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Tisztelt Közgyűlés!
egyszerű szótöbbség
Egy ismerősöm elpanaszolta, hogy idős kilencven feletti édesapját a családja már nem tudja ápolni,
mert meghaladja erejüket. Fizetnének bármennyit, de Szekszárdon nincs olyan öregek otthona,
ahova reális esély lenne bejuttatni.
Hasonló helyzetbe kerültem édesapámmal és anyósommal. Nemcsak mi voltunk így ezzel, mivel közel
ötezren mentek el külföldre munkát keresve. Az itthon maradt idős szülőről ki gondoskodik? Nem
lehet mindenki mellé két ápolót állítani, sem ápoló, sem anyagi forrás nincs ehhez.
Húsz éve áll üresen a Gemenc szálloda. Ez az épület tipikusan alkalmas lenne egy öregotthon
létrehozására.
Építészként állítom, hogy az épület nagyon jól átalakítható lenne ilyen szociális intézménnyé, egyben
50-60 munkahelyet is teremtene a városban. Egy ilyen épület szinte biztosan önfenntartó, de ha
hozzá is kellene járulni a városnak jeletéktelen összeggel, az nem haladná meg semmiképp egy
fedett uszoda fenntartási költségét.
A Modern Városok program keretében irdatlan sok pénzt ígértek 33, vagy 40 milliárd forintot. ( Nem
tudjuk, hogy melyik az igaz.)
Ennek az épületnek a teljes átalakítása 2,5-3 milliárdba kerülne, azaz kevesebb, mint a tíz
százalékából megoldható lenne.
Azt gondolom, hogy nem kisvasutat, kalandparkot, vagy teljesen értelmetlen, gazdaságtalan
hőtávvezetéket kéne építeni Paksról, hanem a sokkal égetőbb problémák megoldására költeni.
Az oktatásra, egészségügyre, épületek hőszigetelésére, vagy épp öregek othonára.
Szekszárd 2018. február 10.
Rácz Zoltán
önkormányzati képviselő

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szakmailag kompetens előterjesztő
közreműködésével, kezdjen tárgyalásokat a Gemenc hotel tulajdonosaival, valamint a
Kósa Lajos Miniszter Úrral a program megvalósíthatósága érdekében.
Határidő: 2018. 04.05.
Felelős: Ács Rezső Polgármester

2
63elot

