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a bizotts6gi Ul6s 14 fovel
hatdrozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a kikUldott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e 6szrev6tel
van-e napirendi pont javaslat.
Lendvai Ferenc kdszontdtte

a

jelenl6v6ket, megdllapitotta, hogy

Lendvai Ferenc a Bizottsdy,T elnoke megallapitotta, hogy kiegesz:ft6s, k6rd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merillt fel, igy a Gazdasagi es Vdrosstrat6giai Bizottsdg - 14 igen,0
ellenszavazat es 0 taftozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
285/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi es V6rosstratdgiai Bizottsdg az Ul6s napirendj6t az allbbiak szerint hallrozza meg'.
t.

NY|LVANOS UIES

1.

Javaslat az onkormf nyzat tulajdonSban l6v6 gazdasSg i t6rsas6gok 2017. l.
f6l6vi besz6mol6inak megt6rgyal6sSra
a) Fogyat6kkal Eldket 6s Hajl6ktalanokat Ell6t6 Kcizhasznri Nonprofit Kft.
El6ad6: Lakezi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meshivott: Dr. l-lorv6thne N6rneth Kl6ra Ugyvezelo

b)

Szombathelyi Nl6diakcizpont Nonprofit Kft.
El6ad6: Lak6zi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je
Meqhivott: Lovarss Tibor Ugyvezet6

c)

Wecires S6ndor Szinh6z Nonprofit Kft.
El6ad6: Lak6zi G6bor, a VArosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje
Meqhivott: Jorddn Tamds Ugyvezet6

d) Szombathelyi

Sportkcizpont 6s Sportiskola Nonprol'it Kft.
El6ad6: Lakezi t36bor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly vezet6je
Meqhivott: Ka16csony Krisztina Ugyvezet6

e)

FALCO KC Szombathely Kft.
El5ad6: Lak1zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott. GrAc:zer Gyorgy Ugyvezeto

0

Savaria V6rosfejleszt6si Nonprofit Kft.
Ef 6ad6: Laklzi (36bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: Dr. ltjkay AdriSn Ugyvezet6

g) Szombathelyi

Parkfenntart6si 6s Temetkez6si Kft.
6ad6: Laklzi Gdbor, a V6rosuzemeltet6si Osztdly vezetoje
Meqhivott: Kiss D6vid Ugyvezet6

Ef

h)

Szombathelyi KEpzS Kcizpont Kozhasznu Nonprofit Kft.
El6ad6: Laklzi t36bor, a V6rosUzemeltet6si OsztSly vezetdje
Meqhivott: 86lint Andrds Ugyvezeto

i)

Halad6s Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft.
El6ad6: Laklzi tG5bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je
Meqhivott: Dr. {izondy Szilvia Ugyvezet6
Telefon: +36 94/520-1 00
Fax:+36 941328-148
Web: www. szombathelv. hu

j)

SZOMHUL[- Szombathelyi Hullad6kgazd6lkoddsi Krizszolg6ltat6 Nonprofit Kft
El6ad6: Lak6zi (i5bor, a VdrosUzemeltet6si OsztSly vezetoje
Meqhivott: Pukl6r G6za, a tdrsas6g ugyvezet6je

k)

Szombathelyi T6vh5szolg6ltat6 Kft.
Elciad6: Lakezi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly ve,zetdje
Meqhivott: Koviics M6rta Ugyvezeto

l)

Savaria Turizmus Nonprofit Kft,
El6ad6: Lakezi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetdje
Meqhivott: Grunwald Stefdnia Ugyvezeto

2.

Javaslat a ,,V6rosfejleszt6si alap - K6pvisel6i keret" 20{7.6vi kcilts6gvet6sben
biztositott 63.000 eFt-os elSirAnyzat6nak felhaszn6lAs6ra
El6ad6: Lakezi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Osztdly vezetdje

3.

Javaslat

a Trianoni Eml6kpark l6tesit6s6vel kapcsolatos el6zetes dcint6s

meg hozatalSra ( i.il6sen

Elciad6:

kerlil kioszt5sra)

Lak6zi Gdbor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

4.

Javasfat az "Onkorm6nyzati 6ptiletek energetikai korszerfisit6se" cim(i pAly1zat
keret6ben megval6sulo energetikai korszerfisit6sekkel kapcsolatos dtint6sek
meghozatal6ra
Elciad6: Laklzi Gdbor, a V6rr:sUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

5.

Javaslat v6rosn6vlraszn6lat enged6lyez6s6re
Elciad6: Nagyne dr. Gats Andrea, a Jogi, Kepviseloi 6s Hatosdgi Osztdly vezetoje
il.

zART UIEs

6.

a PRENOR Kert6szeti
megtArgyal6s6ra

Javaslat

6s Park6pit6 Kft. 2017. l. f6l6vi besz6moloj6nak

El6ad6: Lakezi G6bor, a

VArosUzemeltet6si

Oszt6ly

vezet6je

Meqhivott: lzer G6bor Ugyvezet6

t.

NYILVANOS UIES

1.

az

<inkorm6nyzat tulajdon6ban
f6l6vi besz6mol6inak megtirgyalAsAra

Javaslat

l6v6 gazdas5gi t6rsas6gok 2017.

l.

a.)

Fogyat6kkal El6ket 6s Hajl6ktalanokat Ellet6 Kozhasznrri Nonprofit Kft.
El5ad6: Laklzi Gdbor, a V6rostizemeltet6si Oszt6ly vezetoie
Meqhivott: Dr. Horvdthne N6meth Kl6ra Ugyvezetl
Lendvai Ferenc a Bizottsag eln6ke megdllapltotta, hogy kiegeszit6s, k6rd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem mer[ilt fel, Igy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottseg - 14 igen,0
ellenszavazat 6s 0 tartozkctdds mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hat1rozatot hozta:
286/201 L(X.05.) GVB. sz. hat6roz-al

Oldalszim'.2 | 17

A

Gazdas6gi es V6rosstrat6giai Bizotts6g Szombathely Megyei Jog0 Vdros Onkorm6nyzata
vagyondrol sz6lo 4012014. (X|1.23.) dnkormlnyzati rendelet 19. S (1) hrekezd6senek b) pont bc)
alpontjdban kapott hatdsk6r6ben elj6rva a Fogyat6kkal El6ket 6s llajlektalanokat Ellat6 Kdzhasznu
Nonprofit Kft.2017. L f6levi gazddlkod6sdrol szolo beszdmol6j6t elfogadja.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elndke
Koczka Ti bor a pol gd rmester
Dr. Horv6thnrS N6meth KlAra, a tdrsasdg Ugyvezetdje
(A veqrehaitAs6rt felel6s:
Lak6z:.i Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje)
I

Hat6rid6:

b.)

azonnal

SzombathelyilVl6diakcizpontNonprofitKft.

Elciad6: Lakezi G6bor, a VdirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: Lovass Tibor UElyvezeto
Dr. lpkovich Gvorgv: A Mediakozpont Uzemelteti a vdrosi TV-t. Nelr6nyan le vagyunk tiltva a
szerepl6srol. Azigy megspr5rolt mrjsorid6 okoz megtakarlt6st a T\/-n6l?
Meghivott: A kdnyveloiroda k6pviselet6berr van itt, erre a k6rd6sre nem tud vdlaszolni.
Dr. Tak6ts,ne Dr. Tenki M6ria: Az anyagban nem l5tja, hogy milyen pllyAzatokon nyert a televizi6.
lgazgato Urnak m6r jelezte, hogy lesz ezzel kapcsolatban k6rd6ser.

Meqhivott: Ebben az 6vben csak a m6diakezelo 6s vagyonkezelo alaptol kaptak tdmogat6st, ami
7,9 milli6 forintos t6mogat6r; volt. Ezen klvUl az elso f6l6vre vonatkozoan nincsen m6s.
Lendvai Ferenc a BizottsalT elndke megdllapitotta, hogy tovdbbi kiegeszites, k6rd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merAlt fel, ig.y a Gazdasdgi es Vdrosstrat6giai Bizottsag - 11 igen, 0
ellenszavazat 6s 4 tart6zkod6s mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:
28712017 (X.Os.l GVB. sz.

hatlrozat

A

Gazdasdgi es V6rosstrat6giai Bizotts6g Szombathely Megyei Jogrl Vdros Onkorm6nyzata
vagyon6r6l szolo 4012014. (X|1.23.) dnkormdnyzati rendelet 19. S (1) bekezd6senek b) pont bc)
alpontjdban kapott hat6skoreben elj6rva a Szombathelyi Mediakozpont Nonprofit Kft.2017. l. felev
gazd6lkod6s6rol szolo besz,dmol6jdt elfog adja.

FelelSs:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elndke
Koczka Tibor alpolg6rmester
Lovass Tibor, a tdrsasdg 0gyvezet6je
(A v6orehaitiis6ft felel6s:
Lak6z:i G6bor, a VdnosUzemeltetCsi Oszt6ly vezetoje)

Hat6rid6:

azonnal

c.)

Weores S6ndor Szinhfz Nonprofit Kft.
6ad6: Lak5zi Gdbor, a VlirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: Jord6n Tamds ijgyvezeto
Kopcs6ndi Jozsef: AzUzemeltet6ssel 6s I'enntart6ssal kapcsolatbern j6 irdnyban haladnak a
dolgok. Gratuldl Jord6n Tarn6snak az 6letmrj dijhoz. Rem6lhet6leg a kozeljov6ben m6s egyeb
dijat is megkap.

Ef

Lendvai Ferenc a Bizotts6lT elndke megallapftotta, hogy tovabbi kieg6s;zites, k6rd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merIlt fel, ig,y a Gazdasagi 6s Vdrosstrategiai Bizottsag - 14 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 taft6zkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az aldbtti hatdrozatot hozta:
Oldalsz6m: 3 / 17

288/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6rozat

A

Gazdasdgi es V6rosstrat6giai Bizottsdg Szombathely Megyei Jog0 VSros Onkorm6nyzata
vagyon6r6l szolo 4012014. (Xll,23.) dnkormdnyzati rendelet 19. S (1) bekezd6senek b) pont bc)
alpontj6ban kapott hatSskoreben eljSrva a Weores 56ndor Szin116z Nonprofit Kft. 2017. l. felevi
gazd 6lkod6s6rol szolo besz,6m o l6j 6t elfog adj a.

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizotts5g elnoke
Koczka Ti bor a pol g 6 rmeste r
Jord5n Tam6s, a tdrsasdg ugyvezetoje
(A v6qrehaitiisert felel6s:
Lak6z.i G6bor, a Vd ros Uzemeltet6si Oszt6 ly'rezet6j e)
I

Hat6rid6:

azonnal

d.)

Szombathelyi Sportkozpont 6s Sportiskola Nonprofit Kft.
Ef6ad6: Lakbzi Gdbor, a V:irosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: Kardcsony Kris:rtina Ugyvezeto
Kopcs6ndi J6zsef: A beszirmolobol l6tja, hogy van egy metodikai kozpont epitesi projekt. Anyagi
forr6sok hi6ny6ban fUgg6ben van 0gy 6rzi,1ol6rzi?
Kar5csonv Krisztina: lgen.

Kopcsdndi J6zsef: Akkor ennek milyen rnegvaloslthatosdgi sz1zal6ka van? Lehet arra sz6mltani,
hogy a fejleszt6s a Sugdr ilton megt6rt6rrik? Tudjuk, hogy pdrhuzamosan a futop6lya vilAgit6sa is
napirendre kerUl, a projekltervek jo ir6nyba haladnak. Ez mikorra vdrhat6, vdrhato-e, hogy a
kolts6gforrds rendelkez6sre 6ll? Az igazgato v6lt5s 6ta hol tart a szervezet 6talakit6sa? Arrol van
inform6ci6, hogy az eddigi szervezeti egyseg k6t r6szre fog bomlani. Egy Uzemeltet6ssel fog
foglalkozni, a m6sik pedig a sporttal fog foglalkozni.
Kar6csonv Krisztina: A metodikai kozpont beruhdz6ssal kapcsol:ttosan, mivel az 6pitoiparban az
drak elmentek, a be6rkezett p1lyAzatokban olyan magas 6rak voltak, hogy nem lehetett elindltani,
Jelenleg a nyilt klzbeszerz6si elj5r6s kiir6sa van folyamatban. Ennek az adminisztrAcioiAt csinaljSk
jelenleg. Az onkormAnyzati onero megszavaz6sa mdr megt6rldrnt, 79 905 000 forint. Tervez6si
kolts6geket m6r ki kellett fi:zetni. Ezugyberr is adott be indltv6nyt, hogy ez megt6rt6nhessen. A ceg
Atszervez6senel tobb alternativa is lehets6ges. Els6dlegesen az merljlt fel, hogy a Sportiskola
kerUlne ki a Kft.-bol, ez viszont a TAO-s kotelezetts6gv6llal6sok miatt elvet6dott. Mds alternativa jott
sz6ba a Sportl6tesltm6nyek fenntartds6val kapcsolatosan. Jelen 6ll6s szerint a legelkepzelhetobb
az, hogy a Sporliskola a Kft.-n belUl nrarad, viszont az m6g rajzol6clott ki, hogy a jovoben a
l6tesitm6ny fenntart6s hogyan fog zajlani a kovetkez6 6vben. ltmiota az igyvezet6st dtvette, a
helyzetelemz6sek folyamatosan megtdrtdntek. Helyzetk6p lett kialakltva a Sportiskola fenntafi6s6ra
6s a sportint6zm6ny fenntart6sra is.
Lendvai Ferenc a Bizottsdtg eln1ke meg1llapitotta, hogy tovdbbtt kieg6szit6s, k6rd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nemt meri)lt fel, igy a Gazdasagi 6s Vdro:;strategyiai Bizottsitg - 14 igen,0
ellenszavazaf 6s 0 tart6zkadits mellett - a napirendet elfogadta 6:; az alabbi hat1rozatot hozta:
289/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6rozat

A

Gazdasdgi es V6rosstrat6giai Bizottsdg Szombathely Megyei Jog0 Vdros Onkorm6nyzata
vagyon6r6l szol6 4012014. (Xll. 23.) onlrormAnyzati rendelet 19. S (1) bekezdesenek b) pont bc)
alpontjdban kapott hat6skdr6ben eljdrva a Szombathelyi Sportkdzpont 6s Spotliskola Nonprofit Kft.
2017 . l. f6levi gazd6lkod6siirol szolo beszdmoloj6t elfogadja.
AldalszAm:4 | 17

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke
Koczka Tibor alpolgdrmester
Kardcsony Krisztina, a tdrsas6g ugyvezetdje
(A veqrehaitzis6rt felel6s:
Lak6z:i Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly 'iezetoje)

Hatdrid5:

azonnal

e.)

FALCO KC Szombathely Kft.
Elciad6: Lakezi G6bor, a VlirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje
Meqhivott GrAczer Gydrgy Ugyvezet6

Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megAllapftotta, hogy kieg6st:it6s, k1rd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem mer}lt fel, igy a Gazdasagi 6s Vdrosstr,at6giai Bizottsdg - 12 igen,0
ellenszavazat 6s 2 tartozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6s az aldbbi hatdrozatot hozta:
290/2017 (X.05.) GVB. sz. hatdrozat

1. Gazdasdgi es V6rosstrat6giai Bizotts6g Szombathely Megyei Jog0 V6ros Onkormdnyzala
vagyon6r6l szolo 4012014. (Xll. 23.) dnkormlnyzati rendelet 19. S (1) bekezd6senek b) pont bc)
alpontj6ban kapott hatdsl<6r6ben eljSrva a FALCO KC Szombathely Kft. 2017. l. felev,
g azd6l kod6s6rol szolo besz:6 mol6j 6t elfog adj a.

2. A Bizotts6g felkeri a t6rsas6g 0gyvezet5j6t, hogy 2017. november 30-ig adjon r6szletes
tAjekoztatAst a t6rsasSg p6nzUgyi helyzet6nek rendez6s6r6l, 6s arnennyiben szUks6ges, Ugy
jelezze a tu ajdonosi beavatkoz6s szU ks6gess6get.
I

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke
Koczka Tibor alpolgdrmester
GrAczer Gyorgy, a t6rsas6g Ugyvezetdje
(A veqrehaitiis6d felelos:
Lak6z:i G6bor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly'vezetoje)

Hat6rid5.

'1.

pont: azonnal

2. oont: 201",7. november

30.

f.)

Savaria V6rosfejles;zt6si Nonprofit Kft.
El6ado: Laklzi G6bor, a ViirosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje
Meshivott: Dr. Ajkay Adri6n Ugyvezet6
KopcsAndi J6zsef: A Kft. sok projektet mrikodtet. Olyan informdci6kkal rendelkezik, hogy elakadni
ldtszik az Eg6szs6gugyi Alapell6to beruh6z6s. Ez a csuszds mikorra dll helyre? A kozbeszerz6ssel
kapcsolatos elj6r6sban voltak hi6nypotl6sok, egyebek. Ezek nem Uj keletuiek. Vdrhatoan mikor tuo
a beruhAzAs elkezdodni? Fla elh0zodik a terUlet 5tad6sa, akkor jervasolja, hogy a Bizottsdg vagy a
Kdzgyriles kerje fel a VdrosUzemeltet6si Oszt6lyt, hogy a volt strand terUletet hogyan lehetne
parkol6 formdjdban hasznositani. A Markusovszky KorhAz korny6ki parkol6st mindenk6ppen
el6seglten6. Abban, hogy ingyenes vagy sem, nem kivAn donteni, med nem szakember.
Lendvai Ferenc: K6pviselo Ur nyilvdn joindulatbol jegyezte ezt meg, de ezer sebb6l v6rzik, tobbek
kozdtt koltseg oldalrol. Jegyzo Ur jelzi, hogy a kdzbeszerzesi elj6rds oktober 16. hatSrid6vel lej6r.
Addig kell a p6ly6zatoknak be6rkezni. Bizik benne, hogy hamar megkezd6dik az 6pitkez6s. Laklzi
G6borlol k6rdezi, hogy melrkora kolts6ggel, idovel, milyen enged6lyekkeljdrna a parkolo kiepltese?

Lak6zi G6bor. A kdzforgalom el6tt megnyitott parkol6 enged6lykoteles, a Kdzleked6si Hatos6g
enged6lyez6se szuks6ges. igy terveztet6s, enged6lyeztet6s, kiviterlez6snek tdbb tizmillios kolts6ge
Oldalsz6m: 5 / 17

lenn6nek. Mire v6grehajtj:il,i, m6r bizonyosan 6llithato, hogy a beruhlzAsnak m5r folyamatban kell
lennie, igy nem javasolja. A medenc6t mindenk6ppen el kellene bontani onnan, a f6ldb6l betonfalak
dllnak ki. Nem javallot a Ko::forgalom ilyen korUlm6nyek kdzdtt.
Dr. Aikav AdriSn: Oktober 1t5-ig erkeznek be az ajAnlatok, ezt kdvet6en re6lis Utemez6s szerint id6n

szerz6d6sk6t6sre kerUlhet sor a kivitelez6vel. Ezt kovet6en lehet terUlet 5tad6s. N6gyszer volt
adminisztrativ jellegrl kifogdsa a Miniszterelnoks6gi Kdzbeszerzes FelUgyeleti F6oszt6ly6nak,a
levelez6sek miatt hfzodott el a dolog sajnos.
A Bizottsdg el6szdr Kopcsdndi Jozsef modosito inditv6ny6rol szavaz, amit2 igen 6s 13 taftozkod6s
mellett elutasit.
Lendvai Ferenc a Bizotts1lT eln)ke megallapitotta, hogy tovdbbi kieg6szit6s, kerd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem mertilt fel, ig.y a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsag 13 igen, 2
ellenszavazaf 6s 0 taft6zkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s az alabbi hatdrozatot hozta:

-

291/2017 (X.05.) GVB. sz. hatArozat

A

Gazdas6gi es V6rosstrat6giai Bizotts6g Szombathely Megyei Jog0 V6ros Onkormdnyzala
vagyon6r6l sz6lo 4012014. (Xll. 23.) onkormAnyzati rendelet 19. S (1) bekezd6senek b) pont bc)
alpontjdban kapott hatdskor6ben elj6rva a Savaria V6rosfejleszt6si Nonprofit Kft. 2017,l. f6levi
g azd6l kodds6rol szo o besz:6 mol6j 6t elfog adja.
I

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elndke
llles K6roly alpolg6rmester
Dr. Ajkay Adri6n, a tdrsasdg Ugyvezetdje
(A v6qrehaitiis6rt felel6s
Lak6z=i G6bor, a VdrosUzemeltet6si OsztSly'uezetoje)
:

Hat6rid6:

azonnal

g.)

Szombathelyi Parkfenntart6si 6s Temetkez6si Kft.
El6ad6: Lakezi G6bor, a Viirosuzemeltet6si Oszt6ly vezet6je
Meqhivott: Kiss Ddvid Ugyvezet6

Lendvai Ferenc a Bizottsitg eln1ke megydllapftotta, hogy kieg6s:zit6s, k6rd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merul't fel, igy a Gazdasdgi es Vdrosstrat6giai Bizottsiig - 13 igen,0
ellenszavazat 6s 2 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta 6s; az al6bbi hatdrozatot hozta:
29212017 (X.05.1 GVB. sz. hat6roz:at

A

Gazdas6gi es V6rosstrat6giai Bizotts6g Szombathely Megy'ei Jog0 Vdros Onkorm6nyzata
vagyondr6l szolo 4012014. (X|1.23.) dnkormAnyzati rendelet 19. S (1) bekezdesenek b) pont bc)
alpontj6ban kapott hatdskoneben eljdrva a Szombathelyi Parkfenntartdsi 6s Temetkez6si Kft. 2017,
L felevi gazddlkod6s6rol sz6lo beszdmol6j6t elfogadja.

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizotts6g elnoke
lll6s Kdroly alpolgSrmester
Kiss Ddvid, a t6rsasdg Ugyvezetoje
(A v6qrehait,6s6rt felel6s:
Lak6:zi G6bor, a V6rosuzemeltet6si Oszt6ly vezetoje)

Hat5rid6:

azonnal

h.)

Szombathelyi K6pz5 K6zpont Kcizhasznf Nonprofit Kft.
Elciado: Lakezi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: 86lint And16s ugyvezet6
Oldalsz6m: 6
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Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke meg1illlapitotta, hogy kiegds:zlt6s, kdrd1s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem mertilt fel, igy a Gazdasagi es Vdrosstratdgiai Bizottseg - 13 igen,0
ellenszavazat 6s 0 tartozkodas mellett - a napirendet elfogadta es; az alabbi hatdrozatot hozta:
293/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6rozat

A

Gazdas6gi es V6rosstrat6giai Bizottsdg Szombathely Megy'ei Jogri Vdros Onkorm6nyzata
vagyondr6l szolo 4012014. (X|1.23.) onkormAnyzati rendelet 19. S (1) bekezdesenek b) pont bc)
alpontj6ban kapott hat6skoreben eljArva a Szombathelyi Kepz6 K.ozpont Kdzhasznt Nonprofit Kft
20 17 . l . felevi gazdAlkodAsdrol szo lo besz6 moloj 5t elfogadj a.

Felel5s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke
Koczka Tibor alpolgdrmester
86lint Andrds, a t6rsas6g Ugyvezetdje
(A v6qrehaitiis6rt felel6s
Lak6;zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje)
:

Hat6rid6:

azonnal

i.)

Haladds Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft.
El5ad6: Lak6zi G6bor, a VdrosUzemeltetdsi Osztdly vezetoje
Meqhivott: Dr. Szondy Sziilvia Ugyvezet6
Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki M5ria: K6ri, hogy a Halad6s Sportkomplexumtoles a Gepipari lskola

bej6rat6ig a j{rda szakaszt takarits5k le, med az 6pitkez6s tdrmel6ke ott maradt.
Dr. Szondv Szilvia: Rendbern.
Balassa P6ter: Tudja, hogy nem errol tdrgyalnak, de hivatalosan ar megnyit6val kapcsolatosan
id6pont, ellenf6l, csapat isnnert m6r? A v6rosban mindenki vArja.
Dr. Szondv Szilvia: A megnyito szervez6se folyamatban van, a t6rgyaldsok nagyj6bol lezajlottak
minden meghivottal. Jov6 h6ten hivatalosan is bejelent6sre kerUl a nyit6Unnepseg d6tuma 6s a
forgatokonyve.
Lendvai Ferenc: P6r nap tUrelmet k6r K6pvisel6 Urt6l a hivatalos bejelent6sig.
T1bben a mikrofon

hasznd

n 6rthet6.

Lendvai Ferenc: Amikor eljr5n az ideje, megteszik a t6j6koztatdst.
KopcsAndi J6zsef: Nagyon nagy meglepetest nem fog okozni, hogyy mi ezt nem szavazzuk meg. A
besz6mol6val kapcsolatban, az id6rendi sorrenddel kapcsolatban van gyan06rzete. Azt olvassa,
hogy 2016. janudr 6-6n kelt lev6lben az NFM helyettes 6llamtitkdra t6jekoztatta Ondket, hogy 5,6
millidrd forinttal megemel6sre kerUlt a t6mogat6s 6sszege. Ket nap m0lva, az eredetileg
meghirdetett kozbeszerz6st elfogadjek kb.13 milli5rd forintra. 3 ol'yan pllylzat 6rkezik be, amikben
v6letlen sincsenek az osszegek az eredeti kiir6sban megjelolt dss;zeggel osszhangban. Lehet,
hogy normdlis volt a kozbeszerz6si kiirds, tdrv6nyes elj6r5smod arlapj6n hoztak meg dont6seket.
Nem fog kit6rni olyan k6rdtisekre....
Lendvai Ferenc k6ri, hogy l(6pvisel6 Ur ovatosan fogalmazzon. Nem kell gyanrisitgatni.
Jegyzokonyv k6szUl.
n 6fthet6.

Kopcsdndi J6zsef: Tort6nt azUgyben levelez6s, hogy az Uzleti tenr elfogadhato-e, volt-e Uzleti terve
a gazdasAgnak. A Kozgyrllesben vita bontakozott ki arr6l, hogy a szerz6d6st, amit megkdtott
OldalszAm'.7
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Ugyvezeto Asszony a beruhAz6val, jogszeruj volt-e, ezAltal mdsf6l milliSrcl forintos rirl
keletkeztetve. Szerinte az S;ZMSZ6s az alapito okirattal nincs koszdnoviszonyban. K6ri, hogy
Elnok Ur figyeljen rd.
Lendvai Ferenc: Kapott irdsbeli vdlaszt is erre.
Kopcs6ndi Jozsef: lgen, ki is ted erre is. Az SZMSZ 6s az alapito okirat egyedelmrien felsorolja,
hogy mikor kell a Kozgyril6s;nek dontesi kompetencidval rendelkezni. Ez az Uzleti terv
elfogaddsdra 6s a szerzod6skot6sekre is igaz. Jegyzo Ur tdjekoztat6sa is igaz. Tenyleg le lehet
adni Bizottsdgoknak feladatot, a probl6m6ja ott van, hogy milyen koh6zio? Van e valami egyUtt
5ll5sa az alapit6 okiratnak, az SZMSZ-nek 6s a vagyonrendeletnel<? Ennek az egyUttdll6s6t
sziveskedjenek megn6zni. llrre nem k6rdezettrA Jegyz6 Urn5l 6s nem is kapott rAv6laszt.
Tdbben a mikrofon haszn1li
Dr. Szondv Szilvia: A kozbeszerz6si eljdrAssal kezdi, azzal, hogy 2:016. janudr 6-6n kapt6k a
hivatalos t6jekoztat6st az NFM-tol, arr6l, hogy a Kormdny megemelte a beruhAzAs osszeg6t. Ha a
kronologi6t v6gig olvassa, liitszik, hogy tobb korben is megkUldtlkaz Onkorm6nyzatnak. A
kdzbeszerz6si p6lydzatok be6rkeztek, a t6rsas6g term6szetesen erz OnkormdnyzattAj6koztat6sa
mellett az illet6kes Miniszt6riumnak is jelezte, hogy a be6rkezett ajdnlatok osszege magasabb,
mint a rendelkez6sre 6l16 korm6nyhat6rozatban meg6llapitott keret. Ugy tudja, decemberben
dontdtt a korm6ny, 6s a tdj€rkoztatds a bUrokrdcia 6s k6sedelem mriatt erl ide janu6rban, igy ez
nem a szerz6d6skotes el6tt ket nappal derUlt ki, Tobbszor is emlitett6k, hogy minek az alAirdsAra
jogosult vagy sem, az SZMISZ-I, az alapito okiratot 6s a vagyonrendeletet is az Onkorm6nyzat
Kozgyrll6se fogadta el, A P'IK-val mind osszhangban van, az alapito okirat osszhangban van az
SZMSZ-e|. A vagyonrendek:t osszhangban van. Ez alapjAn hozta meg az ugyvezet6 az dsszes
ddnteset. Ha bdrmilyen m6s inform6cioja van...
Tdbben a mikrofon

haszndli

r

erthet6.

Balassa P6ter: A FelUgyelo BizottsSgra tervezte, hogy r6k6rdez. Ugyvezeto Asszony j(lius 16-dn
jelezte, hogy a ceg FEB eln6k nelkUl maradt. Mai napig nem t6rt6nt meg az elnoki pozicioba a
deleg6l5s. Ezb1rmifele h6trdnyt, szankci6t, vagy anyagi h6tr6nyt jelenthet? Ugy tudja, hogy
legkozelebb oktober 26-en Ul6sezik a Kdzgyrll6s, lgy addig biztos nincs elndk.
Dr. Szondv Szilvia. Nem tudja mikor lesz, a d6nt6s az OnkormAnyzat kez6ben van. Nem kapott
rola t6jekoztat6st, hogy ez ilz okt6ber 26-i Ul6sen megtArgyalSsra kerUl-e vagy sem. Ezzel
kapcsolatban nem O a kompetens, aki errcll t6jekoztat6st tud adni.
Balassa P6ter: Ki a kompetr-.ns?
Lendvai Ferenc: A cegbiros6g biztos elint6zi. A Kozgyrlles biztos rnegprobdl felugyel6bizottsdgi
tagot v6lasztani, ha nem sil<erUl, nem sikerUl.
Balassa P6ter: A felv1tel nem 6fthet6.

lll6s K6rolv: Jelen pillanatban nem okoz fennakaddst a Kft. mrikod,Ss6ben, de a
felugyelobizotts6g nak mrjkOdnie kellene.
Dr. K6rolvi Akos: A felUgyelobizotts6g l6tszdma jelenleg torv6nyi minimum al6 csokkent. A
v6ltoztatAsi k6relmet, ami Eilndk Ur visszahiv5sdr6l sz6l, m6r beacltdk a C6gbiros6gnak, igy a
Cegblros6g 6rz6kelni fogja, hogy a t6rsasdg mrikdd6se e tekintetben nern felel meg a jogszab6lyi
el6lr6soknak. A jogszabSly pontosan modellezi azt, hogy ilyenkor mi a cegb[ros6g teendoje.
Val6szlnrileg fel fogj6k szolitani a tdrsasdgot, hogy gondoskodjon a torv6nyes 6llapot
helyreAllit6sdr6l, erre a jogs;zabSly alapj5n lesz 30 napja, ennek a letelte ut6n k6relemre, 0jabb 30
napra hosszabbithato meg. Ezt kovetoen alkalmaz a Cegbiros6g kUl6nbdz6 szankciokat. A
folyamat legv6ge pedig az, hogy k6nyszertorl6st rendel el a CegbirosAg.
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Lendvai Ferenc a Bizotts1g elnoke megdllapitotta, hogy kieg6szittis, ker<les a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merAft fel, fgy a Gazdasdgi es Varosstrat6giati Bizottsag - 11 igen, 4
ellenszavazat 6s 0 taftozkctdds mellett - a napirendet elfogadta 6:; az aleibbi hat1rozatot hozta:
29412017 (X.05.1 GVB. sz. hatdroz:at

A Gazdasdgi 6s VSrosstrattigiai Bizottsdg a Halad6s Sporlkomplexum Fejleszt6 Nonprofit Kft.2017
l. felevi gazd6lkodds6rol sz6l6 beszdmol6t megismede.

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizottsdg elnoke
lll6s K6roly alpolgSrmester
Dr. Szondy Sizilvia, a t6rsas5g Ugyvezet6je
(A v6qrehaitAs6d felel6s:
Lak6;zi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje)

Hat6rid5: azonnal
j.) SZOMHULL Szombathelyi

Hullad6kgazd6lkodfsi Ktizs:zolgSltato Nonprofit Kft
El6ado: Laklzi G6bor, a VArosUzemeltetdsi Oszt6ly vezetdje
Meqhivott: Pukl6r G6za, a t6rsas6g Ugyvezetdje
Dr. lpkovich Gvdrqv: Szdmllz{s, gyrijtes k6rd6sben jelenleg mi a helyzet?

Pukl6r G6za: Tovdbbra

is

osszegy(jtik

a

hullad6kot, negyed6vente adatszolgdltat6si

k6telezetts6gUk van, ennek eleget tesznek. Amikor az NHKV a sraj6t rendszer6bol kepes sz6ml6t
el66llltani, 6s kinyomtatni, akkor kinyomtatja 6s eljuttatja hozzAnk, felhaszn6lokhoz. Hogy 6ppen a
szAmlAz6 rendszer hogy 6ll, legutolso inform6ci6 szerint hetf6n 0gyy nezett ki napokon belUl sz6mla
lesz, a mai inform6ci6 szerint taldltak hibiit az egyenlegek 6s az eddig megkapott kedvezm6nyek
nem egyeznek 6s m6gsem lesz sz6mla. Alapvetoen 6v elej6n, illetve m6jusban kaptak 196 millio
forintot - visszamen6leg 2016-ra - az NHKV{ol tdmogat6st, illetver az els6 negyed6ves szolg6ltato,
d'tjat, 178 millio forintot m6r megkapt6k. Egyenl6re ebb6l elnek.
Dr. lpkovich Gvorqv: Az elso negyed6v mdjus 3'1-ig taft. Azt kapt6k meg most?
Pukl6r G6za: A ny6r v6g6n. A m6sodik negyed6vesr6l semmilyen inform6ciojuk nincs.
Dr. lpkovich Gvorqv: Fejleszt6sekkel kapcsolatos beruhAzdsok hogyan lesznek? Mib6l?

Pukl6r G6za: A szolgdltatdst fizikailag a SZOVA Zr1. v6gzi, a SZIOVA Zr1.-n6l ebb6l m6g nincsen
orobl6ma.
Dr. lpkovich Gvdrqv: O finanszirozza elore a dolgokat?
Pukl6r G6za. lgy van. Jelen pillanatban is, tobb, mint 100 millio forint lej6rt kotelezettsegUnk van a
SZOVA Zrl.fele.
Balassa P6ter:A m6rleg szerintieredm6ny 114 millio forint. Arr6la mondatr6l k6rt6j6koztat6st, hogy
2017. november 30-ig a tdnsasdg adjon n6szletes t6jekoztat6st arr6l, hogy sikerUl anyagi helyzet6t
rendezni. Tudjuk, hogy nern tudja rendez-niezl a dolgot. Miert kell hlzniaz id6t es mi6rt nem lehet
olyan anyagot behozni, ho13y milyen megold6sijavaslatok vannak? Miert kell november 30-ig meg
haladekot adni? Milyen megolddsi javaslatai vannak a v6rosverzet6snek a SZOVA Zrt.-nek? A
kotv6nyk6szlt6s is nemsok6ra elindul. Konkr6tumot szeretne hallarni, szlmAra elfogadhatatlan.
Lendvai Ferenc: A terUlet6rt felelos AlpolEdrmester Ur nincs jelen. Tudorn6sa szerint folyamatosan
folynak a t6rgyalSsok, mind az NHKV Zrt..-vel, mind Sopronnal. Sz:erinte ez6rt van a november v6gi
ddtum.
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Pukl6r G6za: igy van, az egyeztet6sek folyamatosan zajlanak,Ye>z6rigazgato Ur 6s Molndr Miklos
Alpolg6rmester Ur tobbsz6r egyeztetett az NHKV vezet6ivel. Legutols6 informdcio az, hogy lll6s
Alpolgdrmester Ur 6s Vez€rrigazgato Ur kapott egy e-mail Uzenetet az STKH vezet6it6l, amelyb6l
alvSllalkoz6i szerzodlst kinSltak kett6 h6napra, novemberre 6s decemberre. Az azt kOveto
id6szakra pedig az 6 javaslatukra k6zbeszezbsi kiir6s szuks6ges. ,A lev6lben szerepel, hogy
nyitottak Szom bathel lyel az, egyUttm rikdd6sre.

Dr. lpkovich Gvorqv: Annak erdekeben, hogy Szombathely v6rosdban a szem6tgyrljtes
zokken6mentes legyen, k6ri, hogy Elnok Ur6k gondoljSk vegig, hogy az a hi1nyzo fel 6ves forr6s,
mibol p6tolhato. Egyet5rla:zzal, hogy a SZOVA Zrt.t nem lehet vdgletekig terhelni. F6l, hogyha ezt
az osszeget nem kapja meg a szem6tgyrijt6, nem fogja elvinni a szemetet, mert nem lesz mibol. Az
pedig nem lenne jo. Regen tisztas6gi versenyt is nyert a vdros.
Lendvai Ferenc: Moln6r Mikl6s AlpolgSrmester Ur

es N6meth G6bor Vezlrigazgato Ur

is

folyamatosan ezen dolgozik. Nem h6trad6lnek, hogy csak lesz valami.
Dr. lpkovich Gvdrqv: Nem ezt mondta, de tetszik l6tni, hogy ez a rendszer f6l6ves lyukat Ut a
finansziroz6sba. Csin6lunk esetleg erre c6ltartal6kot, hogy legyen mihez ny0lni, ha megakad a
szem6tszdlllt6s?
Lendvai Ferenc: Jelezni fogja a k6lts6gvet6s6rt felel6s Alpolgdrmersternek.

Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki MSria: Lakoss6gi k6r6sre k6ri, hogy jolcban n6pszerulsits6k a szelektiv
hulladekgyrljtest.

Lendvai Ferenc a Bizottsag elndke megdllapitotta, hogy kieg6s,zit6s, k6rd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem meru,lt fel, igy a Gazdasagi es Vdrosstrat6giai Bizottsrig - 12 igen,2
ellenszavazat 6s 1 tartozkodds mellett - a napirendet elfogadta 6t; az alabbi hatdrozatot hozta:
295/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6rozat

1. A GazdasSgi es Vdror;strat6giai

Bizotts6g Szombathely Megyei Jogrl V6ros Onkorm6nyzata
vagyon6r6l szolo 4Ol2Cl14. (Xll. 23.) dnkormAnyzati rendelet 19. S (1) bekezdesenek b) pont bc)
alpontj6ban kapott hatdskdreben eljdrva a SZOMHULL Szombathelyi Hulladekgazd6lkod6s
Kdzszolg6ltato Nonprcrfit Kft. 2017.l. felevi gazd6lkod6sdrol szolo beszAmol6jdt elfogaddsra
javasolja a t6rsasdg talEgyrilesenek.

2. A Gazdas6gi

es Vdrosstrat6giai Bizotts6g felhatalmazza
taggyril6sen a fenti dont6st kepviselje.

a

Polgflrmestert, hogy a tdrsas6g

3. A

Bizotts6g felkeri a tdrsasdg Ugyvezetdj6t, hogy 2017. november 30-ig adjon r6szletes
t6j6koztat6st a t6rsasdrg p6nzUgyi helyzet6nek rendez6s6r6l 6s amennyiben szUks6ges, 0gy
jelezze a tu ajd onosi br:avatkozds szU ks6gesseg6t.
I

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizotts6g elndke
Molndr Mikli,s alpolgdrmester
Pukl6r G6za, a t6rsas6g Ugyvezetoje
(A v6orehaitds6rt felel6s
Lak6,zi G6bor, a VArosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje)
:

Hat6rid6:

1.-2. pont: a tdrsasdg taggyrllese
3. pont: 201-,7. november 30.

k.)

SzombathelyiT6vh6szolg6ltat6Kft.
El6ad6: Laklzi Gdbor, a VSrosuzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: KovScs M6fia ilgyvezet6
Oldalsz6m: 10 | 17

Lendvai Ferenc a Bizottsitg elnoke megdllapftotta, hogy kieges,zft6s, kdrd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem meru,lt fel, igy a Gazdasagi es Vdrosstrat1giai Bizottsag - 11 igen, 1
ellenszavazat 6s 1 tarlozkod1s mellett - a napirendet elfogadta 6:i az alabbi hat€trozatot hozta:
296/2017 (X.05.) GVB. sz. hatSroz:at

1. A Gazdas6gi es V6ror;strat6giai

Bizottsdg Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata
vagyondrol szolo 4012C114. (Xll. 23.) onkormAnyzati rendelet 1 9. S (1) bekezd6senek b) pont bc)
alpontjdban kapott hat6skoreben elj6rva a Szombathelyi T5vh6szolg6ltato Kft 2017. L felevi
gazd6lkoddsdrol sz6lo beszdmol6j6t elfogad6sra javasolja a tArsas69 taggyrlles6nek.

2.

A Gazdas6gi 6s V5rosstrat6giai Bizottsdg felhatalmazza a SIIOVA Zrt. vez6rigazgatoj6t, hogy
a tdrsasdg taggytilesen a fenti ddnt6st kepviselje.

Felel6s:

Lendvai Fer€:nc, a Bizottsdg elnoke
Moln6r Miklos alpolgdrmester
Kov6cs Mdrta, a tdrsasSg ugyvezet6je
Dr. N6meth G6bor, a SZOVA Zrt.. vez6rigazgatoja
(A v6qrehait6s6rt felelos:
Laklzzi Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je)

Hatirid6:

a t6rsasdg taggyrllese

l.)

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
El6ado: Lakezi G6bor, a V6rosUzemeltel,€si Oszt6ly vezetoje
Meqhivott: GrUnwald Stefdrnia ugyvezeto
Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megTallapftotta, hogy kieges;zit6s, k6rd6s a napirendi ponttal
kapcsolatosan nem merAlt fel, fgy a Gazdasdgi es Varosstrat1giai Bizotts{ig - 14 igen,0
ellenszavazat 6s 0 tarlozkodds mellett - a napirendet elfogadta est az alabbi hatarozatot hozta:
297 12017 (X.05.1 GVB. sz. hat6roz:at

1. A Gazdas6gi

6s V6ros;strat6giai Bizotts6g Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkormdnyzata
vagyon6r6l szolo 4012Cr14. (Xll. 23.) dnkormAnyzati rendelet 19. S (1) bekezd6senek b) pont bc)
alpontj6ban kapott hat6skor6ben eljdrva a Savaria Turizmus Norrprofit Kft. 2017. l. felevi
gazddlkod6s6rol sz6lo beszdmol6jSt elfogad6sra javasolja a t6rsas69 taggyrlles6nek.

2. A Gazdas6gi

es Vdrosstrat6giai Bizotts6g felhatalmazza
taggyrllesen a fenti ddnt6st k6pviselje

a Polg{rmestert, hogy a t6rsasdg

Felel6s:

Lendvai Ferenc, a Bizotts6g elndke
Koczka Ti bor al polg 5 rmester
GrUnwald Stefdnia, a t6rsas6g Ugyvezetoje
(A veqrehaitAs6d felel6s:
Lak6zzi G6bor, a VdrosUzemeltet6si Oszt6ly vezet6je)

Hatirid6:

a t6rsasdg taggy(lese

Lendvai Ferenc, a Bizotts6g eln6ke jelzi, hogy a napirendet a nyilt Ul6s legv6g6n tdrgyaln6, mive
Dr. Czegl6dy Csaba levele nem kerUlt kioszt6sra. Ul6s v6g6n kirosztesra kerul a lev6l. Javasolja,
hogy arr6l szavazzanak, hogy a napirendet a nyilt Ul6s utolso napirendjekent tdrgyalja. Ezt a
Bizotts6g 14 igennel elfogadja.

Oldalszdm: 11 | 17

298/2017 (X.05.) GVB. sz" hatdro:zat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg rigy ddntdtt, hogy a ,,Javaslat a ,,Vdrosfejleszt6si alap K6pvisel6i keret" 2017. evi koltsegvet6sben biztositott 63.000eFt-os eloirAnyzatlnak
felhaszndl6s6ra" ciml-i el6terjeszt6st a nyilv6nos Ul6s v6g6n tSrgyralja.

Felel6s: Lendvai Ferenc a Gazdasdgi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6g elndke

2.

Javaslat

a Trianoni

Eml6kpark l6tesit6s6vel kapcsolatos el5zetes dont6s

meg hozatal6ra ( til6sen kertil kioszt6sra)
Lakezil Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Osztdly vezet6je

El5ad6:

Lendvai Ferenc: A Kdzgytiles 2017 . 12.31 napj6t fogadta el a megval6sit6sra, de ez addig nem fog
megvalosulni. Ahhoz, hogy el6re tudjanak l6pni, 6s itt Lakezi Gdbor foepit6sz nev6ben besz6l.
Kuslits Tibor f6epit6sz kez6be kerUlt a Trianoni Eml6kmrj el6k6szlt6se, de nem csin6lt vele
semmit, egy ideig f66pit6sz: nelkUl dolgoztak. Jelenleg az a javasliat, hogy ia soron kovetkezo
bizotts6gi Ul6sen,- felhivja a figyelmet, hogy most szerda d6lutdn lesz -, egy pAlyAzati felhiv6st
fognak elfogadni, illetve a Kozgyrlles kiirja a pfllyAzatot. Szeretn6, ha a december 16-i kdzgylilesen
m6r el tudnSk birdrlni.

Aqh Erno: Sz6p ez a Trianrrni Emlekhely l6tesit6se, egyet6rt azzal, hogy kell. Minden eml6kmrjvet
6vfordul6hoz kotnek, ezt most a 98 vagy 99-es 6vfordulohoz k6tik. Nem lehetne a 100-as
6vforduloig vfrni? A koltselSe nem lesz kev6s, a kormdny erre az idoszakra val6szinrjleg ki fog irni
pAlylzatokat Trianoni Emldrkhely letesit6s6re, 6s akkor tudn6nk a:zzal6lni. Balassa Peter mdr
reag6l, hogy nem lehet ezz:el v6rni, szerinte lehetne.
Lendvai Ferenc: Ugy gondolja, hogy r6g6ta k6sik a Trianoni Eml6khely, ezzel nagy adossdguk
van. Szombathelyen nincs m6lt6 hely arra, hogy erre a nemzeti gy6sznapra megeml6kezzenek.
Financi6lis szempontboljo Kepvisel6 Ur megldtdsa. Szerinte haladni kell, amig tudnak.
Balassa P6ter: Nem szeretne cinikus lenni, de nem zavarta Agh F.6pvisel6 Urat, amikor 30 millio
forint6fi v6ros makettet csin6ltak a Fo t6ren, 6s az, hogy rendszerv6ltSs 6ta nem sikerUlt melto
eml6khelyet kialakitani. Lelret, hogy jdvore nem Ondk fognak korrn6nyozni, 6s egy m6sik korm6ny
sokkal nagyobb penzt ad erre. A jovo 6vi k6pvisel6i keret6bol, mdr kordbban is lenyilatkozta, 3
millio forintot erre szeretne szSnni. Ha 0gy alakul, az okt6beri Ul6sire az elok6szit6sre a marad6k
keret6t is felaj6nlja a terve:r6sre. Mennyivel akarjuk megtdmogatni? Onnan kell elkezdeni, hogy
van x forint 6s abbol kellene kihozni. Nern szeretn6, hogy szitoksz:6 legyen a vdrosban a Trianoni
Emlekpark. Nem szeretne 30 millios vdros makettekkel versenyez:ni, el kell ddnteni mennyit
szdnnak 16. Ak6r 2-3 milli6 forintb6l is ki lehet sz6pet hozni. Nem kellene vdrni, minel elobb 5t kell
adni. A k6pvisel6knek melt6 m6don, mindannyiuknak 6t kellene adni.
Dr. Tak6tsn6 Dr. Tenki M5t'ia Akdzgytilers dontdtt a hatdrid6rol. Av elso hat6rido ebben az ugyben
2017 . december 31., egyet6rt Elnok Urral, 6s javasolja, hogy a Bi:zotts6g szavazza meg, hogy

elinduljon a munka. Tegnapel6tt besz6lt F6kert6sz Asszonnyal, 6r; egyezetett, hogy mivel a
Pelik6n parkban szUks6ges a jdtszot6r letesit6se, nem zavarnA a klzgyfiles 6ltal kijelolt hely, hogy
a j6tszoteret meg kell valosiftani. A varj0pert elveszitett6k, de a varj0k Sltal elfoglal teruleten kiv[rl is
van terUlet a j6tsz6t6rre. A v6ros legnagyobb gyermekint6zm6nye,. Az AGORA, mrikodo
Gyermekek Hdza. A kamara felol keskenyed6 r6sze a trianoni eml6kmrjnek jo lenne. A Csorba
Boldizs6r 6ltali Trianoni eml6khelyet 6t tudjdk adni az ordkos6knek.

Lendvai Ferenc a Bizottstig elndke megdllapitotta, hogy tovabbi kieg6szitds, k1rdes a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merillt fel, lgy a Gazdasdgi es Vdro;sstrategiai Bizottsdg - 14 igen, 0
ellenszavazat 6s 0 taft6zkctd1s mellett - a napirendet elfogadta 6is az al{tbbi hatdrozatot hozta:
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299/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6rozat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg a,,Javaslat a Trianoni Emlekpark letesit6s6vel
kapcsolatos elozetes dont6s meghozatal6ra" clmfi el6terjeszt6st rnegtdrgyalta 6s az al1bbi
ddntest hozta:
A Bizottsdg felkeri a PolgSrmesterl, hogy az oktoberi rendes bizotts6gi Ul6sre terjessze be a2704
hrsz.-tj ingatlanon a Trianonri trag6dia ennleket megor6kito kdzteri mrialkotds megvalosit6sdra
vonatkoz6 javaslatSt 6s a konkr6t pAlyAzati kiirds tervezet6t.
Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
Lendvai Ferenc a Gazdas6gi 6s V6rosstrategiai Bizotts6ll elndke
(a vegrehajt6sed:
Lak5zi Gd bo r V6 rosuzemeltet6si Oszt6 ly vezetoje,
Dr. Bencsics Enik6, az Eg6szs6gUgyi es Kozszolg6lati C,sztdly vezetdje)

Hat5rid6: 2017. oktoberi bizotts6gi Ules

3.

Javasfat az "Onkorm6nyzati 6pUletek energetikai korsz:erfisit6se" cimfi pSlylzat
keret6ben megval6sul6 energetikai korszerfisit6sekkel kapcsolatos dcint6sek
meghozatal6ra
Elciad6: Lakezi Gdbor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetdje

lll6s KArolv: Folyamatos eg,yeztet6s zajlika MAK es az Onkorm 6nyzatkozott. Modosit6sa f6l mondat
lenne, a hatArozati javaslat els6 pontjdnak legv6g6re, hogy hozzz{jlrulAst biztosit a beruh6zdsok
mielobbi megval6slt5sa 6rclek6ben. llletve torolni kell, hogy a pAlylzatban nem elszdmolhat6 r6sz
mivel inform6ci6i szerint minden elsz5molhat6.

Balassa P6ter: Helyesir5si hib6ra hivja fel a figyelmet, az eredm6nnyel k6t y-nal van irva.

Ki

hibazott?
Lendvai Ferenc: Nem t0ll6p6srol van szo.

Balassa P6ter: De t0llep6s;rol van szo. ltt h6rom projekt eset6br-.n n6gy helyszinen kolts6gkorl6t
t0llepes tortent. Valaki vagy alul6razla, vagy nagyon el lett love valami. Ki 6llitotta elo ezeket az
anyagokat?
lll6s K6rolv: Lehet, hogy az eloterjeszt6s felre6rtelmezheto. Nem a116l van sz6, hogy a fedezet kev6s
a beruhlzAsokra, tanulva av el6zo ciklus hibeib6l, sz6moltak tartalek kerettel, amik boven fedezik
ezeket a kdltsegeket. Az ATGORA-n6| 10.000 forintos kUlonbs6g van az eredeti k6lts6gbecsl6s 6s a
tadal6kkerethez k6pest. A tartal6kkeret tdbb milli6s nagys6grr:ndri, abbol kell 10.000 forintot
dtcsoportositani. Az 6tcsoportosltds nem tortenik meg a Ml\K r6sz6rol, addig kell nekUnk
elofinanszirozni ezeket az dsszegeket. Ez minden projektnel igy van, hogy a plusz kolts6gek
tartal6kkeretk6nt fedezve vannak. A forrAs effektlve rendelkez6sre 6ll.

Kopcs6ndi J6zsef: Ldtjuk, hogy milyen eredeti kolts6gvet6ssel lett elfogadva, 6s most kb.
m6sf6lszeres6re duzzadt.llogyan lett ossze6llltva a koltsegvetese, vagy valami nem lett be6pltve a
projektbe? 23 milli6 forintos'tobbletrolvan sz6. El nem szdmolhat6, teh6t 6rintenifog minket. Nyilv6n
ez a forrds visszap6tl6sra kerUl. Onnarr vesznek el, a Markusovszky hid fel0jltds6b6l, ami ezt
ellehetetlenlti, lehet. Van arra garancia, hogy a Markusovszky hidra kerUl forr6s? Emiatt tartozkodn
fog. A Szofia utcai Gyongyr5s hid fel0jit6sa milyen st6diumban van?
Lendvai Ferenc: Jegyzo Ur jelzi, hogy holnap irdsban v6laszt kap K6pvisel6 Ur.
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llles Kdrolv: M6gegyszer elmondand a m6dosit6j6t. Ahat1rozati javaslat elso pontjdbol kikerUl az,
hogy el nem sz6molhat6, 6s marad az, hogy hozzAjArullst biztositunk a beruhdzds min6l el6bb,
megval6sit6sa 6rdek6ben. A p6ly6zatban nincs el nem szlrmolhato t6tel, teh6t'100%-ban
elsz6molhat6. Ezen 6sszeg;ek, amik dtmenetileg dtcsoportosit6srer kerulnek, amlg a tartal6kkeretb6l
nem tudjuk lehivni, addig nem szeretn6nek vArni, ez6rl van erre szUks6g. A tartalekkeretek a
leh ivdskor dtcsoportos ltdsra keru nek a h id fehij lt 6s1hoz.
I

Balassa P6ter: V6laszt nem kapott, hogy kik vettek rbszt az elokeszitesben.Az AGORA Kdzpont
energetikai korszerrjsit6se pontosan mit jelent?
Lendvai Ferenc. Ezek mdr elfogadott kdzgyrll6si tervek.
Balassa P6ter: Tudja, de ism6tl6s a tud6s anyja.

lll6s KArolv: A kozgytil6s tiirgyalta minden p1lylzat elem6t. Az AGORA tekintet6ben ez az dltdz6i
6s irodah6zAnak fel0jitdsa, ami nem kerUlt eddig felfjit5sa. Hc,mlokzat, nyilAszArok, szigetel6s,
energetikai fejleszt6sek stbr., amik nem kerUltek fel0jit6sra.

A Bizotts6g eloszor lll6s Kiiroly Alpolg6rmester Ur modositoj6 16l szavaz, amit 1 1 igen, 2 nem 6s

1

tartozkodAssal elfogadnak.

Lendvai Ferenc a Bizottsatg elndke megdllapltotta, hogy tovabbi kiegeszites, k6rdes a napirendi
ponttal kapcsolatosan nem merult fel, igTy a Gazdasdgi 6s Vdrosstrategiai Bizottsag - 11 igen, 2
ellenszavazat 6s 1 tartozkctdtts mellett - a napirendet elfogadta 6s az al1bbi hatdrozatot hozta:
300/2017 (X.05.) GVB. sz. hatSro:zat
Szombathely Megyei Jog0 V6ros Kdzgyrilesenek Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizotts6ga a
,,Javaslat az "Onkorm Anyzztti 6pUletek energetikai korszerrisit6se" cimU pillylzat keret6ben
megvalosul6 energetikai korszerrjsft6sekkel kapcsolatos ddnt6sel< meghozatal6ra " cimtj
el6terjeszt6st megt6rgyalta 6s a k6vetkez6 dont6st hozta:

1. A Bizotts6g az

"renkormdnyzati epUletek energetikai korszerrisit6se" cimrj pAlyAzat
keret6ben megvalirsul6 energetikai korszeruisit6sek kivitelez6si munkdihoz a 2017. 6vi
kolts6gvet6sben az ,,Egy6b beruhdz6sok V6rosfejles:zt6si alap el6irAnyzat, Ut- 6s
jdrdafelUjit6sok, egyeb v6rosfejleszt6si c6lok" sora terh6re brutto 23 003 157,-Ft
hozzitjlrullst biztos it a beruhlzAso k m ie 6bbi megva 6s itd sa 6rdek6ben.
|

|

2. A

Bizottsdg javar;olja a kozgytll6snek, hogy a kc,lts6gvet6si rendelet kovetkezo
m6doslt6sakor a ,,[Vlarkusovszky hid felUjltdsdra" rendelke;z6sre 6116 60 millio forint terh6re a
k6lts6gvet6s kovetkezo m6dositdsakor az,,Egy6b beruhdzdsok Vdrosfejleszt6si alap
eloirAnyzat, Ut- 6s jdrdafelrijit6sok, egy6b vdrosfejleszt6si c6lok" sordra a Zg OOg 157,- Ft
visszapotldsra kerUljon.

Felel6s:

Hat6rid6:

Dr. Pusk6s l'ivadar polg6rrrrester
lll6s Kdroly alpolg6rmester
Moln6r Miklos alpolgdrmester
Lendvai F:erenc a Gazdas6gi 6s V6rosstrat6giai Bizottsdg elnoke
Dr. K6rolyi Al<os jegyz6
(A v6qrehaitdrs6ft felelos:
Steger Gdbor', Kdzgazdasdgi es Ado Oszt6ly vezet(rje,
Lak5zi G6bor, V6ros Uzemeltet6si OsztS ly vezet6j e
Szak6ly Szabolcs, V6rosfejleszt6si Kabinet vezet6je)
azonnal

Oldalsz6m: 14 | 17

4.

Javaslatv6rosn6vhaszn5latenged6lyez6s6re
El6ad6: Nagyn6 dr Gats Andrea, a Jogi, K6pvisel6i 6s Hertosdgi Oszt6ly vezetdje

A Bizottsdg egyben szavaz a k6t hatdrozati javaslatrol. Lendvai Ferenc az ,,A" verziStjavasolja
m i n d ket hat6r
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Lendvai Ferenc a Bizottsdg elndke megdllapitotta, hogy tovdbb,i kiegeszit6s, k1rd6s a napirendi
ponttal kapcsolatosan nern merult fel, igy a Gazdasdgi 6s Varosstrat1giai Bizottsag - 12 igen, 0
ellenszavazat 6s 2 tarT6zkodds mellett - a napirendet elfogadta 6:; az aldbbi hatdrozatot hozta:
301/2017 (X.05.) GVB. sz. hatirozat
A Gazdas6gi 6s V5rosstrat6giai Bizotts6g javasolja a polgdrmesternek, hogy a VOROS SZERVIZ
Kft. (szekhely: 9700 Szombathely, PSlya u.3., Cg.: 18-09-102867) c6gnev6ben haszn6lhassa a
v6rosnevet,,,Savaria Autoh6z Kft." form6ban, visszavon6sig terjed6 idotarlamban.

Felel6s:

Dr. Puskds l-ivadar polgdrmester
Lendvai Ferenc, a bizotts6g elnok
(a vegrehajtiis elok6szit6s66rt:
Nagyne Dr. (3ats Andrea, a Jogi, Kepvisel6i 6s HatrSs6gi OsztSly vezetoje)

Hat6rid6:

azonnal
30212017 (X.05.1 GVB. sz. hatSroz:at

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg javasolja a polgSrmest€'rnek, hogy Fejes Zoltln egyeni
vdllalkozo (szekhely: 9700 Szombathely, Kass5k Lajos u. 2218.1112.) vdllalkozdsa elnevez6s6ben
haszn6lhassa vdrosnevet, ,,Savaria Aimrheel Rental 6s Shop" fornrdban, visszavon6sig terjedo
idotartamban.

Felel5s:

Dr. Puskds l-ivadar polg6rmester
Lendvai Ferenc, a bizotts6g elnoke
(a vegrehajtiis el6k6sziteseert:
Nagyn6 Dr. Gats Andrea, a Jogi, Kepviseloi 6s Hatr5sdgi Osztdly vezet6je)

Hatdrid6:

azonnal

5.Javaslat a ,,V6rosfejleszt6si alap - K6pviselcii keret" 2017.6'ui kcilts6gvet6sben biztositott
63. 000 e Ft'os elSirAnyzat6na k fel haszn6l6s6 ra
Ef6ado: Laklzi G6bor, a V6rosUzemeltet6si Oszt6ly vezetoje
Lendvai Ferenc: ElottUnk s;zerepel Dr. Czegledy Csaba K6pvisel6 Ur levele. K6pvisel6 Ur m6r
egyszer irt levelet Szegedr,cl, amit Bizottsdgi Elnokk6nt, Jegyz6 Urral egveztetve, nem tudtak
elfogadni, mivel el6tte kapott az Onkorm Anyzat egy olyan levelet az Ugyv6dj6t6l, Dr. Fodor
Time6tol, hogy csak azokal a leveleket, arniket...
Dr. lpkovich Gvorqv: 6 a menyasszonya.
Lendvai Ferenc. Nem tudja a csalSdi kapcsolatokat. 6 a jogi kepviseldje. Azon nem volt Ugyvedi
ellenjegyz6s, ezen van. Ez a k6zzel6tirt Szombathely, Szeged mindig furcsa.
Balassa P6ter: Eltudja fogiadni, 6s nem akar akad6koskodni. FurcsSllja, aklzzel6lirt
Szombathelyt. A pecs6t az aljlra hogy kerUlt oda? Viszik oda Szegedre vagy n6la van?
Dr. lpkovich Gvorqv: Az Ugyv6d viheti a besz6l6re.
Balassa P6ter: Es akkor ott rdnyom? Es elkUldi igenyet.
Oldalsz:im: 151 17

Dr. lpkovich Gvdrqv: En is voltam ott, a jiitsz6t6rre szeretne mdsfrll milli6t rdkdlteni.
Tdbben a mikrofon nelkul tteszelnek, a

felve

m erlhet6.

Balassa P6ter: Az MSZP mindig alapos el6terjeszt6st szokott hozni, nem ilyent.

Lendvai Ferenc a Bizottsag eln1ke megallapitotta, hogy tovabbi kieg6szftes, k6rdes a napirendt
ponttal kapcsolatosan nem merIlt fel, lgTy a Gazdasdgi es Varosstrat6giai Bizotts€tg - 12 igen, 0
ellenszavazat es 0 tarl6zkctdds mellett - a napirendet elfogadta 6s az aldbbi hatdrozatot hozta:
303/2017 (X.05.) GVB. sz. hat6ro:zat

A Gazdas6gi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg az Onkorm lnyzat 2017 .6vi kolts6gvet6s6rol szolo
412017. (lll. 7.) onkormAny.zati rendelet 11. S (11) bekezd6s6ben I'oglaltak szerint a
,,VArosfejleszt6si alap - Kepviseloi keret" eloir1nyzatterh6re a bedrrkezett k6relmeket az al6bbiak
szerint tdmogatja:

-

Kopcs6ndi J6zsef kepvisel6 0r kdrelme alapjdn - a 2017. evi koltsegvetesben biztositott
,,V6rosfejleszt6si Alap- K6pvisel6i keret" terh6re - 1.8311.000,- Ft -ot biztosit a SZOVA
Szombathelyi Vagy'onhasznoslt6 6s V6rosgazd6lkod5si ',7-r1. (9700 Szombathely, Welther
Kdroly u. 4,) r6sz6re a Szombathely, Bolyai utcai - ELTE Bolyai J6nos Gyakorl6 Altal6nos
lskola 6s GimnSz:ium 6s Bartok Bela kdr0t kozotti - jardaszakasz felUjit6s6nak,
helyre6ll it6s6nak ktilts6geire.

-

Dr. Czegl6dy Csabia k6pviselo 0r k6relme alapj6n - a 2017. evi koltsegvetesben biztositott
,,V6rosfejleszt6si Alap - K6pviseloi keret" terh6re - 1.500.Cr00,- Ft-ot biztosit a Szombathely,
Rohonci Ut 46-50. szdm keleti oldalSn l6vo ,,Bolyai iskolai" j6tszot6r kore 6pitend6 kerites
kolts69eire.

-

llles K6roly alpolgdrrmester rir k6relme alapj6n - a 201-/. 6vi k6lts6gvet6sben biztositott
,,V6rosfejleszt6si Alap - K6pvisel6i keret" terh6re - 400.000,- Ft-ot biztosit a Neumannos
Tanul6k6rt Alapitvdrny (Szombathely, Losonc u. 1.) r6szrSre a Neumann Jdnos Altal6nos
lskola 6tkezoj6be t:irlcatado kocsi 6s a hozzAvalo t6lc6k, valamit az ltelkiszolgdlo pult elotti
tdlcacsUsztat6 rdcs beszerz6s6hez.

Felel6s: Dr. Pusk6s Tivadar polgdrmester
Molndr Miklos alpolg5rmester
Lendvai Ferenc a Gazdasdgi 6s Vdrosstrat6giai Bizottsdg elnoke
dr. K6rolyi Akos jergyz6
(a vegrehajt6s6rt:

Laklzi

G 6 bor Vd rosUzem eltet6s i Osztdly vezetoje,
St6ger G6bor K)zgazdas6gi es Ado Oszt6ly vezetdje)

HatSrid6: azonnal

Molndr Miklos: Eln6z6st kr6r a k6s6s6rt. A Sportkozpont 6s Sportiskola Kft.-nel szerette volna
elmondani, hogy szeretn6, ha k6szUlne valami bizotts6gi anya(,, hogy hogy fordulhat el6, hogy
kor6bbi vezet6 c6ge be::zAml6z kUlonbdzo szolg6ltat6st a ;Sportkozpontnak? Szeretn6, ha
kivizsg6ldsra kerUlne. Val6szintileg nem jogszerritlen, de semmifelekeppen nem etikus. Kapott ez
m6s c6gn6l is nagy figyelmret. TAO adminisztr6ci6s elsz6mol6st 6rint, a Sportiskoldt6l elcs6bitott6k
azt az Ugyint6zot, aki ezt v6gezte, ezAltal nem maradt szakember. Az a c6g v6gzi most. K6ri, hogy
ak{r a Jogi Sport Bizotts6g is n6zze meg. A kUlso c6g akkor tdrjekozodik arr6l, hogy kitol kap a
Sportiskola TAO-t, 6s esel.leg megkeresi, hogy ne adja oda. Nem felt6telezi, hogy ez toft6nt, de
szeretn6, ha kivizsg6ln6k.
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.endvaiFerenc:Azoktober25-iBizottsSgiLil6srenapirendretfizik'
el.
es ZART U|6st rendel
bereKeszti,
13:40-kor
a Bizotts'g eln.ke
A nyilvAnos tll6st

1 0' 1 6'
SzombathelY, 2017'

erenc :/
eln6ke
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