc

!

/_

rv//21

,4

/ry/)

Farkas Csaba

Kulics Gyorgy

Vor6sn6 Budai M6ria
Trenyik Zsolt
N6meth Tamds

lamza lstvdn

)r. Szondy Szilvia
,1

\-rr-stu= ftCeq;

Uqvvezeto iqazqatoia

uqvvezet6 iqazqat6ia
az ENYKK ZRt"
vez5rigazgatoia
a ,,Savaria T6rt6nelmi
Karnev6l" KozhasznU
K6zalapitv5ny Kurat6rium6nak
elnoke
a ,,Savaria Tod6nelmi
Karnev6l" Kdzhaszn0
Kdzalapitv Any FEB elnoke
a Szombathelyert
Kozalapltv6ny Kurat6riuma
eln6ke
a Szombathelyeft
K6zalapitv6nv FEB elndke
a Kutyamenhely Alap[tv6ny
Kurat6riuma elndke
a Kutyamenhely Alapitvdny
FEB elndke
a ,,Szombathely Szent Mdrton
vdrosa" Joleti Alapitvdny
Kurat6riuma elnoke

Csapl6ros Andrea

Eirt

a TSvh6szolg6ltato Kft.
a Vas Megyei Temetkez6si Kft.

Papp Ldszl6

7

a SZOVA Zrt. vez6rigazgatoja

a Halad6s Labdar0go Stadion
6s MultifunkcionSlis

6-&-

'p

iR=--

)

{Jt
Telefon: +36 94/520-31 6
Fax:+36 941520-288
Web: wvwv.szombathelv. hu

SzoMeRrHelv Mecyer JocU VAnos
KOzcyUlEsEruer
GnzoRsAcr es

VAnossrnnlEcnr BrzorrsAcn

T-!e

Lr^cc

(
.r l(>"'5

('= D.^ \

tu:.

Aee;*

tPql

5=.---X

te^rn

L'J,2L
v

Telefon: +36 94/520-316
Fax:+36 941520-288
Web: wvwv. szombathelv. h u

Lendvai Ferenc k6szontotte a jelenlev6ket, megdllapltotta, hogy a bizottsdgi Ul6s 17 fovel
hatArozatklpes. Megk6rdezte, hogy a kikUldott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
6szrev6tel, van-e napirendi pont javaslat. Elmondja, hogy a k6pvisel6i keret kerelmek
kioszt6sra kerUltek. Egy sUrgoss6gi eloterjeszt6s van, amit a nyilv6nos Ul6s utolso
napirendj6nek javasol, clme: ,,Javaslat Szombathely, Puskds Tivadar utca kikdt6s6nek - a 87es sz. f60tra - tervez6stivel 6s a Perint patak meder revitaliz6cioja tervez6s6vel kapcsolatos
dont6sek meghozatal6ra". Valamint lev6telre javasolja a Styl Fashion Ruhaipari Kft.-vel

kapcsolatos, z61L Ul6ses napirendet, mivel Polg6rmester Ur 6s Jegyzo Ur a
BelUgyminiszt6riumban tartozkodik t6rgyal6son ezUgyben. Hivatalos informdciok meg
nincsenek, a Kdzgyrll6sig szerinte uj eloterjeszt6s fog k6szUlni 6s nem szeretne olyan

el6terjeszt6st megt6rgyalni, ami aktualitdsdban vSltozhat. P6nteken kaptak h6tfore id6pontot.

A BizottsSg el6szor a ,,Javaslat Szombathely, Pusk6s Tivadar utca kikot6s6nek - a 87-es sz.
fo0tra - tervez6s6vel r5s a Perint patak meder revitaliz6cioja tervez6sevel kapcsolatos
dont6sek meghozatal6ra" cimri napirendr6l szavaz, amit 16 igen szavazallal napirendre tuz.

A Bizotts6g m6sodszor a ,,Javaslat a STYL Fashion Ruhaipari Kft.-vel kapcsolatos ddnt6sek
meg hozatalSra" napi rend lev6tel6 rol szavaz, amit 1 6 igennel elfog ad.

A Bizotts6g a napirendet 15 igen, 1 tartozkodAs szavazattal elfogadja.
24612017 (1X.11.1 GVB. sz. hatSrozat

A Gazdasdgi 6s Vilrosstrat6giai Bizotts6g az Ul6s napirendj6t az al{bbiak szerint hat1rozza
meg:
t.

ZART UIES
'1 .

Halad6s Labdarrig6 Stadion 6s Multifunkcion6lis
Sportkomplexummal kapcsolatos ddnt6sek meghozatal6ra (Kcizgyfil6s 24.1

Javaslat a

Eloado:

Lakbzi G6bor, a ViirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhfvott: Dr. Szondy Szilvia, a Halad6s Labdar0g6 Stadion 6s Multifunkciondlis
S portkom plexu m Ugyvezet6 igazgatoia
2.

Javaslat a Szombathelyi V6rosi VAsdrcsarnok magasabb

vezet6i

6fl5shely6nek betcilt6s6re jelentkezci pAly1zok szem6lyes meghallgatSs6ra
(Kozgyfi16s 22.)
El6ad6: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pvisel6i 6s Hatos6gi Oszt6ly vezetdje

3.

Javaslat

a

kcizvil6git6s fejleszt6s6vel kapcsolatos dcint6s meghozatalSra

(Kcizgyfil6s 26.)

Eloado:

4.

Lak'bzi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt5ly vezetoje

Javaslat onkorm6nyzati kitiintet6sek (Gothard Jen6-, valamint Hefele dij)
adom6nyozAsAra

El6ado:

Lak1zi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si OsztSly vezetoje
il.

NYILVANOS UIES
5.

a VASIVIZ ZRt. 2017.
(Kozgyffles 7.)

Javaslat

Eloado:

L

felevi besz6moloj6nak megt6rgyal6sf ra

LakSzi Gdbor, a ViirosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je
Meqhivott: Dr. Kohuth Viktor, a VASIViZ ZRt. vez6rigazgatola

6.

Javaslat Szombathely Megyei Jogri V6ros Eg6szs6gfejleszt6si Terv6nek

j6v6hagy6s6ra

(Kozgyfiles 2,)
Dr, Bencsics Eniko, az Eg6szs6gugyi es Kozszolgdlati Osztdly vezet6je

El5ad6:

Meqhivottak: Dr. Stdnitz Eva megyei tisztifoorvos
Dr. Gy6n6 Gabriella jdrSsi tisztifoorvos

7.

Javaslat az egykori Marc Cip6gy6r tcimbteri.iletre vonatkozo be6pit6si terv
jovShagydsira (Kcizgyiiles 4.)
Eloado: Lak|zi G6bor, a VArosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Meqhivott:

8.

Javaslata SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosito 6s V6rosgazd6lkodlsiZrt.
2017. l. felevi besz6mol6j5nak megtirgyal5s5ra (Kcizgyffl6s 5.)

Eload6:

9.

Bokor J6nos, az Operint Projekt Ingatlanberuhdzo 6s
lngatlanhasznosit6 Kft. Ugyvezet6 igazgat6ja

Lakdzi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Meqhfvott: Dr. N6meth Gdbor, a SZOVA Zrt. vez6rigazgatoja
Javaslat a Szombathelyi T6vh6szo196ltat6 Kft. pllylzatlval

cisszefi.igg6

dcint6sek meghozatallra (Kozgyfi l6s 6.)
El6ad6: Lak1zi G6bor, a ViirosUzemeltet6si Osztdly vezet6je
Meqhlvott: Kovdcs Mdrta, a T6vh6szolg6ltato Kft. ugyvezet6 igazgat6ja
Dr. N6meth Gdbor, a SZOVA Zrt. vez6rigazgatoja

10.

Javaslat v6ltoztatisi tilalonr elrendel6s616l szolo <inkormAnyzati rendelet
megalkot6s6ra (Kcizgyfi l6s 8.)

El6ado:

Lak5zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

11. Javaslat a temet5 jciv5beni

mfikcidtet6s6vel kapcsolatos dcint6sek
meghozatalSra (Kozgyfil6s 9 .)
Eload6: Lak6zi Gdbor, a V6rosuzemeltet6si Osztdly vezetoje
Meqhfvottak: Kiskos Ferenc, a Vas Megyei Temetkez6si Kft. Ugyvezet6 igazgat6ja

'12. Javaslat a menetrendszerinti szem6lysz6llit6ssal kapcsolatos dcint6sek
meghozatallra (Kozgyfi l6s 1 .)
Eload6: Lakezi G6bor, a Vdros0zemeltet6si Oszt6ly vezet6je
1

Meqhivott: Papp Ldszl6, az ENYKK ZRt. vez6rigazgatoja

13.

Javaslat a szombathelyi 3683/2 hrsz-u ingatlant 6rint6en tulajdonosi dcint6s
meghozatal6ra (Kozgyfi

El6ad6:

14. Javaslat
ka

cinkormdnyzati tulajdonban

Javasfat

a

1

hasznositSsSval

3. )

Lakbzi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezet6je

Savaria Szimfonikus Zenekar 2017120'18-as 6vadra vonatkoz6

programterv6nek elfogad6sSra (Kcizgyfi l6s 14.)

El6ado:
16.

l6v5 ingatlanok

pcsolatos dcint6sek meg hozatalS ra ( Krizgyfi l6s

El6ado:
15.

l6s 12.1

Lakdzi G6bor, a VArosuzemeltet6si Oszt6ly vezet6je

Dr. Bencsics Enik6, az Eg6szs6gugyi es Kozszolgdlati Osztdly vezetoje

Javaslat az cinkormAnyzat 6ltal alapitott alapitv6nyok 6ves besz6mol6j6nak
elfogad6s Ara (Kozgyfi l6s 1 8.)

El6ado:

Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, Kepvisel6i es Hatosdgi Osztdly
vezetdje
Meqhivottak: Csapl6ros Andrea, a ,,Savaria Tdrt6nelmi KarnevSl" Kozhaszn0
KozalapitvSny Kurat6rium6nak elndke
Farkas Csaba, a ,,Savaria Torlenelmi Karnevdl" Kdzhasznri

K6zalapitvdny

FEB

elndke

Kulics Gydrgy, a Szombathelyert KdzalapitvAny Kurat6riuma elnoke
Vdrosn6 Budai M6ria, a Szombathely6rt KdzalapitvAny FEB elndke
Trenyik Zsolt, a Kutyamenhely Alapitvdny Kurat6riuma elnOke
N6meth Tam6s, a Kurtyamenhely Alapitvdny FEB elndke
Hamza lstv6n, a ,,Szombathely Szent Mdrton vdrosa" Joleti Alapitvdny
Kurat6riuma elnoke

17. Javaslat a

vagyongazd6lkod6si bev6telek alakul6s6r6l szolo tflj6koztato

elfogadSs6ra

El6ado:

18.

Laklzi G6bor, a VSrosUzemeltet6si Osztdly vezet6je

Javaslat a 364311 hrsz.-ti ingatlanra vonatkoz6 fcildhaszn6lati jog alapit6s5r6l
sz6l6 megSllapod6s j6v6hagy6s6ra

El6ad6:

Lak5zi Gdbor, a V6rosUzemeltet6si OsztSly vezetdje
Dr. Szondy Szilvia a Halad6s Labdar0go Stadion 6s Multifunkcion6lis
Sportkom plexum Ugyvezet6 ig azgatoja

Meqhivott:

19.

Javaslat egyes ingatlanokkal kapcsolatos dcint6sek meghozatalSra
Eloado: Lakezi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

20.

Javaslat

a

Szombathelyi TSvh6szo196ltat6

Kft. 2017. 6vi i.izleti terv6nek

m6dosit6s6ra

El6ado:

Lak6zi Gdbor, a Vi6rosUzemeltet6si OsztSly vezetoje
Meqhlvott: Kovdcs Mdfta, a T6vh6szolgdltat6 Kft. Ugyvezetdje

21.

Javaslat a Szombathely, Szent L6szl6 kir6ly u. 6. szSm alatti ingatlant 6rintci
ddnt6sek meghozatal6ra

Eloado:

LakSzi Gdbor, a Vdrosuzemeltet6si OsztSly vezet6je

22.

Javaslat Szombathely v6ros tertilet6n forgalmi rend v6ltoztatfssal kapcsolatos
d<int6s meghozatal6ra
El6ad6: Laklzi G6bor, a VdrosUzemeltet6si OsztSly vezetdje

23.

Javaslat a ,,Vdrosfejleszt6si alap - K6pvisel5i keret" 2017. t4vi kcilts6gvet6sben
biztositott 63.000 eFt-os el6irflnyzatSnak felhasznSl6s6ra (i.il6sen kertil
kioszt6sra)

El6ad6:

24.

Lakezi Gdbor, a ViirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Javaslat Szombathely, Pusk6s Tivadar utca kikcit6s6nek - a 87-es sz. f5(tra tervez6s6vel 6s a Perint patak meder revitaliz6ci6ja tervez6s6vel kapcsolatos
dcint6sek meg hozatalSra
El6ado: Lakfzi Gdbor, a ViirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Felel6s: Lendvai Ferenc, a Bizotts6g elnoke
Lendvai Ferenc 13:00tol ZART ulest rendelt el.

A nyilv6nos Ul6st a tsizottsdg 14:00-kor kezdte meg.

il.

NYILVANoS Ules

5.

a VASIVIZ
(Kcizgyfil6s 7.)

Javaslat

Eloado.

Meqhivott:

ZRt. 20'17. L f6l6vi beszSmolojSnak megtdrgyal6s6ra

Lak6zi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezeloje
Dr. Kohuth Viktor, a VASIVIZ ZRt. vezlrigazgatoja

Dr. Nem6nv And16S. A FelUgyelo BizottsSgban 6s azlgazgatos6gban sem vesznek r6szt, lgy
k6nytelen itt feltenni a k6rd6seit. 34 millioval alacsonyabb a vesztes6g, ez azljelenti, hogy
kisebb, vagy nagyobb a vesztes6g ebben az esetben? Mi6rt t6r el a vesztes6g a kordbbihoz
k6pest? A fUrdoszolg6ltatds vesztes6ge 87 millio forint. Ez az osszeg az elozo 6vekhez
hasonlo? Az OnkormAnyzat potolja vissza eztaz osszeget. Ezaz, amit kes6bb t6mogat6sk6nt
befizetunk? 90 milliot szoktunk befizetn..
Lendvai Ferenc: Volt az m6r 150 millio is.

Dr. Nem6nv Andr6g: Akkor 0gy k6rdezi, hogy idoardnyosan megfelel-e a kordbbi vesztes6g
m6rt6k6nekeza 87 millio forint?
Dr. Kohuth Viktor: Ardnyosan azt a vesztes6get tartjuk a sz6mok tekintet6ben, amit klv6ntunk
tartani. Az6v v6g6re, rem6li, hogy azzal a 90 millioval, amit a v6ros a kordbbi Kozgyril6seken
megig6rt, azzaltudlAk hozni aztalewsz6mot, amit a VASIVIZ Zr1. azUzletiterv6ben beSllitott.
Az6rL, hogy a vesztes6getigyekezzenek letdrni, az Agazati eredm6nytdbldt, nem tudja, hogy
K6pvisel6 Ur lStta-e, az 6pit6ipari munk6ban sikerult egy jelentos eredmdnyt el6rni, illetve 50
millio forintos eredm6ny van, illetve a kUlonb6zo b6rleti tev6kenys6gekbol szint6n 50 milliot
sikerUlt el6rni, igy rirgy gondolja, hogy eg6sz sz6p sz6mokat mutat a jelenlegi besz6mol6.
Moln6r Mikl6s: Annak idej6n, amikor vizi k6zm0 fel0jit6s volt, az az ig1ret hangzott el, hogy a
Pet6fi Sdndor utca - Rohonci 0ti kanyarban a vesz6lyes hepe-hupa burkolat akkor kerUl majd
v6gleges lev6ltdsra, amikor a Stadion elk6szul. A Stadion l6thato modon elk6szUlt, mikorra
v6rhato, hogy a fel0jitott szakasz elk6szUl? Nem lenne baj, ha a Stadion kdrny6ke is helyre
kerulne. Altal6ban mondja, ami akdzszolg6ltat5sokat illeti, iszony0 nagy b6rnyomdsok vannak
a kozszolg6ltat6si tev6kenys6geket v6gz6 szervezeteken. Ldthato, hogy a kordbban
eredm6nyes c6gek, akdr szem6tszSllitds, aklr viz stb., azok a tev6kenys6gek egyre inkdbb a
0 6s a vesztes6g irdnydba mennek. Ez elindlthat olyan folyamatot, ami vagyonveszt6shez
vezet a c6gnek, hiszen a vesztes6g vagyonveszt6st jelent, r6ad6sul b6remel6si k6nyszer van,
a szolgdltat6si dijak pedig nem v6ltoznak. L5tnia kell mindenkinek, hogy hosszri t6von ezen
c6gek t6mogatSsra fognak szorulni. A rezsicsdkkent6s es egyeb k6zmrldijak csdkkent6se
eset6n, ezeka c6gek vesztes6gesek lesznek. Vagy azallamnak, vagy az OnkormAnyzatnak
kell a zseb6be nyf Ini.

Dr. Kohuth Viktor: Miut6n a Stadion epitoipari munk6latai befejezodnek, a neh6zg6pj6rmrlvek
nem fognakazon a szal<aszon lenni. A kivitelez6st a Strabag vegezte, pontos id6pontot nem
tud mondani AlpolE6rmester Urnak, de jelezni fogja.

Kopcsdndi J6zsef: Egyeterl Alpolg6rmester Urrial. A beszdmolobol ldtszik, hogy ket f6
tev6kenys6g van, az egyik a fUrdoszolgSltatds, amely vesztes6get mutat. Van valamilyen
taktikai elk6pzel6s, hogy ezeket hogyan 6s milyen m6don lehet majd kezelni? Az
onkormdnyzatikltelezelts6gvdllal6s halmoz6sa a rnai nap folyamdn m6r felvetUlt. Nagy forrds
nem 6ll az Onkormlnyzat rendelkez6s6re 2018-at k6vetoen. Fontos tudni, hogy a gazdas6gi
t6rsasdgokndl mire lehet sz6mitani.

llles Kdrolv: A Rohonci fttal kapcsolatban jelezte a szolg6ltato, hogy a Dedk Ferenc utcdtol a
Dolgozok riti hidig felrijitja jovo 6vben. AVASlvlZZrl.-nek emiatt a tobbi szakaszon is el kell
v6gezni a kdzmii rekonstrukciot, ennek a kozbeszerz6se fgy tudja, most van folyamatban. A
Rohonci utca m6g jobban sz6t lesz bontva, az1r1, hogy a jovo evben teljes hosszAban
meg0juljon. A Stadion nyit6sig ez term6szetesen nem fog tudni megval6sulni. ldeiglenes
6llapot-helyredllitds fog tdrt6nni, de a vegleges rekonstrukcio a jovo evben fog megvalosulni.
Az uI a Kdzlti lgazgatos6g6, nem pedig a vdros6.
Dr. Kohuth Viktor: Tdbb.olyan tervezetUnk volt, amivel kapcsdn igyekeztek a b6rek kapcs6n,
ahogy Alpolgdrmester Ur elmondta, az 6llam fel6 jelezni, hogy az AFA ertekcsdkkentese
kapcsdn esetleg plusz forrdshoz tudn6nak jutni a kdzmuiszolgfltatok, Az 0gynevezett
kozmriad6, amit 6vi 400 millio forintot fizeta t6rsas6g, annak bizonyos r6sz6t rekonstrukci6s
munkSlatokra visszaforditani 6s egy decemberi elszdmoldssal, azt a fennmarado dsszeget
befizetni, amit nem sikerrUlt felhaszn6lni. A fejleszt6si tervek le tudn5k fedni ezt a r6sz6t is.
ProbSlnak epit6 jellegt-l javaslatot tenni.

Lendvai Ferenc a Biz,cttsag elndke megdllapitotta, hogy tovdbbi kieg6szit6s, kerdes a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi es Varosstrategiai Bizottsag
- 12 igen, 0 ellenszavazat 6s 4 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi
hatdrozatot hozta:

25212017 (1X.1 1.1 GVB. sz.

hatlrozat

Gazdas6gi es Vdrosstrat6giai Bizottsdg a Javaslat a VASIV1Z ZRt.20'17. l. f6l6vi
beszSmoloj6nak megt6rgyal6sAra" cimrj el6terjeszt6st megtdrgyalta, 6s a hat6rozati
javaslatot az el6terjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a Klzgyulesnek elfogad6sra.

A

Felel6s:

Lendvai F:erenc, a Gazdaslgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg eln6ke
(vegrehajtdsert: Laklzi G5bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje
Dr. Kohuth Viktor, a VASIVIZ ZRt. vez6rigazgatoja)

Hat6rid6: 2017 . szeptemberi Kdzgytlles

6.

Javaslat Szombathely Megyei Jogri V6ros Eg6szs6gfejleszt6si Terv6nek

j6v6hagyfs6ra (Kcizgyfiles 2.)
El6ad6: Dr. Bencsics Enik6, az Eg6szs6gUgyi es Kozszolg6lati

Osztdly vezetoje

Meqhivottak: Dr. Stdnitz Eva megyei tisztif6orvos
Dr. Gydno Gabriella j6r6si tisztifoorvos
Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megallapitotta, hogy kieg6szlt6s, kerd6s a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsag - 15 igen, 0
ellenszavazat es 0 taftozkodds mellett.- a napirendet elfogadta 6s az aldbbi hatdrozatot hozta:
25312017 (lX.'11.1 GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s VSrosstrat6giai Bizotts6g a Javaslat Szombathely lMegyei Jogri V6ros
Eg6szs6gfejlesztdsi Terv6nek j6v5hagy6s6ra" cimri el5terjeszt6st megt6rgyalta, es a
hat{rozati javaslatot

az

eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja

a

Kdzgyil6snek

elfogad6sra.

FelefSs:

Lendvai Frerenc, a GazdasAgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(vegrehajt6s6rl: Vign6 Horvdth llona, a Szombathelyi EgeszsegUgyi 6s
Ku ltu 16 s G azd asd g i El let6 Sze rvezet igazgat6ja,
|i

Dr. Bencsics Eniko, az Eg6szs6gUgyi es Kozszolgdlati Oszt6ly
vezetojt:)

Hat6rid5: 2017 . szeptemberi Kozgyulds

7.

Javaslat az egykori Marc Cip6gy6r tcimbtertiletre vonatkozo be6pit6si terv
jov Shagy As5 ra ( Kcizgyri les 4. )
Laklzi Gabor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

El6ado:

Meqhivott:

Bokor J6nos, az Operint Projekt Ingatlanberuhdzo 6s
Ingatlanhasznosit6 Kft. ugyvezet6 igazgatoja

Dr. Nem6nv Andr6s: Szerinte a szombathelyiek szAmAra a legfontosabb a parkolo k6rd6s. A
parkolo sz6m nem novelhet6?
Epit6stervezo: Tdbb parkol6t helyeztek el, mint amennyi szUks6ges. 10%-os zoldfelUlet van
el6irva a rendeltet6si tervben, azt tartottek. A tdbbi helyet mind parkolovd alakltottek ki.
Dr. Kecsk6s L6szl6. A felvetel nem erIfie!6.
lll6s Kdrolv: A Foepiteszlroda is tud erre vSlaszolni. Ovezetesen soroltuk be, mdsf6lszeres a
belv6rosi k6rnyezetben, att6l kivUl pedig k6tszeres. Ezt a rendeletet alkottuk meg tavaly 6v
v6g6n, 6s janudr ltol hat6lyos. Kor6bban egy volt, 6s egy dont6ssel m6sf6l, illetve kett6re
m6dosltottuk. A kett6 a belv6roson kivUli r6szre vonatkozik.
Lendvai Ferenc: Prob5ltuk a parkol6 szdmot ndvelni. Ajozan6sz hatdrain belUl. Ha ennek nem
felel meg, nem fog haszn6latbav6teli enged6lyt kapni.
Litkei Tamds: Tdmogathalo az, hogy a belvdros kozep6n van egy elfekv6, r6g6ta elhanyagolt
terUlet, ami magAntulajdonban van 6s ez6rt a v6ros nem tud vele mit kezdeni. Ha elindul
valamif6le rekonstrukciir, az Udvozlendo. A beepitesiterv norm6lis kompromisszumokathoza
lak6terUlet, 169i 6pUletek elbont6sa kozdtt. Az els6 felt6telnek nagyj6b6l megfelel. Az
6pit6szkamara k6rte, hogy hfvja fel a figyelmet arra, hogy hiSnyzik a felelos tervez6
tervez6jogosultsdga. A l<ozgytllesi anyagba m5r meg kellene nevezni.
Lak6zi G6bor. Egyeztetett a tervez6 ilrral, a jogosult felel6s tewezo nev6vel be fogja kUldeni
azigazolAst, 6s a kamaraijogosultsdg igazolSsdt is.

Molndr Miklos: A vdros szempontjdb6l pozitiv. A m6sik oldalrol, ismerve a v6ros jelenlegi
kozleked6si helyzet6t, a Perint jelenleg elvSlasztja ezt a tdmbdt a belv6ros m6sik fel6tol, ezen
egy 6tkdzleked6si opci6 van, az Operint utc6ra, ut6na meg megy a Thdkolyre tov6bb.
D6lut6nonkent itt dldatliln dllapotok vannak. Ha a hatalmas forgalom erre r6megy, annak a
kovetkezm6nyei bel6thatatlanok. A Szily J6nos utc6t is egyir6nyusltjuk, azon az ftvonalon
sem lehet elmenni. Aririkor a fejleszt6s zajlik, k6ri, hogy kiemelten vizsgSlj5k meg a
kozleked6si hat6sait.
Sut6 Gabriella: Ami itt van, az egy be6plt6si v6zlatterv. A szab6lyozdsi terv el6frja, hogy ilyent
kell k6sziteni. 9 ingatlan lesz a terUleten, amit az 6pit6shatos6gnak enged6lyezni kell, a
parkol6 sz6mnak is rneg kell felelni. EzulAn lehet majd csak konkr6tan az eplt6sugyi
hat6s6ghoz fordulni. Az eljArAs sor6n a rendeltet6si egys6geket vizsg6lni fogj5k. Moln6r

Alpolgdrmester Ur k6rd6s6re reflektSlva, a lervezl vizsgSlhatn6 a Kormendi 0t 6s a
Szabads69harcos utc6k osszekot6s6t egy feltdro 0ttal, ami kordbban rendez6si tervi
javaslatk6nt sz6ba kerU[t.

Molndr Miklos: Amikor a cipogy6r Uzemelt, rengeteg aut6 6s kamion 6llt itt, de most m6r b6ven
6vtizeden tll zArva van. Az elm0lt 6vtizedben jelentos forgalomnoveked6s volt a vdrosban,
neh6z osszehasonlftani azzal az idoszakkal. igy nem tesz megoldSsra javaslatot, nem az 6
kompetencidja. De 6rdemes vizsg6lni a kdzleked6si irSnyvonalakat, az ott 6l6k 6rdeke is.

Lendvai Ferenc: 52 lakds, a legrosszabb esetberr is 100 emberr6l besz6lnek,6s kozel 70
gepj6rmrlrol, igy ez. viszonylag nagyobb terhel6st ad majd a vdrosr6sznek.

Kopcs6ndi Jozsef: Az enged6lyezess;el 6sszefugg6sben lett volna kerd6se, de arra mAr
v6laszt is kapott. Arrol esetleg van inform5cio, hog;y ne lakopark, hanem esetleg valami m6s
be6pites legyen? Uzletkozpontok, vagy nagyobb parkolo. llyenfajta opcio nincs? A helyi
lakoss6g ig6nyet mennyire m6rt6k fel? Nem messze mLlkodik a Plaza, mint kereskedelmi
egys6gek halmaza. Kozleked6si vonatkoz6sai is lesznek, megnovekszik a forgalom. Nyilv6n
a lak6sokat piaci alapon ertekesltik. Szombathelyen szoci6lis berlak6sokra lenne szuks6g.
Lendvai Ferenc: AzUr a m6rnoki iroddtol van itt, 6s a tervez6serl felelos. A Kozgy(l6sen talSn
aberuhitz6 Kft. Ugyvezetoje is itt lesz, aki ezekre tud majd vAlaszolni.

Epit6stervezo: Lakdsokat, Uzleteket szeretn6nek kialakitani, illetve

az egyetemistdknak

apartmanokat.

Lendvai Ferenc a Bizottsag eln1ke megallapitcttta, hogy tovabbi kiegeszites, kerd1s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi 6s Varosstrat6giai Bizottsdg
- 15 igen, 0 ellenszavazat es 0 taftozkodits mellett - a napirendet elfogadta es az aldbbi
hat1rozatot hozta:
254120'17 (1X.11.1 GVB.

sz. hat6rozat

Gazdas5gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a Javaslat az egykori Marc Gip5gy6r
clmti
eloterjeszt6st
tombtertiletre vonatkozo be6pit6si terv j6v6hagy6sf ra"
megt6rgyalta, 6s a hatarozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a

A

Kozgyrllesnek elfogad6sra.

Felel6s:

Lendvai Frerenc, a Gazdaslgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g elndke
(vegrehajtds6rt: Lak6zi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje)

Hat6ridci: 2017. szeptemberi Kozgy0l4s

8.

Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosito 6s V6rosgazd6lkod6si Zrt.
2017. L f6l6vi besz6mol6jinak megt6rgyal6sSra (KcizgyUles 5")

Eload6:

Lakbzi G6bor, a VdrosUzemeltetesi Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: Dr. N6meth Gdbor, a SZOVA Zr1. vez6rigazgatoja

Dr. Nem6nv Andr6s: A besz6molot elolvasta. A hullad6kgazd6lkod6s megt6rgyaldsa, taldn
nem is aGazdasAgi Bizotts6ghoztarlozik, abb6la szempontbol, hogy sz6lesebb nyilv6noss6g
el6 kell tArni azt, ami Magyarorsz6gon ma, hullad6kgazdSlkod6s clm6n t6rt6nik, 6s ami ebb6l
minket, Szombathelyt 6rint. A Gazdas6gi Bizotts6gon is meg kelljegyezni, hogy tdbb, mint egy
6ve bizonytalans6g van. Rem6nyek voltak, de a valos6g egyre rosszabb. Volt egy
orsz6ggyrll6si k6pvisel6nk, aki nehezm6nyezte, hogy neki nem sz6lt senki, hogy tennival6ja
lenne a dologban. AzoIa eltelt legal6bb f6l 6v 6s az6ta is csak tennivalo van. A kor6bban
norm6lis, egyszereplc,s rendszer, ahol a sajdt vdrosunkban mi v6geztUk a
hullad6kgazdSlkod6si rendszert, egy 3 szerepl6s rendszerr6 alakult 5t, ahol a szereplok kdzdtt,

ha akarn6nk, sem lenne norm6lis kommunik6ci6. A probl6ma n6lunk csap6dik le,

a

szolg6ltatds6ft nem kapjuk meg azt a p6nzt, amit kor6bban. Nem ldtni, hogy mire van
jogosults69, tervezhetetlen. Amikor ezt a rendszeft valaki Budapesten korm5nykozeli
szak6rt6k6nt kitalillta, nem tudni mi volt a c6lja. A szolg5ltat6s szinvonala sem tud
fennmaradni. A munkav6llalok munkdja is bizonytalan. Siker5gazal volt Szombathelyen. Nem
hogy ez tudnd a tdbbi tev6kenys6get hfzni, hanem a bizonytalansdga az alaptev6kenys6get
is vesz6lyezteti. A felelose sajnos mi is vagyunk, a Gazdas6gi Bizottsdg is, mert nem
kiabdltunk 6s kiab6lunk elegge. Tudja, hogy ez nem ezen a szinten dol el. Neki egy Fideszes,
orszdggyril6si k6pvisel6, aki kor6bban miniszter volt, ne mondja, hogy nem tud a probl6mdr6l,
amikor a Bizottsdg elnoke, a Polgdrmester Ur 6s nyilv6n a FelUgyelo Bizotts6gban is
Fideszesek vannak. Sokkal erosebben kellene az 6rdekeket 6rv6nyesiteni. A SZOVA Zd.
6n6lloan k6ptelen v6ghez vinni. Az ellenz6k erre k6ptelen. Az Uzletitervnekeza legkritikusabb

pontja. Valami felk6rest kellene megfogalmazni, hogy Polgdrmester Ur tovdbb tudjon menni.
Legyen klnos, hogy nincs megoldva a probl6ma.

Lendvai Ferenc a Bizottsag eln6ke megallapitcttta, hogy tovabbi kiegeszftes, kerdes a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem rnerult fel, igy a Gazdasdgi es Varosstrategiai Bizottsag
- 11 igen, 1 ellenszavazat 6s 0 tartozkod1s mellett - a napirendet elfogadta es az alabbi
hatarozatot hozta:

255120'17 (lK.'l 1.1 GVB.

sz. hatArozat

Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat a SZOVA Szombathelyi
Vagyonhasznoslto 6s V6rosgazd6lkod6si Zrt. 2017. l. f6l6vi beszAmoloj6nak
megt6rgyal6sSra" clmri eloterjesztr6st megt6rgyalta, 6s a hatfrozati javaslatot az
e oterj eszt6sbe n fog la lta k sze ri nt j avasolj a a K6zgy (l6snek elfog ad 6sra.

A
I

Fefel6s:

Lendvai Ferenc, a Gazdaslgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg elnoke
(vegrehajt6s6rt: Lak6zi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetoje
Dr. N6meth G6bor, a SZOVA Zrl. vezlrigazgatoja)

Hat6rid5: 2017 . szeptemberi Kdzgytlles

9.

a Sz-ombathelyi TAvh6szolgSltat6
ddnt6sek meg hozatalAra (Kozgyfi les 6. )

Javaslat

Eload6:

Meqhivott:

Kft. pllylzatlval

osszefi.igg6

Lak5zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly vezetdje
Kov6cs M5rta, a Tdvhoszolgdltato Kft. Ugyvezet6 igazgatoja
Dr. N6meth G6bor, a SZOVA Zrt. vez1rigazgaloja

Dr. Nem6nv Andrds: A kordbbiak 6s ez alapjdn is, a Mikes tomb bovit6se sordn sz6ba kerUlt,
hogy kiv6ltdsra kerulhetnek mds egys6gek, a Zeneiskol6rol 6s a Szent Floridnrol volt sz6. Az
anyagban (gy szerepel, hogy az ell6tds biztositottiabb lesz, de nem kivdlt6sra kerUl.
Kov6cs M6rta: Ha rneg6pUl azuj frit6mrj, el6szor biztositani szeretn6nk, 6s utdna megl6tn6nk,
hogyan lehetne onnan aztar6szl is kivenni.

Dr. Tak5tsn6 Dr. Tenki M6ria: K6ri, hogy a mikrofonba besz6ljenek, mert hallhatatlan

a

besz6lget6s. A jegyz6konyvben is tobbszor l6tta, hogy nem hallhato.

Kov6cs M6rta: A R6koczi kazAnh1z kiv6lt6sra kerUlne, 6s tervben van a Szent Flori6n
kazAnhAz is, hosszabb tdvon kiv6ltdsra kerUlne. Ott el6szdr pr6baUzemet szeretn6nek, 6s
fokozatosan szeretn6k liivon ni.

Dr. Nem6nv Andrds- Szombathelyen fokozatosan bovUlnek az ingatlanok. A
vdlaszt6korzet6ben, a Krfdy utca mogott lesz egy kb. 100 lakSsos tdrsashdz, tobb Utemben.
Az is Tdvho-re lesz rSkdtve, olyan frSlelem van, hogy a kapacit6s blrja-e mald ezI az tj
r6kdt6st?
Kov6cs Mdfia: lgen, birni fogja.
Lendvai Ferenc . Azzal a kieg6szit6ssel teszi fel a hat6rozati javaslatot, hogy a frakcioUl6s ut6n
a Kdzgylbsen k6t v6rosi k6pvisel6t jelolnek a pAlyAzati bir6l6 bizottsdgba.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdllapftcttta, hogy tovdbbi kieg6szit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi es Varosstrat1giai Bizottsag
- 14 igen, 0 ellenszavevat es 1 tartozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi
hatdrozatot hozta:

256120'17 (1X.1 1.1 GVE.

sz. hatlrozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat a Szombathelyi T6vhciszolg6ltato Kft.
pSlyAzatlval cisszeftigg5 dont6sek meghozatalara" cimil eloterjeszt6st megt6rgyalta, 6s
a halarozati javaslatot az eloterjesztesben foglaltak szerint javasolja a Kozgyill6snek

elfogad6sra azzal, hogy az ajdnlatok bontdsdban r6szt vevo birdl6 biztossdg tagjait
KozgyLlles az Ul6sen elhangzott javaslat alapjdn vdlassza meg.

Felel6s:

a

Lendvai F:erenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai BizottsSg elnoke
(vegrehajtds6rl: Lak6zi Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Osztaily vezetoje
Kov6cs M5rta, a Szombathelyi T6vhoszolg6ltato Kft. Ugyvezet6
igazgat6ja
Dr. N6meth Gdbor, a SZOVA Zrt. vez6rigazgalola)

Hatdrid5. 2017 . szepternberi Kdzgyul6:s

10.

Javaslat v6ltoztatSsi tilalom elrendel6s616l sz6lo <inkorm6nyzati rendelet
megalkot5sSra (Kozgyfi l6s 8.)

Eloado:

Lakdzi Gdbor, a ViirosUzemeltet6si Oszt5ly vezetoje

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megdllapltotta, hogy kieg6szit6s, kerd6s a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi es Varosstrategiai BizottsAg - 14 igen, 0
ellenszavazat 6s 1 taftoz-kodds mellett.- a napirendet elfogadta 6s az al1bbi hatarozatot hozta:
257 12017 (1X.11.1 GVB.

sz. hatdrozat

A Gazdasdgi 6s V5rosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat vdltoztat6si tilalom elrendel6s6r6l
sz6l6 onkorm6nyzati rendelet megalkotAsAra" cimLi el6terjeszt6st megtdrgyalta, 6s a
rendelettervezetet az el6terjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a Kozgyulesnek elfogad6sra.

Felel6s:

Lendvai F:erenc, a Gazdasdgi es V6rosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(vegrehajt6s6rt: Lak6zi G6bor, a Vdrosuzemeltet6si Osztdly vezetdje)

Hat6rid6: 2017 . szepternberi Kdzgy(les

11. Javaslat a temet6 jdv6beni

mfikcidtet6s6vel kapcsolatos dcint6sek
meghozatalSra (Kozgyfil6s 9 .)
El6ado: Laklzi G6bor, a VArosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje
Meohlvottak: Kiskos Ferenc, a Vas Megyei Temetkez6si Kft. Ugyvezeto igazgatoja

A KozgyUl6sen fog modoslto inditv6nnyal 6lni. Szerepeltetik benne a
FelUgyelobizottsdgi tagokat, K6nt5s ZoltAn, V6ros Lajos 6s Szuhai Viktor. Jelenleg 6k a
SZOMPARK FelUgyelobizotts6gdnak tagjai, az onkorm{nyzati rendelet alapj6n csak egy
Felugyelobizotts6gbol vehetnek fel tiszteletd[jat, erre tesz javaslatot a Kozgy(l6sen.
Lendvai Ferenc:

Dr. Nem6nv AndrSs: Az osszeolvadSs mikor v{rhato?

lll6s Kdrolv'. Ez

a

201Ct-es ciklusban fogalmazodott meg. Jelen pillanatban sem kidolgozott

koncepci6 nem kezd6dott meg, vagy a szdnd6k, hogy megtort6nik-e, m6g nem aktudlis.
Lendvai Ferenc: A v6rosvezet6s foglalkozni fog a k6rd6ssel.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megallapitc>tta, hogy tovabbi kieg6szftds, kerdes a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdasagi es Varosstratdgiai Bizottsdg
- 14 igen, 0 ellenszavazat 6s 1 tartozkodds mellett - a napirendet elfogadta es az alabbi
hatdrozatot hozta:

25812017 (lX.'11.1 GVB. sz. hatarozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat a temetci jovcibeni mrikcjdtet6s6vel
kapcsolatos dcintrfsek meghozatalAra" clrnLj eloterjeszt6st megtdrgyalta, 6s a
hatArozati javaslatot az eloterjeszttisben foglaltak szerint javasolja a Kozgyill6snek
elfogaddsra.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a Gazdasigi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg elndke
(vegrehajtds6rl: Lak6zi (36bor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetoje

Kiskos Ferenc,

a Vas Megyei Temetkezesi Kft. Ugyvezeto

igazgatoja)

Hat5rid6: 2017 . szepternberi Kozgytlles

12. Javaslat a

menetrendszerinti szemSlysz6llit6ssal kapcsolatos dcint6sek

meghozatalAra (Kozgyfi l6s 1 1.)
Eloado: Lak1zi G6bor, a ViirosUzemeltet6si OsztSly vezetoje
Meqhivott: Papp L6szl6, az ENYKK ZRt. vezlrigazgatoja

A busz:ok amorlizlci6ldt hogy szAmoljAk? H6ny
buszokat? 10 ev alatt?
Molndr Mikl6s:

ev alatt amortizitlllk

a

A vdlasz nem efthet6.
Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megallapftotta, hogy tovdbbi kiegeszit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem mer1lt fel, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrategiai Bizottsag
- 15 igen, 0 ellenszavazat 6s 0 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta es az al1bbi
hatdrozatot hozta:

25912017 (lX.'11.1 GVB. sz. hatf rozat

GazdasSgi 6s \/Srosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat a menetrendszerinti
szem6lysz6llit6ssal kapcsolatos dcint6sek meghozata16ra" cimfi el6terjeszt6st
megt6rgyalta, 6s az l. sz1mfi hatfrozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint
javasolja a Klzgyiilesnerk elfogad6sra.

A

Felef6s:

Lendvai F:erenc, a GazdasAgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg elnoke
(vegrehajtds6rt: Lak6zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Papp L6szl6, az ENYKK ZRL vez6rigazgatoja)

Hatdrid6: 2017 . szepternberi Kozgytiles
Lendvai Ferenc a Bizottsdg eln1ke megdllapitcttta, hogy tovdbbi kiegeszit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi es Vdrosstrat6giai Bizotts1g
- 15 igen, 0 ellenszavazat 6s 0 tartozkodds mellett - a napirendet elfogadta es az al1bbi
hatdrozatot hozta:

26012017 (lX.'1 1.1 GVB. sz.

A

hatlrozat

Gazdas6gi 6s \/Srosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat a menetrendszerinti
szem6lysz6llit6ssal kapcsolatos dcint6sek meghozatal6ra" clm[i el6terjeszt6st
megt6rgyalta, 6s a ll. sz6mfi hatArozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint
j avasolja a Kdzgyfil6snek elfogad6sra.

Felel<is:

Lendvai Ferenc, a Gazdasagi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(veg rehajt6s6rt: Lak6zi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Papp L6szlo, az ENYKK ZRt. vezdrigazgatoja)

HatSridci. 2017 . szepternberi KozgyLll6s

13.

Javaslat a szombathelyi 368312 hrsz-u ingatlant 6rint6en tulajdonosi dont6s
meghozatal6ra (Kozgyfi les 12.1
Eloado: Lak€zi G5bor, a V6rosUzemeltetesi OsztSly vezetoje

Dr. Nem6nv Andrds: J6l 6rti, hogy a Deck-r6l van szo? Ez a napirend olyan, mintha f6l6 lenne
love, 6s valami enyh6bbr vAltozat meg elfogad6sra tud kerulni. T0l sok engedm6nyt tettek mdr
a c6gnek, 6s lSthatoan a mai napig nincsenek megoldva a mosd6 probl6mAk a Cs6nakdz6ton5l. BorzaszI6 nagy mLiszaki okai vannak persze, es igy a fut6knak be kell menni a
vend6gl6t6 egys6gbe. Amig a mell6khelyis6g a v6roslakok szamara nincs norm6lisan
mLlkddtetve, addig ne adjanak engedm6nyeket a c6gnek. A fapallos terasz kialakitdsa, azt
jelenten6, hogy keresztUl megy az uton, ahol a futok vannak? Am0gyis sokkal rosszabb a
minos6ge a talajnak, mint amit kordbban ig6dek. A fapallo megbontanii az egys6get, ehhez
nem szabadna hozzAjdrulni. Szombathely fut6 tdrsadalma enn6l tobbet 6r.
Lak6zi Gdbor: A csatolt rajzon kivehetr5, hogy a futop5lya ul6n, azark6d alatt elmegy, azut{n
vana foldnyelv, ami kicsit benyflik 6s szelesebb a vfzpart az 6pUlet kozott, 6s ezen a talajos
r6szen. Nem a vizf6l6 rry0lik, hanem afutop6lya ftja ut5n, afdldnyelven helyezkedikel eza

fapadl6s burkolat.
Dr. Nem6nv Andrds: Egyre jobb.
Litkei Tamds: Eredetileg ez egy kozforgalm0 WC, cs6naktdrol6, illetve rendezv6nyteremk6nt
epult. Most mtjkddik benne egy vendegl5to egyseg. Minden bovit6snek parkolo egys6g
bovit6ssel kellene j{rnia. Vendegl6toegys6geknek 5 negyzetm6terenk6nt kellene parko16, ez
vonatkozik a szabadt6ri teraszokra is. Ha valaki csin6l egy 40 n6gyzetm6teres teraszt, az

osszesen

8 db parkolohely

igeny b6vUl6ssel iar. Ha pluszban hozzifiesz egy

'130

n6gyzetm6teres teret... Erre oda kellene figyelni. Az 6pUlet nem teljesen 0gy mrikodik, mint az
eredeti elk6pzel6sben. l-la tovdbb b6vUl, akkor ezt figyelembe kell venni. Nem tdmogatja, hogy
a vizfelUletet be6pits6k egy fedett terasszal.

Lendvai Ferenc: Amit K6pvisel6
6szrev6telnek szAnta?

Ur mondott, az modosito inditv6ny lesz, vagy

csak

Molndr Miklos: A parkolo 6t is 6rdekli. Parkoloja eddig sem volt, ugy lett a parkol6ja megoldva,
hogy a kemping terUlet€,rn b6rel parkol6helyeket, ami mdr nem is parkolo, mert 6tmin6slt6sre
kerUlt. Egy id6 utdn m6r nem lesz b6relheto, hiszen ha ott beruhdzds lesz, kelleni fog sajdt
mag6nak. Mi annak a jogviszonya a berelt terUletnek?
Lendvai Ferenc: Mivel mSsodszor merUlt ezfel, akkor modoslto inditv6nyk6nt vizsg5ljuk meg?

Molndr Miklos: Litkei Tam6s vetette fel, csak arra lenne klv6ncsi, hogy rendezett, vagy nem
rendezett.

Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki M6ria: A halhrozati javaslatban csak a fapallos terasz kialakit6sa
szerepel. A terasz egy r5ra alatt elbonthat6, szezon6lis l6tesitm6ny. 5z6 sincs arr6l, hogy itt
b6rmilyen kotelezetts6g lenne. Ami a hatSrozatijavaslatban van, az egy ora alatt elbonthat6
l6tesltm6ny, 6s nern fedi a futo 0tfelUletet.

Dr. Nem6nv Andrds: Nagyon valoszlnrjtlen. Ennek aform{1a,j6l gondolja, hogy tdrsashdzk6nt
mLjk6dik? Mi most, mint tarsash5zi tulajdonr6szesek j6rulunk hozz6 egy ilyen dologhoz?
Lehets6ges, hogy Kdzgyrllesre kapnak egy alapito okiratot?
Lendvai Ferenc: lgen.

Dr. Nem6nv Andr6s: Elhangzott, es k6ztudott, hogy ez valojdban rendezvenyteremk6nt
kellene, hogy mrikodjon. Hiiny rendezv6ny tartott?
Lendvai Ferenc: Fogalmam sincs.

Dr. Nem6nv Andr5s: l-ehet ezzel viccelni, de ez6rt kedvezm6nyt kapta. Europai Unios
forrdsbol 6pUlt fel, 6s most mag6ndrdekeket szolg6l. A rendezv6nyterem pedig kdzc6lokat
szolg6l. Az ember az6rlfogalmaz ovatosan, mert a v6rost nem akarja s6fteni, mert akkor az
eg6sz Cs6nakSzoto beruh6z6sb6l vissza kellene fizetni a p6nzt. De v6lem6nye szerint ennek
a mrik6d6se kordntsem szab5lyos.
Lendvai Ferenc: Ha K6pviselo Ur szeretn6, k6rhetUnk t6jekoztatdst az uzemeltet6t6l, hogy
lr6sban sz6moljon be arrol, h6ny rendezv1ny, mikor volt 6s milyen jellegrl. Legyen egy 6tfogo
k6pUnk e116l.

Dr. Nem6nv Andr6s: OrUlne neki.
Lendvai Ferenc: Teljes mertekkel t6mogatja.

A parkolohelyekkel kapcsolatosan pontosltan6 megjegyz6s6t, hogy
mindamellett, hogy fenntartja, hogy a l6tesitm6nynek kev6s a parkol6helye, hogy ez egy
ideiglenes terasz, szezon6lis, mint a F6 t6ren, akkor mAs az erre vonatkoz6 parkolohely
elolr6s. Ezt meg kell vizsgdlni.
Litkei Tam6s:

Lendvai Ferenc: Dr. Nem6ny Andr6s k6r6s6rol k6r el6szor szavazatol.

A Bizotts6g ezt 15 igennel elfogadja.
Lendvai Ferenc: A parkolokrol Alpolgdrmester Ur kivdn szavaztatni?
Molndr Miklos: Nem.

Lendvai Ferenc a Bizottsdg eln1ke megdllapitotta, hogy tovabbi kiegeszit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdasagi es Varosstrategiai Bizottsag
- 10 igen, 3 ellenszavazat 6s 2 tart6zkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi
hat6rozatot hozta:

261 1201V (1X.11.1
1.

2

GVE sz. hatdrozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai BizottsSg a ,,Javaslat a szombathelyi 3683/2 hrsz-u
ingatlant 6rint6en tulajdonosi d6nt6s meghozatal6ra" cim( el6terjeszt6st
megtdrgyalta, 6s a hatfrozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja
a Kdzgyflesnek elfogaddsra.
A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg felk6ri az ingatlanon l6v6 vend6gl6to egyseg
Uzemeltet6jlt, a bizotts6g kovetkezo Ul6s6re adjon ir5sbeli tAjekoztat1st arr6l, hogy a
nyit6s ota eltel id6szakban hiiny rendezv1ny megtaftSsdra kerUlt sor az egys6gben.

Lendvai Ferenc, a Gazdasagi es Vdrosstrat6giai Bizotts6g elndke
(veg rehajt6s6rl: Lakezi Gd bor, a V6 rosUzemeltet6s i Oszt6 ly vezetoje)
'1.

pont6rt. 2017. szepternberi Kdzgyul6s
2.pont6d: a bizotts6g kovetkezo Ul6se

14. Javaslat

cinkorm6nyzati tulajdonban

l6v6 ingatlanok

hasznosit6s6val

kapcsolatos dcint6sek meghozatallra (Kozgyfi les 1 3.)
Eload6: Lakdzi Gdbor, a Vdrosuzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Lendvai Ferenc: A hatArozati javaslatban kipontozva szerepel ket onkormdnyzati k6pviselo,
ezt a javaslatot a Kozgyril6sen megtesszuk, de ugy gondolja, hogy ezt Horv6th Attil6val el
tudjSk v6llalni.

Lendvai Ferenc a Bizctttsag elndke meg1llapftotta, hogy tovabbi kiegeszit6s, k6rd6s a
napirendi ponttal kapcsolatosan nem meriilt fel, fgy a Gazdasdgi es Varosstrat6giai Bizottsag
- 14 igen, 0 ellenszavazat 6s 2 taftozkodds mellett - a napirendet elfogadta es az aldbbi
hatarozatot hozta:

26212017 (1X.11.1 GVB. sz. hatSrozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat onkormfnyzati tulajdonban l6v6
kapcsolatos dont6sek meghozatal6ra" cim(
i n gatlanok hasznosit6s6val
eloterjeszt6st megtdrgyalta, 6s a hatdrozati javaslatot az el6terjeszt6sben foglaltak szerint
javasolja aKdzgyullsnek elfogadAsra azzal, hogy az aj6nlatok bont6sdban r6szt vevo blr6lo
bizotts6g tagjai k6rd6sr5ben a Kozgyfills az Ul6sen elhangzott szobeli javaslat alapj6n
ddntson.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a GazdasSgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(vegrehajt6s6rt: Lak6zi Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly vezetoje)

Hatirid5: 2017. szepternberi Kozgytil6s

15.

Javaslat

a

Savaria Szimfonikus Zenekar 20'1712018-as 6vadra vonatkoz6

programterv6nek elfogad6s6ra (Kcizgyfi l6s 14.)

Eloado:

Dr. []encsics Eniko, az Eg6szs6gUgyi 6s Kozszolgdlati Osztdly vezetoje

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke meg6llapitotta, hogy kiegeszit6s, k6rdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi es Vdrosstrat1giai Bizottsdg - 15 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 tartozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatarozatot hozta:
26312017 (1X.11.1 GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar
2017120'18-as 6vadra vonatkozo programterv6nek elfogad6sAra" cimil el6terjeszt6st

megt6rgyalta, 6s a hatArozati javaslatot az el6terjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a
Kozgyrl l6snek elfogaddsra.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(vegrehajt6s6rl: Dr. Bencsics Eniko, az Eg6szs6gUgyi es Kdzszolgdlati Oszt6ly
vezetoje
St6ger G6bor, a Klzgazdasdgi 6s Ado Osztdly vezetoje

Vlghne Horv6th llona, a Szombathelyi Eg6szs6gUgyi es
Kulturdlis Int6zm6nyek GESZ igazgatoja
Kiss Barna, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatoja)

Hat6rid5: 2017 . szeptemberi KozgyLll6s
Lendvai Ferenc 3 aerc szunetet tar7.
't6.

Javaslat az cinkormAnyzat dltal alapitott alapitv6nyok eves besz6mol6j6nak
effogadAs Ara (Kozgyfi l6s 1 E.)
Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, Kepviseloi 6s Hat6s6gi Osztdly

Eloado:

verzetoje

MeqhivottaK: Csapldros Andrea, a ,,Savaria Tort6nelmi KarnevSl" Kdzhasznl
K)zalapitv Any Ku ratori umdnak elnoke
Farkas Csaba, a ,,Savaria Tort6nelmi Karnev6l" Kozhaszn0
KdzalapilvAny

elndke

FEB

Kulics Gyorgy, a Szombathelyert KlzalapitvAny Kurat6riuma elnoke
Vdrosn6 Budai M6ria, a Szombathely6rl Klzalapitvfny FEB elndke
Trenyik Zsolt, a Kutyamenhely Alapitv6ny Kurat6riuma elndke

a Kutyamenhely Alapitv6ny FEB elnoke
Hamza lstv6n, a ,,Szombathely Szent M6rton vdrosa" Joleti Alapitvdny
Kuratoriuma elnclke
N6meth Tamds,

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megallapftotta, hogy kieg6szlt6s, k6rdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merillt fel, fgy a Gazdasagi 6s Varosstrategiai Bizottslg - 12 igen,0
ellenszavazat 6s 0 tartozkodds mellett'- a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
26412017 (1X.11.1 GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat az cinkorm6nyzat 6ltal alapitott
alapitv6nyok 6ves

besz6mol6j6nak

elfogaddsAra" cim'I el6terjeszt6st megtdrgyalta,

6s az l. szdmf hatirozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a
Kozgyrl lesnek elfogad5sra.

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elndke

(v6grehajtdsert: Nagyn6 Dr. Gats Andrea,

a Jogi, K6pvisel6i 6s Hat6s6gi

Oszt6ly vezetdje

!; ff I
Hat6rid6: 2017 . szeptemberi Kozgy(l6s

li-Tlt[id
"'rlki,i',ffi?,X'ffi

o

n va ros

a

"

LendvaiFerenc a Bizottsdg eln6ke meg6llapitotta, hogy kieg6szit6s, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsag - 12 igen, 0
ellenszavazat es 0 tarTo:zkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
26512017 (1X.1'l.l GVB. sz.

hatirozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai BizottsSg a ,,Javaslat az onkormlnyzat 6ltal alapitott
alapitvdnyok 6ves

besz6mol6j6nak

elfogad6s6ra" cim[i eloterjeszt6st megtSrgyalta,

6s a ll. sz6mu hat6rozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a
Kdzgyril6snek elfogad6sra.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a GazdasAgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts5g elnoke

(vegrehajtAs6rt: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pviseloi 6s Hatos5gi
Oszt6ly vezetoje
Kulics Gyorgy, a Szombathely6tl Kozalapltvdny
Kurat6riumdnak elnoke)

Hatirid6:

2017 . szeptemberi Kdzgytiles

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdllapitotta, hogy kiegeszites, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi 6s Varosstrategiai Bizottsag - 12 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 tarTozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
266120'17 (lX.'11.1 GVB.

sz. hatSrozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat az <inkorm6nyzat 6ltal alapitott
af

apitv6nyok 6ves

besz6moloj6nak

elfogadds6ra" cim'6 eloterjeszt6st megtdrgyalta,

6s a lll. sz6mu hat6rozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a
Kozgyrll6snek elfogad6sra.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg eln6ke

(v6grehajtdserl: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pvisel6i 6s Hatosdgi
OsztSly vezetoje
Vorosn6 Budai Mdria, a Szombathelyert Kdzalapitvdny
FelUgyelo Bizottsdg6nak elnoke)

Hat6ridci: 2017 . szepternberi Kozgytll6s
Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megdllapitotta, hogy kieg6szites, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi es Varosstrat6giai Bizottslg - 12 igen, 0
ellenszavazat es 0 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az al6bbi hatarozatot hozta:
267 12017 (lX.'11.1 GVB.

sz. hatlrozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat az 6nkorm6nyzat 6ltal alapitott
alapitv6nyok 6ves besz6mol6jinak elfogaddsAra" cim1 el6terjeszt6st megt6rgyalta, 6s
lV. sz6mu hatSrozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja

a
a

Kozgyrllesnek elfogad5sra.

Fefel6s: Lendvai Ferenc, a GazdasAgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg elnoke
(v6grehajt6s6rt: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pviseloi 6s Hatosdgi Oszt6ly
vezetoje

Trenyik Zsolt,

a

Kutyamenhely Alapitv6ny Kuratorium6nak

elnoke)

Hat6rid6: 2017. szepternberi Kozgy(les
Lendvai Ferenc a Bizottslg elnoke megallapitotta, hogy kieg6szit6s, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem meriilt fel, Igy a Gazdasagi 6s V1rosstrat6giai Bizottsdg - 12 igen, 0
ellenszavazat es 0 taft6z-kodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
26812017 (1X.11.1 GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat az onkorm1nyzat 6ltal alapitott
af

apltvAnyok 6ves beszAmol6j6nak elfogadAsAra" cim'T el6terjeszt6st megtdrgyalta, 6s az

V. sz6mu

hat6rozatijavaslatot az el6terjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a Kozgyul6snek

elfogaddsra.

Felel6s: Lendvai Ferenc, a Gazdasagi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(v6grehajtAsert. Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, Kepviseloi 6s Hatos6gi Osztdly
vezetoje

N6meth Tam6s, a Kutyamenhely Alapltv6ny Felugyelo Bizottsdgdnak
eln6ke)

Hat6rid6: 2017 . szeptemberi KdzgyLil6s
Lendvai Ferenc a Bizotts1g elndke megallapitotta, hogy kiegeszites, k6rdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdas6gi 6s Varosstrat6giai Bizottsag - 14 igen,0
ellenszavazat es 0 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
26912017 (1X.1 1.1 GVB. sz. hatArozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g a ,,Javaslat az <inkormAnyzat 6ltal alapitott

alapitvdnyok 6ves besz6mol6jSnak elfogad6sira" cim( el6terjeszt6st megt6rgyalta, 6s az
eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a

Vl. szdmf hat6rozati javaslatot az
Kozgyu l6snek elfogad6sra.

Felel6s: Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi es V6rosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(v6grehajtds6rt: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pviseloi 6s Hatosdgi Osztdly
vezetdje
Csapl6ros Andrea, a ,,Savaria Tort6nelmi Karnevdl" Kdzhasznf
K6zalapitvdny Kuratorium6nak elnoke)

HatArid6: 2017 . szeptemberi Kdzgyrll6s
Lendvai Ferenc a Bizottsag eln6ke megallapitotta, hogy kiegeszit6s, k6rdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstratdgiai Bizottsag - 14 igen,0
ellenszavazat 6s 0 tart6zkodds mellett- a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
27012017 (1X.11.1 GVB. sz.

hatirozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg a ,,Javaslat az <inkorm6nyzat Sltal alapitott
alapitvinyok 6ves besz6mol6j6nak elfogadAs6ra" cim1 el6terjeszt6st megt6rgyalta, 6s az
Vll. sz6mU hat6rozati javaslatot az eloterjeszt6sben foglaltak szerint javasolja a
Kdzgyrl l6s nek elfog ad6sra.

Felel6s: Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(vegrehajt6sert: Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, K6pvisel6i es Hatos6gi OsztSly
vezet6je

Farkas Csaba,

a ,,Savaria Tod6nelmi Karnev6l"

Kdzalapitv 6n y Fel u g yel6

B

izotts6

g6

na k el

n

K6zhaszn0

oke)

HatAridS: 2017 . szeptemberi Kozgyul6s

'17. Javaslat a vagyongazdAlkod6si bev6telek alakul6sS16l
elfogad6sAra
Eloado: Lakflzi G6bor, a VdrrosUzemeltet6si Osztdly vezet6je

sz616 ttrj6koztat5

Lendvai Ferenc a Bizott:;ag eln6ke megallapitotta, hogy kiegeszites, kerdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasagi es Varosstrat1giai Bizottsag - 13 igen, 1
ellenszavazat es 0 tartozkodas mellett.- a napirendet elfogadta es az alabbi hatarozatot hozta:
27112017 (1X.11.1 GVB. sz. hat6rozat

A

6s

V6rosstrat6giai Bizottsdg Szombathely Megyei Jog0 V6ros
6s MLikodesi SzabAlyzatlrol szolo 3412014. (XI 3.)
Szervezeti
Onkorm6nyzatAnak

Gazdasdgi

onkormdnyzati rendelet 52. S (1) bekezdes 26. pontja alapjdn a vagyongazddlkodAsi bev6telek
alakul6sdrol szolo tdj6koztat6t elfogadja.

Felel6s:

Lendvai Frerenc, a Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts5g elndke
(vegrehajt6s6rt: Lak6zi GAbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje)

Hat6ridci.

18.

azonnal

Javaslat a 364311 hrsz.-ri ingatlanra vonatkoz6 ftildhasznSlati jog alapit6s616l
sz6l6 meg6llapod6s j6v6hagy6s6ra

Eloado:

Lakt3zi Gdbor, a ViirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Meqhfvott:

Dr. Szondy Szilvia a Haladds Labdar0go Stadion 6s MultifunkcionSlis
Sportkom plexum Ugyvezeto igazgat6ja

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdllapitotta, hogy kiegeszites, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem mertilt fel, igy a Gazdasagi es Vdrosstrat6giai Bizottsdg - 12 igen, 1
ellenszavazat es 1 tarlozkodAs mellett.- a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
27 212017 (1X.1 1.1

GVB. sz. hatArozat

A Bizotts6g javasolja a Kozgyrll6snek, hogy a Halad6s Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit
Kft. valamint Szombathely Megyei Jogrl Vdros Onkorm6nyzata klzdtt k6tendo a 364311
helyrajzi sz6mri ingatlanon megval6su16 labdar(96 stadion 6s multifunkciondlis sportcsarnok
tulajdoni viszonyainak rendez6se 6rdek6ben az el6terjeszt6s mell6klet6t k1pezo,,Tulajdonjog
elismer6s6r6l 6s f6ldhaszn6lati jog alapitds6r6l" sz6l6 meg6llapod6st jovdhagyja.

Felel6s:

Lendvai Ferenc,

a

Gazdas6gi

6s

Vdrosstrat6giai Bizotts6g elndke

(vegrehajtds6rt: Lak6zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje)

Hat6rid6: azonnal
19. Javaslat egyes ingatlanokkal kapcsolatos dcint6sek meghozatallra
El6ado: LakSzi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je
A Bizotts6g egyben szavaz a k6t hatdrozatijavaslatrol.
LendvaiFerenc a Bizottsdg elnOke megallapitotta, hogy kieg6szlt6s, k6rdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nern mert)lt fel, igy a Gazdasagi es Vdrosstrat6giai Bizottsdg - 15 igen,0
ellenszavazat 6s 0 tarTozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi hatdrozatokat
hozta:
273120'17 (1X.1'l.l GVB.

sz. hat6rozat

A Gazdasdgi 6s V6ross;trat6giai Bizotts6g - a helyis6gb6rlet szabAlyaiol szolo 1712006.

(V.

25.) dnkormAnyzati rendelet6nek 5. $ (4) bekezd6se alapjdn - javasolja, hogy a Szombathely,
Bem Jozsef garAzssor 620. szAm alatti, szem6lyg6pkocsi-t6rolora vonatkozo b6rleti szerzodes

2027 okt6ber 31. napjdig kerUlj6n meghosszabblt6sra Balogh lstvdn r6sz6re az

alAbbi

felt6telekkel:

a b6rleti dijT.701,- Ft + Afalhonap, azaz9.'780,- Ftihonap,
a b6rleti d[j kesedelmes teljesltese eset6n a b6rlo a Ptk. rendelkez6sei szerint
meg dl la pitott k6sedelm i kamatot koteles megfizetn i,
a helyiseget a berl6 - az abban folytatni kiv5nt tev6kenys6g gyakorldsAhoz szuks6ges
modon - a sajdt koltseg6n koteles kialakitani, felszerelni 6s berendezni,
a b6rlo a helyis6g haszn6lat6t rnSsnak nem engedheti dt,
a b6rlo a b6rlet megszLin6sekor a helyis6get koteles tisztan, kiUrltve, dtad6skori
6llapotban 6s felszerelts6ggerl visszaadni, es rdfordlt6sainak, illetve azok idoardnyos
16sz6rnek megt€rrit6s6re nem tadhat igenyt.

Felel6s:

Dr. PuskAs Tivadar, polg6rmester
Lendvai Frerenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai BizottsSg elnoke
(vegrehajtds6rl: Dr. Nemeth Gdbor, a SZOVA 2r1' vez5rigazgatoja
Lak1zi G5bor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly vezetoje)

Hat6rid6:

azonnal
274120'17 (1X.1'l.l GVB.

sz. hat6rozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g - a helyis6gb6rlet szabAlyairol szolo 1712006. (V.
25.) dnkorminyzali rendelet6nek 5. $ (4) bekezdese alapjdn - javasolja, hogy a Szombathely,

KassAk Lajos utca 9. fszt. 3. szdm alatti, 31 m2 alapterUletu Uzlethelyis6gre vonatkoz6 berleti
szerz6d6s 2027. jrilius 31. napj6ig kerUljdn meghosszabbitdsra Kranauer Gerg6 ev. (9700
Szombathely, Kassdk Lajos utca 9. fszt. 3.) r6sz6re azalAbbi felt6telekkel:
a b6rleti dij 55.1 18,- Ft + 5'falh6nap, azaz 70.000,- Ft/honap,

b6rleti dij k6sedelmes teljesit6se eset6n a b6rlo a Ptk. rendelkez6sei szerint
meg6llapitott k6sedelmi kamatot koteles megfizetni,
a helyis6get a b6rl6 - azabban folytatni klv6nt tev6kenys6g gyakorldsdhoz szUks6ges
m6don - a sajdt kolts6g6n koteles kialakitani, felszerelni 6s berendezni,
a b6rl6 a helyis6g haszn6lat6t m6snak nem engedheti 5t,
a b6rl6 a b6rlet megsztin6sekor a helyiseget k6teles tiszt6n, kiUritve, 5taddskori
6llapotban 6s felszerelts6ggel visszaadni, 6s rdforditdsainak, illetve azok idoar6nyos
r6sz6rnek megt6r[t6s6re nem tarthat ig6nyt.

a

Felel5s:

Dr. Puskris Tivadar, polgdrmester
Lendvai F:erenc, a Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elndke
(v6grehajt6sert: Dr. N6meth Gdbor, a SZOVA 2r1.. vez1rigazgatoja
Laklzi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezet6je)

Hat6rid6:

azonnal
27512017 (1X.1'l.l GVE. sz. hatArozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g - a helyis6gb6rlet szabAlyairol szolo 1712006.

(V.

25.) dnkormAnyzati rendelet6nek 5. $ (4) bekezdese alapj6n - javasolja, hogy a Szombathely,
Rohonci Ot 14. fszt. 9. sz6m alatti, ,,mu1hely" megnevez6srl ingatlanra vonalkozo b6rleti
szerz6d6s 2027 . jrilius 3'1 . napjdig kerUljon meghosszabbit6sra Tak6cs Tibor r6sz6re az alfbbi
felt6telekkel:
a b6rleti dlj 12.992,- Ft + 6falh6nap, azaz 16.500,- Ft/honap,

a

b6rleti dij kesedelmes teljeslt6se eset6n a b6rl6
6llapitott k6sedelmi kamatot k6teles megfizetni,

meg

a Ptk. rendelkez6sei

szerint

a helyiseget a berlo - azabban folytatni klv6nt tev6kenyseg gyakorldsdhoz szUkseges
modon - a sajdt kolts6gen koteles kialakltani, felszerelni 6s berendezni,
a b6rlo a helyis6g hasznalalAt mdsnak nem engedheti 6t,
a b6rlo a b6rlet megszrln6sekor a helyis6get koteles tisztan, kiUrltve, dtad6skori
Sllapotban 6s felszerelts6ggel visszaadni, 6s rdforditdsainak, illetve azok idSar6nyos
16sz6rnek megt6rit6s6re nem tarthat igenyt.

Felel6s:

Dr. Puskiis Tivadar, polgArmester
Lendvai Ferenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg elndke
(vegrehajt6s6rt. Dr. N6meth G6bor, a SZOVA 2r1,. vezdrigazgatoja
Lak6zi G6bor, a Vdrosuzemeltet6si Oszt6ly vezet6je)

HatSrid5:

azonnal
276120',7 (1X.11.1 GVE. sz. hat6rozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg - a helyis6gb6rlet szabAlyairol szolo

1712006. (V.

25.) onkorm6nyzati rendelet6nek 5. $ (4) bekezdese alapjdn - javasolja, hogy a szombathelyi
68251N17 hrsz.-u, Sz6ll Kdlmdrn utca 21. szAm alatti, szem6lyg6pkocsi-t6rolora vonatkozo
b6rleti szerzod6s 2027. oktober 2. napjAig kerUljdn meghosszabbltdsra Kovdcs Jozsef Tibor
r6sz6re az alAbbi felt6telekkel:
a b6rleti dii7.201,- Ft + 6falh6nap, a2a29.145,- Ft/h6nap,
a b6rleti dij k6sedelmes teljesit6se eset6n a b6rl6 a Ptk. rendelkez6sei szerint
meg6llapitott k6sedel m i kamatot k6teles megfizetni,
a helyis6get a b6rl6 - azabban folytatni kiv6nt tev6kenys6g gyakorlSs6hoz szUkseges
modon - a sajdt kolts6g6n koteles kialakitani, felszerelni 6s berendezni,
a berl6 a helyis6g haszn6latdt m6snak nem engedheti 5t,
a b6rlo a b6rlet megsztln6sekor a helyis6get koteles tisztdn, kiUrltve, Stad6skori
6llapotban 6s felszereltseggel visszaadni, 6s rdfordit6sainak, illetve azok idoardnyos
r6sz6rnek megtdrit6s6re nem tarthat ig6nyt.

Felel6s:

Dr. Puskiis Tivadar, polgdrmester
Lendvai [:erenc, a Gazdas5gi es V6rosstrat6giai Bizottsdg elndke
(vegrehajt6s6rt: Dr. N6meth G6bor, a SZOVA 2r1' vez1rigazgatoja
Laklzi G6bor, a VdrosUzemeltet6si OsztSly vezet6je)

Hat6rid6:

azonnal
277 1201V (lX.'11.1 GVE.

sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g - a helyis6gb6rlet szab6lyair6l szolo

1712006. (V.
25.) onkormAnyzali rendelet6nek 5. $ (4) bekezdese alapjdn - javasolja, hogy a Szombathely,
Bem Jozsef gardzssor 104. szAm alatti, szemelyg6pkocsit5rol6ra vonatkoz6 b6rleti szerzod6s
2027. okt6ber 2. napjAig kerUljon meghosszabbitdsra Kapui Zsuzsanna r6sz6re az alAbbi
felt6telekkel:

a b6rleti dij 8.268,- Ft + ffalhonap, azaz 10.500,- Ft/h6nap,
a b6rleti dlj kesedelmes teljesit6se eset6n a b6rl6 a Ptk. rendelkez6sei szerint
meg6llapltott k6sedelm i kamatot kdteles megfizetni,
a helyis6get a berl6 - azabban folytatni kiv6nt tev6kenys6g gyakorlSs5hoz szukseges
m6don - a saj6t kdltsegen koteles kialakftani, felszerelni 6s berendezni,
a b6rl6 a helyis6g haszn6latdt mSsnak nem engedheti 6t,
a b6rlo a b6rlet megszrin6sekor a helyis6get koteles tisztSn, kiUritve, 6tad6skori
6llapotban 6s felszerelts6ggel visszaadni, 6s rdfordit6sainak, illetve azok idSar6nyos
r6sz6rnek megt6rit6s6re nem tarthat igenyt.

Felel5s:

Dr. PuskZrs Tivadar, polg5rmester
Lendvai F:erenc, aGazdasagi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elnoke
(vegrehajt6s6rt: Dr. N6meth G6bor, a SZOVA 21L. vez5rigazgatola
Lak6zi Gdbor, a Varosuzemeltet6si OsztSly vezetoje)

Hat5ridci:

azonnal

20.

Javaslat

a

Szombathelyi T6vh6szolg6ltat6

Kft. 2017. 6vi tizleti

terv6nek

modosftds6ra

El6ado:

Lakbzi Gdbor, a ViirosUzemeltet6si OsztSly vezetoje

Meqhlvott: Kovdcs M6da, a Tdvhoszolg6ltato Kft. Ugyvezetoje
Lendvai Ferenc a Bizottsdg elnOke megallapitotta, hogy kieg6szit6s, kerd6s a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merult fel, fgy a Gazdasagi 6s Varosstrat6giai Bizottsdg - 14 igen, 0
ellenszavazat 6s 1 tartozkodas mellett- a napirendet elfogadta 6s az al6bbi hatarozatot hozta:
27812017 (1X.1'l.l GVB. sz.

hatlrozat

A Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts5g a Szombathelyi T6vhoszolg6ltat6 Kft. 2017. 6vi
Uzleti terv6nek m6dosit6s6t az eloterjeszt6s szerinti tartalommal a Szombathelyi
TSvh6szolgdltato Kft. taggyril6se szdm6ra elfogaddsra javasolja.

A Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg felhatalmazza a SZOVA Zr1. vez6rigazgat6j6t, hogy
a t6rsas6g taggyrll6sen a fenti dont6st k6pviselje.

Felel6s:

Lendvai F:erenc, a Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elnoke

(vegrehajt6s6rt:

KovAcs M6rla, a t6rsasdg Ugyvezetoje

Dr. N6meth Gdbor, a SZOVA Zrt.. vez6rigazgat6ja
Lakezi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly
vezet6je)

Hatdrid6:

21.

a t6rsas69 taggyrilese

Javaslat a Szombathely, Szent L6szl6 kir6ly u. 6. sz6m alatti ingatlant 6rint6
dont6sek meg hozatalAra
El6ado: Laklzi G6bor, a ViirosUzemeltet6si Osztdly vezet6je

A Bizotts6g egyberr szavaz a k6t hatdrozatijavaslatr6l.
Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megdllapitotta, hogy kiegesz[tes, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem meri.ilt fel, lgy a Gazdasagi 6s Varosstrat5giai Bizottsag - 14 igen, 0
ellenszavazat 6s 1 tarto;zkod1s mellett - a napirendet elfogadta es az alabbi hatdrozatot hozta:
27912017 (1X.11.1 GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai BizottsAg a 43712016.(X|1.12.) GVB. hatArozatAt az allbbiak
szerint modositja:
A Bizottsdg az OnkormAnyzat vagyon6r6l sz6lo 4012014. (X|1.23.) onkorm6nyzati rendelet 16.
S (2) bekezd6s6ben foglaltak szerint hozzAjArul ahhoz, hogy a SZOVA Szombathelyi
Vagyonhasznosft6 6s VSrosgazddlkoddsi ZtL. - mint a Szombathely Megyei Jog0 V6ros
OnkormSnyzalakizirolagos tulajdon6ban 5llo ingatlan vagyonkezel6je - a volt EPCOS terUlet
16. szdm( 6pUlet6n mintegy 15m2 terUlettj ingatlarrr6szt a DlGl Tdvkozl6si es Szolgdltato Kft.
r6sz6re hat{rozatlan idotarlamra - 6 honapos felmonddsi idovel - b6rbe adion. A b6rleti dli
m6rleke 1.000.000.- Ft -r Afa/6v.

A Bizottsdg felk6ria SZOVAZTl. k6pvisel6jet, hogy a43712016.(X|1.12.)GVB halarozal alapjdn
letrejott b6rleti szerzod6st a bizottsdg dont6s6nek megfeleloen modosltsa.

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke
Moln6r Miklos alpolgdrnrester
Dr. Kdrolyi Akos jegyzo
ftQgrehaitds6rt felelos: Lak6zi GAbor, a VarosUzemeltet6si Oszt6ly
vezetoje
Dr. N6meth G6bor, aSZOVAZrl..
vez5rigazgatoja)

Hatdrid6:

2017. okt6ber 31.
280120'17 (lX.'11.1 GVB.

sz. hat6rozat

A Bizotts6g az OnkormAnyzat vagyon6r6l szolo 4012014. (X11.23.) onkorm6nyzati rendelet 16.
S (2) bekezd6s6ben foglaltak szerint hozzAjArul ahhoz, hogy a SZOVA Szombathelyi
Vagyonhasznosit6 6s V6rosgazd6lkod6si 2r1' - mint a Szombathely Megyei Jog0 V6ros
Onkormdnyzatakizar6lagos tulajdondban 6llo ingatlan vagyonkezeloje - a volt EPCOS terUlet
16. sz6m0 6pUlet6nek l. emeleti 126 m2 terUletti helyis6gcsoportjdt a Z-ROX NYUGAT Kft.
r1sz6re hatdrozott, k6t 6ves idotartamra b6rbe adja. A b6rleti dij merleke 2OO.-Ftlm2lh6 + AFA
A Bizotts6g felk6ri a SZOVA Zrt. k6pviseldj6t, hogy a b6rleti szerz6d6s a b6rl6vel megkosse.

Felel6s:

Lendvai Frerenc, a Bizotts6g elnoke
Molndr Miklos alpolg6rmester
Dr. K6rolyi Akos jegyz6
(v6q rchalt6se rl fele los
Lakezi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Dr. N6meth G6bor, a SZOVA 2r1.. vez6rigazgatoja)
:

Hat6ridci:

22.

2017. oktober 31.

Javaslat Szombathely v6ros tertilet6n forgalmi rend v6ltoztat6ssal kapcsolatos
dont6s meghozatal6ra
Eloado: Lak6zi Gdbor, a V5rosuzemeltet6si Oszt6ly vezet6je

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megallapftotta, hogy kieg6szlt6s, kerdes a napirendiponttal
kapcsolatosan nem meriilt fel, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrategiai Bizottsdg - 16 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 tarTo;zkod1s mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
28'l 12017 (1X.11.1 GVB. sz. hatdrozat

Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizotts6g megtSrgyalta a ,,Javaslat Szombathely v6ros
terUlet6n forgalmi rend v6ltoztat6ssal kapcsolatos ddnt6s meghozataldra" cim( el6terjeszt6st,
6s az al5bbi d6nt6st hoz'.za'.

A

1. A

2.

3.

Bizotts6g tdmogatja az Erdei iskola 0t Kozephegyi rit - Ndrai KUlso 0t koz6tti
szakaszAn a,,gyalogosok" (KRESZ 95/a. 6bra) vesz6lye klzuIi jelzStAbla kihelyez6s6t.
A Bizottsdg a Wessel6nyi u. - Szelestey u. keresztez6d6sbe javasolt forgalomtechnikai
tUkor kihelyez6s6t tdmogatja. A Horv6th Boldizs6r kdr0t Hadnagy utca
keresztez6d6sben megl6vo, a Hadnagy utca egyir6nyfsit6sa miatt okafogyott6 v6lt
forgalomtechnikai tukor kerUljon 5thelyez6sre.
A Bizottsdg egyet6rt a ,,Lakott terUlet kezdete" 6s ,,Lakott terUlet v6ge" lelzotAbl{k
6thelyez6sOvel az lpari 0ton azzal, hogy az 6thelyez6s a gyalogdtkel6hely kiepites6vel
egyidejrileg tort6njen meg.

Felel5s:

Dr. Puskds Tivadar, polgdrmester
Lendvai [:erenc, a bizotts6g eln6ke
lll6s Kdroly, alpolgarmester
(a v6grehajtds6tl: Laklz-i Gdbor, a Varosuzemeltet6si Osztdly vezetoje)

Hat6rid5:

1. es 2. pont: 20'17. oktober 31

.

3. pont. azonnal

23.

Javaslat a ,,V6rosfejleszt6si alap - K6pvisel6i keret" 2017.6vi kolts6gvet6sben
biztositott 63.000 eFt-os elSirAnyzat6nak felhaszn6l6s6ra (i.il6sen keriil
kiosztisra)

El6ado:

Lakbzi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elnoke megallapitotta, hogy kiegeszftes, kerdes a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem meri.ilt fel, igy a Gazdasagi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsag - 16 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatarozatot hozta:
28212017 (lK.'l 1.1 GVB. sz. hatArozat

A Gazdasdgi 6s Veirosstrat6giai Bizottsdg az Onkorm lnyzat 2017 . evi koltsegvet6s6rol szolo
A Gazdas6gi 6s Vairosstrat6giai Bizotts6g az OnkormAnyzal20lT. evi k6ltsegvet6s6rol szolo
412017. (lll. 7.) Onkorm6nyzati rendelet 11. S (11) bekezd6s6ben foglaltak szerint a
,,Vdrosfejleszt6si alap - K6pviseloi keret" eloirAnyzat terh6re a be6rkezett k6relmeket az
al6bbiak szerint t6mogatja:

-

K6ntds ZoltAn k6pviselo 0r k6relme alapj6n - a 2017. 6vi koltsegvet6sben biztositott
,,Vdrosfejleszt6si Alap- K6pvisel6i keret" terh6re - 100.000,- Ft-ot biztoslt a Pdlos
K6roly Szoci6lis 6s Gyermekjol6ti Szolg6lat ldoskor[ak Gondoz6haza (9700
Szombathely, Pozsonyi u. 47.) resz6re t6rgyi eszkozok beszerz6s6re.

Koczka Tibor alpolg6rmester 0r k6relme alapjdn - a 2017. 6vi kolts6gvet6sben
biztositott ,,Vdrosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re - 100.000,- Ft-ot biztosit az
Aranykor0ak Sport 6s Eg6szs6ges Eletmod EgyesUlete jav6ra, mrikod6si kiaddsaik
fedez6s6re.

Koczka Tibor alpolg6rmester 0r k6relme alapjdn - a 2017. 6vi k6lts6gvet6sben
biztosftott ,,Vdrosfejleszt6siAlap- K6pvisel6i keret" terh6re - 200.000,- Ft-ot biztosit a
Nemzeti Agr6rkutat6si 6s Innov6cios Kozpont Erd6szeti Tudom6nyos Int6zet6nek
gondoz6s6ban 6llo K6moniArboretum szfrnAra, a ritka f6k potl6sa 6rdek6ben.

Dr. Takdtsn6 dr. Tenki M6ria k6pvisel6 asszony k6relme alapjAn - a 2017. 6vi
kolts6gvet6sben biztositott ,,Vdrosfejleszt6si Alap- K6pviseloi keret" terh6re
1.000.000,- Ft-ot biztosit a Konyvtdr mogotti belso tdmb jdtszoter6nek felfjltdsdra,
tov6bbi korszerrj j6tekok elhelyez6s6re.

- a 2017. 6vi
k6ltsegvetesben biztosftott ,,Vdrosfejleszt6siAlap- K6pviseloi keret" terhere - 300.000,Ft-ot biztosit a Savaria Megyei Hatokorri Vdrosi M0zeum javAra, a V6rostort6net
Dr. Takdtsn6 dr. Tenki M6ria k6pvisel6 asszony k6relme alapjAn

K6pekben cim

L1

konyv

el

ok6szit6s6nek k6ltsegei re.

Szuhai Viktor kepviselo [r ktirelme alapjdn - a 2017. 6vi koltsegvetesben biztositott
,,Vdrosfejleszt6si Alap- Kepviseloi keret" terh6re - 300.000,- Ft-ot biztosit a ParagvAri
0t - Bem Jozsef utca keresztezod6se, valamint a VAci Mihrily utcai orvosi rendelo
(Szombathely, V6ci Mihaly utca 1-3.) riltal hat6rolt j6tszot6rfejleszt6s6re.

Agh Erno k6pviselo 0r kerelme alapjdn - a 2017. 6vi kolts6gvetesben biztositott
,,V6rosfejleszt6si Alap- K6pviseloi keret" terh6re 1.000.000,- Ft-ot biztoslt a
Szombathelyi Szent Kvirin Plebdnia r6sz6re, a Szent Kvirin templom hoszigetelt
ablakcser6j6hez 6s a s6rUlt 6lomUveg ablakok javit6si k6lts6geire.

Dr. Pusk6s Tivadar polg6rmester 0r k6relme alapjdn - a 2017. 6vi kolts6gvet6sben
biztositott ,,Vdrosfejleszt6si Alap- K6pviseloi keret" terh6re - 500.000,- Ft-ot biztosit a
Szombathelyi Szent Kvirin Pleb6nia r6sz6re, a Szent Kvirin templom h6szigetelt
ablakcser6jehez 6s a s6rUlt olomUveg ablakok javitdsi k6lts6geire.
Lendvai Ferenc tan6csnok 0r k6relme alapj6n - a2017. evi kolts6gvetesben biztosltott
,,Vdrosfejleszt6si Alap- K6pvisel6i keret" terh6re 500.000,- Ft-ot biztosit a
Szombathelyi Szent Kvirin Fleb6nia r6sz6re, a Szent Kvirin templom hoszigetelt
ablakcser6j6hez 6s a s6rUlt 6lomUveg ablakok javlt6si kolts6geire.

Kopcsdndi J6zsef k6pvisel6 [r k6relme alapj6n - a 2017. evi k6lts6gvet6sben
biztosltott ,,V6rosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re - 100.000,- Ft-ot biztosit az
Aranykorriak Sport 6s Eg6szs6ges Eletmod EgyesUlete javara, az egyesOlet
vegyeska16nak rnr.ikdd6si kiaddsaira.
Kopcs6ndi J6zsef k6pvisel6 [r k6relme alapjdn - a 2017. 6vi k6lts6gvet6sben
biztosltott ,,V6rosfejleszt6siAlap- Kepvise16i keret" terh6re - 200.000,- Ft-ot biztosit a
Derkovits Vdrosr6sz6rt EgyesUlet jav6ra, az egyesUlet mrikod6si kiaddsaira,

- a 2017. evi kOltsegvet6sben
biztosltott ,,V6rosfejleszt6siAlap- K6pviseloi keret" terh6re - 500.000,- Ft-ot biztosit a
KISZ Lak6telep6rt Egyesulet Egyesulet javAra, KISZ csalddi napok megrendez6s6hez.
Dr. Nem6ny Andrds k6pviselo 0r k6relme alapjdn

Dr. Nem6ny Andr6s k5pvisel6 0r k6relme alapjdn

- a 2017. 6vi kolts6gvet6sben

biztosltott ,,Vdrosfejleszt6siAlap- Kepviseloi keret" terh6re

Szombathely, Flohonci

ft

-

260.000,- Ft-ot biztosit, a

46-50. sz. ingatlanok keleti oldaldn lev6

lskolai" j6tsz6ter ko16 kerites 6plt6s6nek kolts6geire.

,,Bolyai

Molndr Mikl6s alpolg6rmester Ur k6relme alapjdn - a 2017. evi kolts6gvet6sben
biztositott ,,VSrosfejleszt6si Alap- Kepvisel6i keret" terh6re - tov5bbi 400.000,- Ft-ot
biztosit a Rumi Rajki MLip6rtol6 Kor (9700 Szombathely, Ady ter 5.) javAra, a Szent
M6rton t6ren elhelyezend6 bronz fed6lap elkeszit6senek koltsegeire.

Felel6s:

Dr. Pusk;is Tivadar polg6rmester
Moln6r Miklos alpolgdrmester
Lendvai Ferenc a Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg elnoke
dr. K6rolyi Akos jegyzo
(a v6grehajtdsert:
Lak5zi G 6 bor V5ros Uze meltet6s i Oszt6 ly vezetdje,
Steger Gdbor Kozgazdasdgi es Ado OsztSly vezetoje)

Hat6rid6: azonnal

25.

Javaslat Szombathely, Puskds Tivadar utca kikcit6s6nek - a 87-es sz. fciutra tervez6sevel 6s a Perint patak meder revitaliz6ci6ja tervez6s6vel kapcsolatos
dcint6sek nreg hozatal6ra
Eloado. Lak5zi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetoje

Vords Laios: A Szov6 utca-Henger utca folytatdsa 6rintve lesz a projektben?

Laklzi GSbor: Nem.
Litkei Tam6s: A mederrol van szo?
Lak6zi Gdbor: A felv6tel eleje nem efthet6. Az Arany-Patak 600 m6teres szakaszAnak
revitaliz1ci6ja.
Litkei Tam6s: A Perint-F'atak van az anyagban.
Lendvai Ferenc: KoszorrjUk az 6szrev6telt.
Soos J6zsef. A Vasfti keresztez6d6s azonos, vagy kUlon szintu lesz?
Lak6zi G6bor: Ezt vizsgiilja a tanulm6ny.
Lendvai Ferenc a Bizotts1g elndke megallapitotta, hogy kiegeszlt6s, kerd6s a napirendiponttal
kapcsolatosan nem merult fel, igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg - 15 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatarozatot hozta:
283120'17 (lX.'11.1 GVB.

sz. hatArozat

Szombathely Megyei Jrrg0 V6ros Kozgyrll6se Gazdas6gi es V6rosstrat6giai BizottsAga a
,,Javaslat Szombathely, Fuskds Tivadar utca kikot6s6nek - a 87-es sz. f60tra- tervez6s6vel 6s
a Perint patak meder revitalizdcioja tervez6s6vel kapcsolatos ddnt6s meghozatal6ra" clm[i
eloterjeszt6st megt5rgyalta 6s a kdvetkezo dont6st hozta:

1. A Bizottsdg egyetert

azzal, hogy a ,,Vdrosfejleszt6si AIap tervez6s" kolts6gvet6si sor
terh6re tov5bbi brutto 2.134.000,- forintot biztosit a Puskds Tivadar 0t kikot6se
tervez6si kolts6g6nek fedezet6re.

2. A Bizotts6g egyet6d

azzal, hogy a ,,V6rosfejleszt6si Alap tervez6s" kolts6gvet6si sor
terh6re tovdbbi brutto 191.000,- forintot biztosit a Perint patak meder szakasz
revital izdci

Felel6s:

oj

a tervez6s i k6 lts6g6nek fedezet6re.

Dr. Puskdrs Tivadar polg6rmester
Moln6r Miklos alpolgdrmester
llles K6roly alpolg6rmester
Lendvai F;erenc, a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg elndke
Dr. Kdrolyi Akos jegyz6
(a vdg re hajt5sert: Lakbzi G 6 bor Vd ros Uzem eltet6s i Osztd ly vezet6je,
St6ger G6bor Kdzgazdasdgi es Ado OsztSly vezet6je)

Hat6rid5: azonnal

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke elmondta, hogy Kremser Csaba tags6ga megszrinik,
helyette a Kdzgytllsen jeldlnek Uj tagot.

A Bizottsdg Ul6s6t 15:05-kor berekesztette.
Szombathely, 2017 . 09. 26.

bizottsd

