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Lendvai Ferenc köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy
a bizottsági ülés 13 fővel
határozatkéPes. A kiosztott ,,Javaslat a §zombathelyi Szabadidősport

támogatására" cimű elóterjesztést javasolja a Bizottság napiiendjére
tűzni.

Szövetség

A Bizottság előszÖr a sÜrgősségi indítvány elfogadásáről szavaz, amit 13 egyhangú
igennel
elfogadnak.

Lendvai Ferenc a Bizottság elnöke megállapította, hogy további kiegészítés,
kérdésa
naPirendi Ponttal kaPcsolatosan nem merti]t fei, így a Gazáásá.gi és
VároJsÁtegi"i Bizottság
13 igen, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás méitett a napírendet
elfogaát, e, az alábbi
határozatot hozta:

-

í/20í8(l.í6.1GVB. sz. határozat
A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:

l.

NYLVÁNOS ÜlÉS
Í. Javaslat Szombathely város területén forgalmi rend váttoztatással kapcsolatos
döntés meghozatalára
Előadó: Lakézi Gábor, a városüzemeltetési osztály vezetője

Javaslat a SzombatheIyi Szabadidósport Szövetség támogatására (sürgősségi
indítvány)
ElőadÓ: Dr. Bencsics EnikŐ, az Egészségügyi és Közszolgálati osztály vezetője
2.

ll.

zÁnr ülÉs
Javaslat a PRENoR Kertészeti és Parképítő Kft._t érintő döntések meghozatalára
Előadó: Lakézi Gábor, a városüzemeltetési osztály vezetője
Meqhívott: lzer Gábor, a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft, ügyvezetője
3.

Felelős: Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke
l.

NYLVÁNos Üt_És
Í. Javaslat Szombathely város területén forgatmi rend változtatássat kapcsotatos
döntés meghozatalára
Előadó: Lakézi Gábor, a városüzemeltetési osztály vezetője

Lendvai Ferenc: Az előterjesztést kiegészítve pár gondolattal elmondja, hogy általános
társadalmi kezdeményezés volt, nem csak a taxisok javasolták a iorgalomkorlátozás
megszŰntetését. A tér átalakításánál a tervező célja, illetve a használatot béfolyásolók célja
az volt, tÖbbszÖr is Próbálták csíllapítaniaz átmenó forgalmat a bizottsági üléseken és a
kÖzgYŰléseken is. A helyiek megszokták volna, hogy csak jobbra lehei kanyarodni, így
csÖkkent volna a belváros forgalma. Több példát is tud az országban, ahol a belvárosban ki
van tiltva az autós kÖzlekedés, pl, Szeged. Úgy látják, ez most feltétlen módosítást igényel.
Bár az előterjesztés végénfebruári határidő szerepel, a határidő módosítását javasoljalanuár
17-re,24 Őra alatt le lehet venni a táblát. A februári határidő a következő kettőrá kell, mert meg

kell Őket rendelni. A Szent Márton téren a gyalogos forgalom
megszüntetése érdekes kérdés,
akarva-akaratlanul kaPott a Városüzemeúetési osztáTy megkeiesést
ezzel kapcsolatosan,
illetve a Bizottság kÜlsős tagja, Litkei Tamás által lett iervezve,
az eredeti tervben a Szent
Márton téren vegYes forgalom lett engedélyezve. Gyalogos és
autós forgalom is. Csak

gyalogos közlekedésre jogosító tábla került oda, énnex a módosításá-t
is javasoljuk
természetesen. Nem a teryező, nyilván a kivitelező a hibás, hogy
más táblát küldött át, a
kÖzlekedési tervben Vegyes közlekedés szerepel. Ennek a mooositását javasolja.
A harmadik
a Széll Kálmán utca 51, belső tömbben a garázsok előtti várakozás
koflát ozásá.
Dr, Neménv András: Érti,hogy a jobboldali városvezetés nem rak ki
balra kanyarodni táblát...
Többen a mikrofon használata nélkül beszélnek, a fetvétel nem érthető.
Dr, Neménv Andrá§: ÖrÖmmel tátja, hogy a Jobbik is úgy ézi, hogy
balra kanyarodni fontos.

Az emberek tÖbbsége ÍgY gondolja. Nem véletlen, nogyi legutóbbi Közgyűlésen Dr.
lpkovich
GYÖrgY is javasolta, hogy vegyék le a táblát, ezt a dóntést akkor ."g-Éh"t"tt
volna hozni.
Mindenki lekanyarodott balra, senkit nem érdekelt. Támogatni fogják ezt, és
a többijavaslatot.
Jobb lett volna megelőzni, de ha már nem, akkor korrigáúi rett.

KgPcsándi JÓzsef: ElkerÜlhető lett volna, ha a tervezés-kivitelezés megkezdése előtt a
lakosság véleménYétmegkérdezték volna. Ha nem is a lakosság véleményJt
rero".tek volna
meg, legalább a kÖzet kéPviselőjét, hátha ismeri a közetén élr, .. igényeit. Amikor
egész
várost érintő dologról beszélünk, vegyük picit komolyabban. Ha jól emtérsiix,
a választásokat
kÖvetóen 201S-ben, vagy 2016-ban született olyan határozat, amely a Városüzemettetési
OsztálY feladatul adta, hogy tekintse át a város egyirányusításával kapósolatos
kérdéseket.Ez
a dolog hol tart? Mi tÖrtént azóta? A közetében is történtek forgalmi rend változási
igények,
tekintsük eá át, biáos, hogy van jegyzőkönyvi kivonat,
Lendvai Ferenc: JegyzŐÚr azőre, hogy ezeka határozatok betartásra kerüljenek.
Senkinek
nem volt kifogása, emlékszik, amikor Mangliár László tervező úr bemutatta áterveket.
Akkor
a SzilY János utcán nem lehetett átmenni. Senkinek nem volt kifogása, csak más koncepció
alaPján át lett gondolva a tér. Nem balra nem lehetett volna kanyaiodni, hanem a Széchenyi
utca végénmeg kellett volna fordulni. Ez volt az etső koncepció, nem emlékszik kifogásrá,
közlekedéstechnikai kifogás nem volt.
Horváth Csaba: Amikor Szombathely város Fő terét gyalogossá tették, ha akkor megkérdezik

a lakosságot, egész biáos, hogy tiltakoztak volna. Ő is fúrcsának találta, de igeniJ szükség
volt rá, és nagYon szép FÓ tere lett a városnak. Szakmaikérdésekben nem biáos,
hogy mindig
a lakosságnak kellene dÖnteni. Először Ó is furcsának talátta, de amikor hallotta az indoklási
hogy a petófi utcából nem szeretnék, ha a Délkeleti városrészen lakók erre rövidítsenek,
indokoltnak tűnt. Támogatja, hogy a balra kanyarodási tilalom megszüntetésre kerüljön.
De
nem hiszi, hogy szakmai esetekben ilyen esetben is a lakossag Úebmenyét kellené kérni,

hanem a szakemberekét, vagy ha a bizottság vagy a közgyűlés elé kerül, dóntsék el.

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária: A közgyűlésen azért volt a kérdés,mert meg kellett kérdezni
kÖzlekedési szakembereket, Ez az előterjesáés is azt tükrözi. Közlekedéstechnikailag kérdezi
a VárosÜzemeltetési osáályt, hogy errőlesetleg valamit lehet mondani? A lakosok
álláspontja
egyértelmű.

Lendvai Ferenc. A szakember megkérdezése nem úgy történik,
hogy most szerinted lehet
menni balra? Az egésznek az a lényege, hogy akár Oátisetveszélyes
lehet, nyilván nem. Ha
jólgondolja.
Kalmár Ervin:A VárosÜzemeltetési Osztály a tárgyi forgalmi rend vizsgálatakor
azt vizsgálta,

hogY a tervezett módosítás megfelel-e a natatyoi jogszabályofnak, útügyi
műszaki
előírásoknak. EgYéb forgalmi adatok beszezéséie,forgalomszámlálás elvégeztetésére
költségvetési fedezet hiányában nem kerülhetett sor.

Molnár Miklós: A határozatijavaslatot támogatja, az előterjesztést viszont nem.
Szerinte ezt a
szÖveges leírást leírni idiotizmus. Ha az eredeti lett volna, hogy teljesen le lett
volna zárva, az
sokkal kisebb felháborodást okozott volna, mert le van zárva. Nincs meg a lehetőség
kiPrÓbálni, hogY hÜlYeség-e. Ez döntés kérdése, ahogy anno a Fő téren
is történt. Az a döntés,
ami komPromisszumként született, hogy megengedjük a közlekedést, de ugyanakkor
forgalomkorlátozást is teszünk hozzá, ez ugyanolyan, mint a Kárpáti Kelemen
utca esetében
lett volna, hogY oda tereljük a forgalmat, egyébkéntmeg mondta a szakértő,
hogy tegyünk
bele forgalomkorlátozást, hogy mégse menjen olyan sok-oda. Be kéne látni, hog/
ez áiajta
gondolkodásmód nem vezet eredményre. A lakossági tiltakozás erősebb.

Balassa Péter: Szerinte fontos a lakosság véleménye,köszöni,
tűzte és a tábla levételre kerül.

hogy a bizottság napirendre

Tálas JÓzsef: Elhangzott a lakosság véleménye. A lakosság egy részéneka véleményét
hallottuk, azokat, akiknek ez problémát okoz. Akiknek ez nem gond, azok nem nyilatkoznak
meg. A szakmát nem hallottuk meg. A Hefele Menyhért utcánál van egy becsatlakozás
a
SzéchenYi utca után, ahol '15:45-16:30 között beálla forgalom. Támogatja, áe joboan meg
kell
ismerni, hogy az a csomópont, a belső részt is hozzá értve, komoly gond Énet.A püJpöki
Palota előtti tért forgalmas térrétesszük. Engedünk ennek a kezdeményezésner,de szerinte
ez nem a végső lesz.

A közgyűlésen elhangzott lllés Alpolgármester úr javaslata is, hogy
mindenkéPPen tÖrténjen egy átfogó vizsgálat a belváros közlekedésére, és keruljcin
ety
koncepció kidolgozásra, amit az elkövetkezendő években lehet még váltoáatni. ő
megszokta az elmúlt 8 hónap alatt, hogy nem lehet kikanyarodni. Megszokta, hogy nem lehet
oda bemenni.
Lendvai Ferenc:

,.g.].

Litkei Tamás: A Vas Megyei Építészkamaraszakértőjekéntvesz részt, és felhívta az épílész
tervezőt, aki a Bezsenyi teret teryezte, hogy mi az álláspontja. Mangliár László elmondta,
hogY tÖbb levélben jelezte, hogy két megoldást tud elképzetni. nz
ha teljesen le van
"gyir,
záNa, a másik pedig az, hogy engedélyezett a kihajtá s. A felvétel neÁ'éihető.

Lendvai Ferenc a Bizottság elnöke megállapította, hogy további kiegészítés,kérdésa
naPirendi Ponttal kaPcsolatosan nem merült fel, így a Gazáásági és Váro§statégíai Bizottság
15 igen, 0 ellenszavazat és 0 taftózkodás mellett
- a napírendet elfogadta és az atábbi
határozatot hozta:

-
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Gazdasági és Városstratégiai Bizottság megtárgyalta

a

,,Javaslat Szombathely város

terÜletén forgalmi rend váltoáatással kapcsolatos döntés meghozatalára" című előterjesztést,

és az alábbidöntést hozza,.

1, A Bizottság

_
2,
_
3,
4,

egYetért azzal, hogy a Széchenyi l. - Szily J. u. csomópontban a Széchenyi
l. utcai
kanyarodás tilalma feloldásra kerüljön.
A Bizottság egYetért az',al, hogy a Szent Márton téren a Barátság utcai kerékpárút,
valamint a
Szent Márton utcai kerékpárútÖsszeköttetése érdekébena gyalogos övezet jelzőtá'blák
nelyeti
!"§xparos és gyalogos övezet jelzőtáblák kerüljenek el helyázés-re.
A_Bizottság egYetért azzal, hogy a Széll K. u. 5i. tombbeljőben a garázsok
elótti szakaszon
várakozási korlátozás kerüljön bevezetésre.
Bizottság felkéri Polgármestert, hogy
szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
ba_Lra

A

Felelős:

Határidő:

a

a

Dr. Puskás Tivadar, polgármester
Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke
lllés Károly, alpolgármester
(a végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési osztály vezetője)

az 1. pont vonatkozásában: 2018. január 17.
a 2-4. pontok vonatkozásában: 2018. tebruár 28.

Javaslat a szombathelyi szabadidősport szövetség támogatására
ElőadÓ: Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Ósztály vezetője
2.

Lendvai Ferenc: Az átmeneti időszakra kérnek a 12 millió forintos költségből 3 millió forintot.
Mellékelték a2017-es beszámolót, és a 2018-as tervezetet is. Van egy otyan döntésünk, hogy
az alapi támogatást megkaphatja, ha az előző évivel elszámol.
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária: Azanyag azttartalmazza,hogy a 10 millió összeghatárfeletti
támogatást csak akkor kaphat, ha az előző évi pénzügyi szakmai beszámolót leteszi a
bizottság asztalára. ltt pénzügyi szakmai beszámolót nem lát.

Lendvai Ferenc: Akkor Elnök Asszony nem javasolja elfogadásra?
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária: Haeza költségvetési rendeletünk, akkor... Ha a bizottság ebbe
betekint, akkor nincsen benne.

Balassa Péter:Az előterjesztés elején arra hivatkoznak, hogy a 3 millió forint
működéshez kell. Esetleg van valami gond a működéssel kapcsolatosan?

a

zökkenőmentes

Lendvai Ferenc: Nem, de mivel nincsen költségvetésünk..,

Balassa Péter: De hát ezígy van minden évben.
Lendvai Ferenc: Nem kell beszámolót benyújtani, hogy az átmeneti gazdálkodásból kapjon.
Többen a mikrofon használata nélküt beszélnek, a fetvétet nem érthető.

Lendvai Ferenc: Nem tudok a problémáról.
Molnár Miklós: Énsem tudok a problémáról,

Koczka Tibor: Valóban a korábbi években nem kerülhetett ide a kérdés.Jogos a felvetés, de
nem tudja, hogy melyik cégnek van január 16-án előző évi mérlege vagy beszámolója.

Bizottsáoi taq: Van egy 7 soros pénzügyi beszámoló, ami nem nevezhető pénzügyi
beszámolónak. Az 5. számú melléklet utáni 2. oldal. Ez lehet a hozzávetőleges beszámoló.
Lendvai Ferenc: Javasolja, hogy,.,.

Molnár Miklós: Nincs arról információja, hogy valaki kevesebb pénzt akar adni a 12 millió
forintnál, akkor veszélybe kerülne a működése, Megpróbáljuk majd költségvetési rendeletben
szabályozni.

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária: Kéri, ha meghozunk egy rendeletet, aszerint mindenki
tÜrelmesen tud várni április. Nem ért egyet azzal, ha alkotnak egy rendeletet és nem
a
megfeleló mellékletekre hivatkozunkazelőterjesztésben, akkor nem Úagyunk korrektek.
Lehet
az átmeneti gazdálkodásnál kezeli, a jogász szólalt meg belőle re. aiyag nem korrekt, mert
nincs itt. A bizottságnak látnia kell.
Molnár Miklós: Nem a kÖltségvetési rendelet szempontjából minősítette az előterjesztést. Az
elóterjesztéssel Úgy találkozott, mint bárki más. Ha látja, tud véleménytformázni. A felvétel
nem érthető.

Lendvai Ferenc: Javasolja, hogy azzal a módosítással fogadják el, hogy az előleget
megkaPhatja és a maradék 9 millió forintot csak akkor kaphatjá meg, ha-ír egy bővelo
pénzügyi beszámolót.
Dr, Takátsné Dr. Tenki Mária: Kéri, hogy olvassák fel a költségvetési rendelet ide vonatkozó
részét.Nincs a kezében.

Dr. Nárai Erna: Nálam sincsen költségvetési rendelet, az előterjesztő az Egészségügyi

Osztály, sajnos nincs

itt

a képviselőjük.

Lendvai Ferenc a Bizottság elnöke megáttapította, hogy további kiegészítés,kérdésa
naPirendi Ponttal kapcsolatosan nem merült fel, így a Gazdasági és Váro§stratégíai Bizottság
12 igen, 1 ellenszavazat és 2 taftózkodás mellett - a napírendet elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
3/20í8 (l.í6.} GVB. sz. határozat
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Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Városstratégiai Bizotts ága a
Szabadidősport Szövetség támogatására előterjesztett javaslatot a napirendiól tevette.

Felelős:

Határidő;

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője
azonnal

Lendvai Ferenc, a Bizottság elnöke a NYÍLVÁIJOS ülést 11:32-kor berekesztette, és
ülést rendelt el.
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Lendvai Ferenc:/

a bizottság elnöke
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