Szám: IV/B/20-21/2016.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. december 15-én
(csütörtökön) 17 órakor a Megyeháza dísztermében megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László, Kővári László, Szabó
Balázs, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte: Pap Máté, Rácz Zoltán, dr. Máté István, dr. Mezei László képviselők.
Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
A közmeghallgatáson megjelent 5 fő állampolgár.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 11 fő
képviselő megjelent, a képviselő- testület határozatképes, közmeghallgatását 17 órakor
megnyitja.
Ács Rezső polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Nem hirdetett tematikus meghallgatást,
azt kéri azoktól akik eljöttek, mondják el véleményüket, észrevételeiket. Amire tud, arra
válaszol szóban, vagy utólag írásban.
Nepp Péter állampolgár: A Pollack utcai zápor tározóval kapcsolatban szeretne kérdezni. A
szakértői vélemények milyen stádiumban vannak? A másik észrevétele pedig, hogy az Újvárosi
templom és a Zrínyi iskola közötti szakaszon, reggel negyed nyolc és fél nyolc közötti
időszakban balesetveszélyes közlekedni. A Batthyány utca és a Kiss János utca végéig
állandóan áll 4-5 autó, a tulajdonosok a Kapisztrán utca és a Kiss János utca sarkán laknak. Ezek
az autók takarják a kilátást, nem lehet látni tőlük a közlekedő autókat. El tudna képzelni
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mindkét utca sarkára egy megállni tilos táblát, és ezzel el lehetne kerülni ezt a balesetveszélyes
helyzetet.
Ács Rezső polgármester: A záportározóval kapcsolatban alpolgármester asszony segítségét
kéri a válaszadással kapcsolatban. Elindult az egyeztetés, készült egy szakértői anyag, több
esetben is sor került tárgyalásokra a szakemberekkel. A parkolással kapcsolatban megkéri a
válaszadásra Märcz László igazgatóságvezetőt, hogy milyen lehetőségek vannak ennek a
problémának a megoldására. Annyit tudni kell, ha megállni tilos tábla kerül kihelyezésre, akkor
az ott lakók kellemetlen helyzetbe kerülnek emiatt. Nyilván célszerű, hogyha valamilyen
formában a parkolás korlátozva lenne, hiszen az a bukkanó igen balesetveszélyes.
Märcz László igazgatóságvezető: A helyszín megtekintése után, érdemben tud tájékoztatást
adni a lehetőségekről.
dr. Haag Éva alpolgármester: Több alkalommal tartott már megbeszéléseket a záportározóval
kapcsolatban, ráadásul kifejezetten az ő körzetét érinti. A probléma, hogy a nagyobb esőzések
idején megnő a pincékben a talajvíz. A lakosság többször kereste meg őt ebben az ügyben.
Alapvetően a lakosok elképzelése az, hogy valószínűleg az elkerülő út az oka, ami miatt
felduzzad a víz a pincékben. Megkértek egy helyi szakértőt, aki megvizsgálta ezt a jelenséget.
Néhány javaslatot tett is az Önkormányzat számára, igazából megoldást nem talált.
Lehetőségként felmerült a csapadékvíz-elvezető rendszernek a tisztán tartása, árkok
mélyítése. Másrészt az elkerülő utat fogják szakértők megvizsgálni az áteresztő-réteg
ellenőrzése végett. Három szakértőből álló team dolgozik most ezen, felosztják egymás között
a feladatokat, ugyanis különböző szakterületeket képviselnek. Amint egy bizonyos ponthoz
érnek, amikor szükség van az önkormányzattal való konzultációra, akkor jelentkezni fognak.
Ami lényeges lehet, hogy vizsgálókutat fognak létesíteni. Kérdés volt, hogy akár közterületen,
vagy akár magánterületen ezt meg lehet e valósítani, kb. 1 m2 nagyságú területet venne
igénybe, Azt gondolja, hogy 2017 január elején a szakértők jelentkezni fognak.
Mészáros Istvánné állampolgár: Nagyon sok beruházás készült el a városban, például a
bicikliút kivilágítása Szőlőhegy felé, a Kerámia utca felé lévő út felújítása, ami nagyon pozitív a
város fejlődése szempontjából. Van pár észrevétele, ami megoldásra várna. A kórházi
buszmegállóban lévő váró oldalának a beüvegezése fontos lenne, olyan megoldással, hogy az
úgy is maradjon. Vannak olyan vandálok, akik minden alkalommal lerombolják, amit előtte
csináltak meg. Nincs lehetőség egy kamera felszerelésére a rongálók beazonosítása végett? A
másik hiányosság a Szőlőhegyi utat illeti, ahol egy leágazó út visz fel a hegyoldalba. Ennek az
útnak a rácsatlakozásánál úgy érzi, kellene az úton keresztbe egy árkot létesíteni, ami a
vizesárokba levezetné az a vizet, ami a hegyről lefolyik. Egy nagyobb esőzés alkalmával az
egész Hegyalja utcát és Barázda utcát elárasztja a csapadékvíz és a sár. Ha ez a probléma nem
oldódik meg, abban az esetben az Önkormányzatnak is minden alkalommal költenie kell a
kimosott útszél és takarítás miatt. Az utolsó amit még megemlítene, mert eddig még nem
valósult meg, az az, hogy a szeszfőzdei buszmegállónál a Skoda Autószalon előtt az úttesten
alig lehet a forgalom miatt átjutni. Az autósok nagy része érdektelen, nem segíti a
közlekedésben részt vevőket, emiatt akár fél órát is kell az út szélén állva várni az átkelésre. A
sok lakó és sok diák miatt jó lenne esetleg egy veszélyt jelző villogó lámpa, ezáltal jobban
figyelnének az úttesten átkelőkre. Emellett azért azt is megemlíti, hogy gyönyörű lett a
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karácsonyi díszkivilágítás, öröm bemenni a városközpontba, és köszöni az ebben az évben már
eddig megvalósult dolgokat.
Ács Rezső polgármester: Köszöni szépen az elismerő szavakat. Körülbelül egy hónapja járta be
a Közútkezelő Tolna Megyei igazgatójával azokat a gócpontokat, amelyek balesetveszélyesek,
és a kiinduló pontja ennek a bejárásnak épp az említett gyalogátkelőhely volt. Az a rész már
nem a város fenntartásába tartozik, az útszakasz az Állami Közútkezelő kezelésében van.
Ennek ellenére megállapodás született abban, hogy készül ott egy gyalogátkelő. A közvilágítás
megtervezése úgy történt, hogy egy gyalogátkelőhelyhez szükséges lakott területen kívül,
külön megvilágítással rendelkeznie. A jövő év első félévében ennek a problémának megtalálja
a megoldását. A Szőlőhegyi utcával kapcsolatban Märcz László igazgatóságvezető fog
válaszolni. A buszmegállóval kapcsolatban elmondja, hogy közösségi közlekedés fejlesztés
iránti pályázatnak része volt mindez, ezért a gerincvonalon minden buszmegálló kamerával
lett felszerelve, ezek a felvételek megvannak. Sokat segítene az, ha a rongálásról a bejelentés
akár másnap már beérkezne, hiszen ebben az esetben gyorsabb az adott felvétel
visszakeresése.
Märcz László igazgatóságvezető: A buszmegállókkal kapcsolatban elmondja, hogy amikor a
tudomására jut az eset, azonnal értesíti a tulajdonost, hiszen nem az önkormányzat
tulajdonában vannak ezek. A buszmegállóban található várók helyreállítását úgy kell kérni,
ezért egy elég lassú folyamat. A Szőlőhegyi utcával kapcsolatban elmondja, hogy egy magánút
épült fel a domboldalra a Barázda utca sarkánál. A tulajdonossal felveszi a kapcsolatot, hiszen
engedély nélküli útépítés történt. Jogi úton próbálják rendezni, mert az útcsatlakozás nem
lett engedélyezve, és úgy gondolja, hogy a kivitelező dolga lenne ennek a víznyelőnek a
létesítése.
Mészáros Istvánné állampolgár: Még egy problémát jelezne, mégpedig a Kórház
Rendelőintézete előtti zebránál lévő lámpa (déli oldalról megközelítve) nem működik
rendesen, nagyon rövid ideig van zöld jelzés.
Ács Rezső polgármester: Ez a probléma nem csak ennél a lámpánál jelentkezik, ezért döntött
úgy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, hogy a teljes közlekedési lámparendszert újragondolja.
A fenntartása is nagyon drága, és nem felel meg a mai kor követelményeinek. A város északi
részén, az Újvárosi templomnál is van egy zebra, ahol hétvégén villogó sárga jelzés működik.
Megépítésre kerül a kerékpárút a város északi részéig, össze kell hangolni a kerékpárút
fejlesztést a lámparendszer átalakításával. A tervek szerint több olyan lámpa is lesz, amely
meg fog szűnni, ez elsősorban a Garay tértől északra lévő körforgalmakat fogja majd érinteni.
Nyilván ehhez kell majd hozzáigazítani a közlekedési lámpákat. A kerékpárúttal kapcsolatos
döntés elfogadása után felgyorsulnak majd az események, mert egy olyan közbeszerzési
eljárás van előkészítve, amelyet gyakorlatilag másnap el lehet indítani.
Maller Béla állampolgár: Utoljára 2010-ben volt közmeghallgatáson. Bejelenti, hogy ez az
utolsó közmeghallgatás, amelyen részt tud venni. Igyekszik rövid lenni, és türelmét kéri a
polgármester úrnak és a megjelenteknek egyaránt. Véleményét az Összefogás Szekszárdért
Egyesület nevében mondja el, annak ellenére, hogy senki nem bízta meg evvel. Az alapelve
ennek a civil szervezetnek, hogy meglátni, keresni a jót és azt hirdetni, ami nem jó a városnak
azt pedig asztalra tenni. Ezt szeretné most kifejteni. Először a pozitív dolgokkal kezdené, a sok
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közül egy pár dolgot kiemelne. A Szérű utcával kapcsolatban Polgármester úrhoz 2013
januárjában megfogalmazott levél van nála, amiben az utca lakói kérik a polgármester urat,
tegyék rendbe az utat. Több emberrel beszélt és megelégedéssel nyugtázzák, hogy ami késett,
nem múlott. A másik az Ybl utcában a parkolók létrehozása csökkentette azt a feszültséget,
ami emiatt ott volt. Üdvözölni lehet és kell a városvezetők azon gondolatát, hogy a Mátyás
király utca közepén lévő vasúti átjáró felszabadul, és a két városrész össze lesz kötve.
Megemlíti a buszmegállók rendbetételét, a körforgalmak biztonságosabbá tétele mind azt
mutatja, hogy van mire odafigyelni és a jót elmondani. Jó volt hallani a polgármester úr
legutóbbi kijelentését, amikor azt mondta, hogy a segítség nem pénz kérdése. 17 civil
szervezet kapott segítséget ilyen-olyan formában. Egyetlen kérdés merült fel benne, hogy
eléggé irányított-e a segítség. Bízik azokban a civil szervezetek vezetőiben, akik ezt a segítséget
átvették, hogy valóban oda fog kerülni ahol szükség van rá. Megemlítene egy-két problémát
is. 2015-ben minden választókerületben volt egy lakossági fórum, mindegyiken a város
valamelyik vezetője részt vett. 2015. április 13-án a Baka István Általános Iskolában elmondta,
hogy nagyon jónak tartja ezeket a kihelyezett lakossági fórumokat, azonban mindig elmondja,
hogy ezeknek akkor van hatékonysága, ha van visszajelzés, és sajnos ezzel gond van. 2016.
január elsejétől minden egyes egyedül álló személy nem 110 liter hanem 60 liter után fizetheti
a szemétszállítási díjat. Ez jó döntés volt, a lakosoknak majdnem a felével kevesebbet kellett
fizetni. Ő 2016 júniusában egy levelet küldött az illetékeseknek, hogy ezt az információt
jelentessék meg a Szekszárdi Vasárnapban is, hogy minél szélesebb kör szerezzen róla
tudomást, de erre a levelére a mai napig nem kapott választ. Az utolsó amit megemlítene ami
bosszantó, az az emberi kiszolgáltatottság nagyfokú megerősödése, kiszélesedése. A
miniszterelnök úr 2013. február 22-én, a 2012-es év értékelésében többek között a
következőket mondta: olyan számlát adjon ki a szolgáltató, amin el lehet igazodni. Ennek a
tudásnak a birtokában indult el a közel 7 hónapig tartó tortúrájára. 2016. május 9.-én a
szekszárdi hivatalba írt egy levelet, amelyben megkérdezte, hogy a 6100 Ft-ért átlagban hány
liter szemetet szállítanak el, és mennyi egy liter szemét elszállítási díja. Másfél hónap után jött
egy válasz az Alisca Terra Kft-től. A válaszban tovább irányították, mert erre a kérdésre nem
ők az illetékesek válaszolni, pedig ő csak értelmezhető számlát szeretne. Kapott egy másik
levelet, amiben ez állt: „A bejelentését a szolgáltatónak az Alisca Terra Kft-nek mint abban
hatáskörrel rendelkezőnek küldtem meg további intézkedés céljából”. Annyit írtak még,
hogyha nem tetszik a válasz, forduljon a fogyasztóvédelemhez. Gondolta ezt az utat is
végigjárja, meghallgatták a Kormányhivatalnál, de onnan máshova irányították. A következő
helyen azt mondták, hogy a számla a törvény szerint van kiállítva, ki kell fizetni, mert ha nem,
törvényszegést követ el. Nagyon bosszantó hogy az ország első emberének az utasításait nem
tartják be. Köszöni a figyelmet, és egyúttal kíván a polgármester úrnak és a megjelenteknek
békés boldog karácsonyi ünnepeket. Az új esztendőben pedig felelősségteljes munkát, erőt és
egészséget kíván.
Ács Rezső polgármester: Őszintén bízik abban, hogy még sokszor fognak találkozni, ehhez
kíván a testület nevében jó erőt, és jó egészséget. Nem rejti véka alá, hogy ő mindig nagy
tisztelettel tekintett rá, egyrészt a korából fakadó bölcsességre, másrészt a katonás
fegyelmezettségre, amellyel viseltetett a közügyek iránt, és felvállalta a néha kellemetlen
ügyeket is, és ezt szeretné külön megköszönni. Az általa említett problémákat figyelembe véve
igyekszik elvégezni a munkákat, a jövő tekintetében.
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Eszenyi Imre állampolgár: Birtokvédelmi ügyben már többször megkereste a polgármester
urat, a 2010 óta tartó ügyével kapcsolatban. Az ügyet az önkormányzat bizonyítás hiányában
lezárta. Az útfelújítás elkészült már a Sárköz utcában, de most ezzel rosszabb lett a helyzet a
vízelvezetés tekintetében. Mióta az út elkészült, az összes víz a háza előtt áll meg. Kiküldték az
ügyintézőt, hogy a vízelvezetési problémát megoldja, de sajnos nem sikerült. A birtokvédelmi
eljárással kapcsolatban már lezárták az ügyet, a bíróság kikérte az önkormányzattól a
papírokat, amit az önkormányzat csak részben adott ki. Már másodszor volt törvényszéki
tárgyaláson, előtte volt hat elsőfokú tárgyalása. Újból próbálta kikérni az iratokat, de vannak
olyan papírok, amelyek nem kerültek leadásra az önkormányzat által, de az ő tulajdonában
megvannak. Ezeket leadta a bíróságra, de a másodfok elutasította azzal, hogy másolatot nem
fogad el, kérje ki az önkormányzattól. A Polgármesteri Hivatalban aláírták a papírokat, de ami
lényeges, azt nem adták ki, avval az indokkal, hogy nincs. Most lezárult a tárgyalás, mert újabb
bizonyítékok begyűjtése szükséges.
Ács Rezső polgármester: Jegyző asszony a hivatal részéről meg tudja vizsgálni ezt a kérdést.
Eszenyi úr többször járt a fogadóóráján, nem tud olyan esetről, hogy elutasították volna,
amikor bejelentkezett. Az tény, hogy a birtokvédelmi eljárásával kapcsolatosan nem tud
semmi újat mondani, mint amit eddig elmondott, de kizártnak tartja, hogy eltitkolna
bármilyen iratot, dokumentumot. Szerinte valami félreértés lehet. Märcz László
igazgatóságvezetőt kéri, hogy ha a Sárköz utca felújításával valakinek kellemetlenséget
okoztak, akkor az orvosolva legyen.
Ferenc Vilmos állampolgár: Nem kifogása csak egy bejelentése lenne. A Civil Kerekasztal új
vezetőséggel állt fel. Először szeretné megköszönni az előző vezetőségnek a munkáját, amit
tett a civilekért Szekszárdon. Külön köszöni a bizottságoknak, hogy a beszámolók alapján
rendszeresen részt vehettek a Civil Kerekasztal elnökség tagjai is. Nagy élmény ott lenni
ezeken az üléseken, hiszen nagyon érdekes témák vannak napirenden. Reméli, hogy a Civil
Kerekasztallal az együttműködés a jövőben is ilyen lesz, és végre megszületik az az aláírásra
váró együttműködési megállapodás az önkormányzattal, ami jobban segíti a közös munkát.
Köszöni a lehetőséget, és mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kíván.
Ács Rezső polgármester: Köszöni, és a közgyűlés nevében viszont kívánja, és jó munkát kíván
az új pozícióban.
A közmeghallgatáson az állampolgárok részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott
el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester a közmeghallgatást 17 óra 52
perckor berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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