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A közmeghallgatáson megjelent 8 fő állampolgár.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 15 fő
képviselő megjelent, a közgyűlés határozatképes, az ülést megnyitja.
Ács Rezső polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Közmeghallgatást évente
egyszer kötelező tartani. Az idei közmeghallgatás december 23-án 17 órára került
összehívásra. a közmeghallgatásnak az a lényege, hogy a városlakók kötöttségektől mentesen
1
közmeg20191223

mondhassák el véleményeiket és javaslataikat, amelyeket ezt követően a hivatal megpróbál
kezelni és orvosolni. Innentől kezdve szeretné átadni a szót a megjelenteknek.
Szabó Balázs állampolgár: Elmondja, hogy a Szekszárdi Városvédő Mozgalom képviselőjeként
van jelen. Ez a mozgalom gyakorlatilag öt éve működik. Elöljáróban annyit szeretne
elmondani, hogy napi szinten nem foglalkoznak politikával, és nem is fognak indulni egyetlen
egy választáson sem. A tagjaikat lokálpatrióta szekszárdiak alkotják, van köztük orvos, jogász,
mérnök is, így elmondható, hogy elég illusztris társaság. Egy kérdést szeretne feltenni, de nem
tudja, hogy az új SZMSZ mit tesz lehetővé, ezért jegyző asszony vagy polgármester úr
segítségét szeretné kérni ebben. Az Éljen Szekszárd Egyesület nyolc képviselője fogja
gyakorlatilag eldönteni a város jövőjét, így a város sorsa az ő kezükben van. Éppen ezért a
frakcióvezető úrhoz szeretne kérdést feltenni, de szerinte ez így ebben a formában nem
lehetséges. Ha jól tudja, akkor a frakcióvezető úr bizottsági elnök is. A régi SZMSZ szerint a
bizottsági elnöknek lehetett kérdést feltenni közmeghallgatáson, de jelen pillanatban nem
tudja, hogy mi a helyzet, ezért segítséget szeretne kérni ebben.
dr. Molnár Kata jegyző: Lehetséges a bizottsági elnökhöz a kérdésfeltétel.
Szabó Balázs állampolgár: Szekszárd vezetése hosszú évek alatt vissza tudott szerezni
ingatlanokat, és gyarapította ingatlanjainak a számát. Azt szeretné megkérdezni, hogy az
elkövetkezendő években mik a tervek, és lesz-e eladva Szekszárdon városi tulajdonban lévő
ingatlan. Ez nagyon fontos számára, mert, ha visszagondolnak arra, hogy a FIDESZ-t megelőző
bal liberális formáció ámokfutását végignézve mi történt a városi vagyonnal, akkor félve
tekintenek előre, és félnek attól, hogy most az fog történni, mint ami ezelőtt 10 éve.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Elmondja, hogy nem terveznek ingatlan-eladást,
inkább a fejlesztésekben gondolkodnak, azaz a város vagyonának a növekedésében. A mai
közgyűlésen is több olyan döntést hoztak, amely ebbe az irányba tart, valamint az alakuló
ülésen is hoztak olyan döntéseket, amelyek a város és az ingatlanok fejlesztését szolgálják.
Szabó Balázs állampolgár: Ez nagyon megnyugtató számára. A következő kérdése
polgármester úrhoz és Bomba Gáborhoz szólna. Szekszárd az elmúlt évek alatt fesztiválvárossá
nőtte ki magát. Hacsak arra gondol, hogy a jelenlegi Adventi vásár milyen állapotban van, és
ezt összeveti a tavalyi vagy tavaly előtti állapotokkal, akkor eléggé szomorúan kell a jövőbe
nézni. Azt szeretné megkérdezni, hogy vissza fog-e esni a két oldal viadala vagy nézeteltérései
miatt a város fesztiváljainak a színvonala, vagy ezt a színvonalat sikerül-e megtartani és
bővíteni.
Ács Rezső polgármester: A kérdés egy részére tud válaszolni. Bízik abban, hogy nem fog
visszaesni a szekszárdi rendezvények színvonala. Három-négy olyan nagy rendezvény van éves
szinten, amit a város elbír és meg tud szervezni. Bízik abban, hogy a helyi vállalkozásokkal
ugyanolyan jó lesz a viszonyuk, mint az elmúlt években. Tudni kell, hogy ezek igen drága
rendezvények, amelyeknek sok része ingyenesen elérhető a lakók számára. Ez nem valósulhat
meg a kormányzat és a vállalkozások támogatása nélkül. Azt, hogy ez hogyan fog alakulni 2020ban, majd meglátják, de bizakodással néz a jövőbe. Vannak már látható jelei annak, hogy nem
biztos, hogy minden ugyanolyan színvonal mellett fog megvalósulni, mint ahogyan azt a
szekszárdiak az elmúlt években megszokhatták.
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Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: A két fél vitái nem fogják akadályozni a fesztiválok
színvonalát. Mint ahogyan a polgármester úr is elmondta, szükség van a fesztiválokhoz a
vállalkozókra is. Így látszani fog az is, hogy a vállalkozók melyik fesztivált milyen mértékben
támogatják. Terveznek más típusú fesztiválokat is, valamint egy kicsit szeretnék átstrukturálni
a fesztiválokat. Vannak olyan fesztiválok, amelyek ütik egymást, de úgy gondolja, hogy ezt
közösen meg fogják tudni beszélni. Nyilvánvalóan látszani fog a helybeli lakosokon és a
vállalkozókon, hogy melyik fesztivál tetszik nekik ezen a színvonalon, melyiket szeretnék még
magasabb színvonalon megvalósíttatni, és melyek azok, amelyek helyett másikat szeretnének
inkább.
Szabó Balázs állampolgár: A mozgalomnak lenne még egy kérdése, majd ezt követően
magánemberként is szeretne még kérdést feltenni. Nemcsak a mozgalmat, hanem a város
lakosságának nagy részét érdekli, hogy polgármester úr és a frakcióvezető úr szerint a
következő fél évben feloszlatja-e magát ez a közgyűlés. Véleménye szerint a város még egy
választást nem nagyon heverne ki.
Ács Rezső polgármester: Ez egy elég meredek kérdés, amire nem is igazán tud válaszolni. Úgy
gondolja, hogy a választások lezajlottak, véget ért a kampány, és megalakult a közgyűlés.
Ennek a közgyűlésnek kell a következő öt esztendőben a várost irányítania. Ehhez megvan a
többség, megvan az a nyolc fő, aki tudja biztosítani a döntéseket és a stabil működést. Úgy
gondolja, hogy semmi ok sincs arra, hogy a közgyűlés feloszlassa magát. Nyilván az ember a
városban járva hall ilyen híreket, de szerinte senkinek sem tenne jót, ha egy ilyen bizonytalan
állapot alakulna ki a város működésében.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Úgy gondolja, hogy a mai napon, sikerült a
városban minden szervet megalakítani, vannak bizottságok, van alpolgármester, és
konszenzusra jutottak több dologban is. Persze vannak még viták a két fél között, de ez is egy
pozitív jele annak, hogy elindult az együttdolgozás. Ugyanúgy gondolja, ahogy a polgármester
úr is, hogy el kell kezdeni dolgozni.
Szabó Balázs állampolgár: Most már, mint magánember szeretne megszólalni. Úgy gondolja,
hogy valóban nyolc fő kezében van a város sorsa. Ő is politizált, öt évig volt önkormányzati
képviselő, így tisztában van az erőviszonyokkal. Mivel képviselőkhöz nem intézhet kérdést,
ezért Bomba Gábortól, mint bizottsági elnöktől szeretne kérdezni. Az Éljen Szekszárd Egyesület
megnyert egy választást 19 ponttal. A saját véleménye szerint ez a 19 pont eléggé
hatásvadásznak tűnik olyan értelemben, hogy ez kormányzati támogatás nélkül eléggé
nehezen lesz kivitelezhető. Az lenne a kérdése, hogy az Éljen Szekszárd Egyesület mikor
szeretné elkezdeni a 19 pont megvalósítását, és hogyan képzelik ezt el, milyen anyagi források
mellett.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Nem gondolják hatásvadásznak a pontjaikat. Elég
hosszú idő volt, amíg összerakták a programjukat. A városlakók erre szavaztak. Úgy érzik, hogy
a támogatás megvan. A kormányzathoz is fognak fordulni, hogy segítséget kapjanak ezeknek
a pontoknak a végrehajtásában. Több lépést tettek már ezen a téren. A mai közgyűlésen és az
előzőn is volt olyan előterjesztés, amelyet megígértek. Úgy gondolja, hogy ezek
megvalósíthatóak. Volt kint Brüsszelben, ahol tárgyalt közvetlen uniós forrásokról. Ez
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megerősítette abban, hogy jó pár pontban kormányzati támogatás nélkül is tudnak lépni. De
nyilvánvalóan szükség van arra, hogy közösen, konszenzusban induljanak el. Minden pontot
szeretnének megvalósítani.
Szabó Balázs állampolgár: A következő kérdést, mint vállalkozó szeretné feltenni. Azt szeretné
megkérdezni Bomba Gábortól, hogy lát-e olyan nagy cégeket, akiket esetleg be tudnak vonni
iparűzési adó tekintetében a város költségvetésébe, és nem tart-e attól, hogy nagyobb
vállalkozások, mint nagyadózók elhagyják a várost.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Az első kérdésre a válasza igen. A második
kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem tudja, hogy mi oka lenne a szekszárdi
vállalkozásoknak arra, hogy elhagyják a várost. Nem tud olyan vállalkozásról, amelyik ezt
tervezné. Miattuk nem szükséges.
Szabó Balázs állampolgár: Bízik az Éljen Szekszárd Egyesület nyolc képviselőjében, mivel az ő
kezükben van a város vezetése. Majd meglátják, hogy hogyan teljesítenek. Sok sikert kíván a
város érdekében.
Szabján János állampolgár: Nem tudja, hogy kihez kell címeznie a kérdését. A Toldi utca
lakóinak nevében szeretné kérni, hogy ne legyen szentségtörés, amit most mondani fog. Egy
fa kivágásáról lenne szó. A Toldi utca 10. számú ház előtt van egy 60 éves tölgyfa, amelynek a
gyökérzete bent van a szuterénban, az ágai pedig fent vannak a tetőn. Most költöttek közel 40
millió forintot a házra. Eddig beázott a tető. Szeretné kérni a segítséget a fa kivágásával
kapcsolatban. Elmondja, hogy ő szereti a növényeket, így ültet a fa helyett akár kettő-három
másikat is, de ezt a fát ki kell iktatni valamilyen módon. 20 családot zavar ez a probléma,
ugyanis a gyökerek mellett a víz is befolyik a szuterénba. Akik már több éve ott laknak, nem
nagyon mertek szólni eddig, vagy nem tudtak szólni, vagy pedig nem érdekelte különösebben
őket ez a probléma. Ő néhány éve vett ott egy lakást. Sokszor vödörrel kell kihordani a
szuterénből a vizet. Nem tudja, hogy ki az illetékes ebben. Volt egy képviselő, aki tavaly télen
kint volt a helyszínen, de az idén már nem ő a képviselője ennek a körzetnek. A képviselő
készített fényképeket is, ugyanis egy méter magasan állt a csatornában a víz belefagyva, ami
utána a járdára potyogott. A gyökérzet felemelte a járdát is, ezért újat kellett csinálni.
Ács Rezső polgármester: A probléma felvetése közben többen is jelentkeztek, mint
illetékesek. Alapvetően ez nyilván hivatali hatáskör, amely a főkertész hatáskörébe tartozik.
Mint ahogyan a frakcióvezető úr már elmondta, a mai napon megalakultak a bizottságok. A
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Úgy gondolja, hogy
a bizottság a következő hetekben ezt a kérdést a napirendjére fogja tűzni. Jelentkezett a körzet
képviselője is, aki szintén szívügyének szeretné tekinteni ezt a kérdést. Olyan kellemes helyzet
állt elő, hogy többen is jelezték, hogy a megoldás irányába szeretnének mozogni. Reméli, hogy
minél előbb sikerül egy közös megoldást találni.
Nepp Péter állampolgár: A frakcióvezető úrtól szeretné megkérdezni, hogy az elindult Modern
Városok Programot folytatni fogják-e, vagy módosítanak ezen.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Folytatni kívánják.
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Gellér Sándor állampolgár: Az elkerülő úttal kapcsolatban több cikket is olvasott már. Azt
szeretné megkérdezni, hogy ez az útvonal eldöntött dolog-e. Ha végignézik a város forgalmát,
akkor nagyon mostoha állapotokat találnak. A Tartsay utca teljesen zárt. Ha most az OBI-hoz
szeretnének még egy elkerülő utat hozni, abból nagy katasztrófa lesz. Ezt egyik körforgalom
sem bírja el. Természetesen minden pénzkérdés, de véleménye szerint Szőlőhegyre kellene
kivinni az elkerülő utat, mert másképpen ez nem lesz megoldható. Olyan forgalom van
jelenleg, hogy nem lehet elviselni. Szeretne további kérdést is feltenni. Szőlőhegyen a Muskátli
utcával kapcsolatban le lett jelentve, hogy elkészült a vápás út. Az egyik oldala valóban
elkészült, de a másik oldalához hozzá sem nyúltak. Van-e elképzelés ennek a befejezéséről?
Meg lesz-e vizsgálva, hogy a Muskátli utca tényleg Muskátli néven van-e nyilvántartva? A 14es házszámig lakóépületek vannak. Igaz, hogy zártkerti terület, de úgy gondolja, hogy a másik
oldal is zártkert. Egyszerűen nem is érti, hogy miért nem készült el. A Szőlőhegyi főúton az alsó
épületekhez, kertekhez pedig lefolyik a víz. A csapadékvíz-elvezetők nem készültek el
évtizedek óta. Ha kell, akkor egy-két helyrajzi számot is meg tud mondani, mint például a
11546-os és 11549-es helyrajzi számot. A piac parkolásával kapcsolatban is szeretne kérdezni.
Az ő időszakában is szorgalmazta volna, hogy had lehessen parkolni a piacnál a megyeháza
támfalánál. Véleménye szerint egészen a Garay térig megállhatnának ott minden további
nélkül az autók. Reggel hat órakor vagy fél hétkor még hétköznap sem lehet megállni a piacon,
mert nincs parkolóhely. Tudja, hogy sokat tett a város a parkolókért, de javasolja, hogy
mentsék fel ezt a részt is egészen a Garay térig. A Garay tér el van zárva a forgalomtól, mégis
meg kellene nézni minden nap, hogy mennyi autó áll ott.
Ács Rezső polgármester: Az elkerülő út nem egy ütemben fog megvalósulni, hanem kettőben.
Az első ütem valóban az OBI körforgalomhoz érne ki, majd a végső megoldás a Szőlőhegyi
körforgalomba való becsatlakozást jelenthetné. Az első egy elég bonyolult megoldást fog
jelenteni a vasúti kereszteződés miatt. Nyilván nem sorompós, hanem valamilyen felüljárós
megoldással kell ezt a kereszteződést megvalósítani. A források rendelkezésre állásának
függvényében tudják ezt majd minél előbb megvalósítani. Valóban semmi értelme nem lenne
annak, ha a végső megoldás az OBI körforgalomba való becsatlakozás lenne, ezért az első
ütemet tovább kell vinni. Véleménye szerint ez az elkerülő út nagymértékben fogja majd
tehermentesíteni a belváros forgalmát. Jelentős mértékben fogja majd például a Zöld Város
Program megvalósulását is befolyásolni. A Muskátli utcával kapcsolatban nem tud nyilatkozni,
ezzel a kérdéssel majd a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság fog foglalkozni. Reméli, hogy
a bizottságnak sikerül majd megoldást találnia erre a kérdésre. A piaccal kapcsolatban
elmondja, hogy a mai ülésen döntött a közgyűlés arról, hogy kétórás ingyenes parkolást fog
biztosítani a szekszárdi állandó lakcímmel rendelkező autótulajdonosok részére. A gyakorlat
dönti majd el, hogy ennek a megállóhelyek szempontjából milyen jelentősége lesz. Lehet, hogy
majd korrigálni kell valamit. Emlékszik még arra az időszakra, amikor szombaton délelőtt
ingyenes volt a parkolás a piac környékén. Aki nem ment oda reggel hatra, nem tudott már
megállni ott. Az úr által felvetett problémát is meg kellene vizsgálni, de meg kell nézni először,
hogy ez a rendszer hogyan fog vizsgázni. Csak utána tudnak majd továbblépni ebben.
Tatay Mihály állampolgár: Bomba Gábortól szeretne kérdezni, mivel az Éljen Szekszárd
Egyesületnek volt egy olyan programpontja, amely a város gazdálkodásának nyilvánosabbá
tételéről szól. Próbált utánanézni a város aktualitásainak, de a város honlapján nem találta
meg például a 2018. és 2019. évi költségvetésről szóló momentumokat. Azt szeretné
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megkérdezni, hogy ezen kívül milyen további nyilvános információk lesznek még elérhetőek.
A városi cégek vezetőinek fizetései például?
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: A döntés megszületett a nyilvánosságról, amelynek
a határideje január 31. napja lesz. Ezt követően lesz érdemes megnézni az oldalt. Nemcsak a
közgyűlés és a városi költségvetés, hanem a cégek szerződései is nyilvánosságra lesznek hozva
2014. január 1-jéig visszamenőleg.
Ács Rezső polgármester: Nagyon csodálkozna azon, ha a város legfontosabb rendelete, a
költségvetési rendelet nem lenne elérhető a honlapon. Ez a rendelet minden évben fel kell,
hogy kerüljön. Utána fognak nézni ennek. Ha valaki úgy érzi, hogy nem találja meg, akkor lehet,
hogy célszerűbb lenne valami más metódust kitalálni a könnyebb fellelhetőség érdekében.
Samai István állampolgár: Elmondja, hogy részt vett az előző közmeghallgatáson is, amelyen
fel is tett kérdéseket, de azóta sem kapott ezekre megoldást, ezért ismét szeretné feltenni a
kérdéseit. Elmondja, hogy 55 éve lakik Szekszárdon, és vállalkozóként dolgozik. Vannak olyan
lakóövezetek, ahova csak az ott lakók tudnak behajtani. Érti ez alatt például a Wosinsky
lakótelepet, de a Wesselényi utcában is van egy olyan szakasz, ahova nem lehet bemenni. Ha
ott kell dolgozniuk, akkor muszáj lenne bemenniük oda. A múltkori közmeghallgatáson kérte
a polgármester urat, hogy segítsen ebben a problémában. Szeretne valamiféle megoldást,
mert, ha valaki ellenőrzi, akkor nem szeretné, ha baj lenne abból, hogy ott tartózkodik. Nem
szeretné ott hagyni az autóját, nem az a célja, hogy naphosszat parkoljon ott. Azt szeretné,
hogy, ha munkája van azokon a területeken, akkor be tudjon oda jutni, és ne kelljen azért
törvényt szegnie, mert a város kihelyezett olyan táblákat, amelyek tiltják a behajtást. Egy éve
nem kapott érdemi választ erre. Itt nemcsak magára gondol, hanem a többi szekszárdi
vállalkozóra is. Jelenleg ezekre a területekre csak törvénytelen módon lehet bejutni, és, ha
jönnek a közterület-felügyelők, akkor büntetéssel kellene számolniuk.
Ács Rezső polgármester: Elmondja, hogy reméli, hogy a mai napon megalakult bizottság rövid
időn belül megoldást fog találni erre a problémára. Erre megoldást kell találni.
Samai István állampolgár: Elmondja, hogy elég sűrűn jár a hulladékudvarba is. A bekötő út
sajnos szörnyű. Fél autónyi gödrök vannak. Kéri, hogy ezt a 150 métert, amiből 30 méter
nagyon borzalmas, kátyúzza be az önkormányzat. Információi szerint naponta 80-100 ember
közlekedik arra. Örülni kell annak, hogy ezek az emberek odaviszik a hulladékot, és nem dobják
le például a patak mellé. Kéri, hogy valaki vizsgálja meg ezt a problémát, és reméli, hogy jó
döntés fog születni ebben a kérdésben. Elmondja még, hogy a városban, főleg így karácsony
közeledtével rengeteg szemét van a hulladékgyűjtő kelyhek mellett. Nem tudja, hogy itt vane a hulladékgazdálkodó cég vezetője, de ki kellene írni a hulladékgyűjtőkre, amelyek vagy a
cég vagy a város tulajdonában állnak, hogy hol található a hulladékudvar, és, hogy mikor van
nyitva. Ki kellene írni azt is, hogy van-e szankció arra, ha meglátnak valakit, aki ilyen tárgyakat
odatesz. Véleménye szerint kő keményen meg kellene büntetni. Úgy néz ki a város, mint egy
szeméttelep. Látta, hogy a város a központba kihelyeztetett már két olyan hulladékgyűjtő
burkolatot, ami kulturált, korrekt és rendben van. De mindenhova nem lesz erre pénz, mert
ez nagyon sokba kerülne. Ha ki lenne írva, hogy hol van a hulladékudvar, akkor senki sem
mondhatná azt, hogy nem tudja, hogy merre van. Igenis kell valami megoldást találni, mert
szörnyen néz ki a város. Erre kér valami megoldást. Ő a címkézést javasolja. Elfogadja, hogy
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ennek van költségvonzata is. A következő kérdést polgármester úrnak szánja ismét. Még
márciusban olvasta a Szekszárdi Vasárnapban, és a tavalyi közmeghallgatáson fel is vetette,
hogy a Patak utcában eléggé elhagyatott házak vannak, a területek pedig szemétlerakóként
funkcionálnak. A polgármester úr azt nyilatkozta az újság márciusi számában, hogy soron kívül
lesz ott kamera. Eltelt közel 10 hónap, és még mindig nem történt semmi sem. Annak örül,
hogy az a ház, amelyikben eddig sok szemét volt, most már üres. A sor végén az udvarban még
van legalább 50 köbméter szemét. Valami már történt, elkezdtek haladni ebben a kérdésben,
de lassan. A kamerával is kellene haladni, mert az talán még többet segítene. Annyi autó van
a Patak utcának azon a szakaszán rendszámmal és rendszám nélkül is, hogy nem lehet tudni,
hogy kié melyik. Sokan az út közepén reklámozzák, hogy mivel lehet tüzelni, és mivel nem. Ott
rengeteg szemét van, és ezek a házak folyamatosan füstölnek ezerrel. Miért nem lehet ott
rendet tartani vagy tartatni velük valamilyen módon? Volt a „Chicagó”-nak nevezett
városrészen is. Ott is rossz a helyzet. Kint az utcán tele van szeméttel minden. Mit mondanak
a városról így az emberek? Erre is kellene valami megoldást találnia a városnak, mert nagyon
rondán néz ki az a szakasz.
Ács Rezső polgármester: A Patak utcára és az egyéb környezetekre visszatérve elmondja, hogy
körülbelül 10 millió forintba kerül a városnak évente az illegális szemétnek az elszállítása. A
Patak utcában a kilenc lakóegységnek a teljes felújítása megtörténik, de valóban lépésről
lépésre haladnak. Az úrnak igaza van abban, hogy a kamerával még tartozik, de azért már sok
mindent költöttek arra a részre, és költenek is folyamatosan. Reméli, hogy a jövő évi
költségvetésben lesz már lehetőség a probléma megoldására, hiszen az elmúlt hetekben több
olyan forrást is nyertek, amelyeket ilyen célokra lehetne fordítani. A Halas utca végén volt egy
óriási szeméttelep, amelyről a szemetet elszállították. Ez több száz köbmétert jelentett. Egy
végeláthatatlan küzdelemről van szó. Az ott lakóknak, beleértve ebbe a környéken lakókat is,
nemcsak azokat, akik a Patak utcában laknak, partnerek kellene, hogy legyenek abban, hogy
ne képződjön semmilyen formában sem újra az elszállított szemét. Véleménye szerint ez közös
érdeke kellene, hogy legyen mindenkinek. Ez a pénz persze jó lenne egy utcafelújításra vagy
akár egy járdafelújításra is. Ez a pénzösszeg nagyon magas, a város költségvetésében azonban
évente ennyit rá kell fordítani.
Samai István állampolgár: Látható, hogy ezek az emberek a Patak utca végén tolják a rengeteg
hűtőt, mosógépet, és mindenféle eszközöket, amelyeket szét is bontanak. Polgármester úrnak
már említette, hogy van egy városi cég, amelyet úgy hívnak, hogy KT-Dinamic. Ha jól tudja, ez
egy nonprofit kft., és csak ez a cég bonthat szét ilyen terméket. Miért nem teszik ezt a
szolgáltatást ingyenessé? A cég be kellene, hogy szállítsa ezeket a telephelyére, ahol szét is
tudnák szedni, és valaki ezért a munkáért még pénzt is kereshet. Így elkerülne a szemét. Így isúgy is pénzbe kerül ez a városnak. Nem biztos, hogy igaza van, ez csak egy ötlet, de így lehet,
hogy nem lenne ennyi szemét ezen a területen.
Ács Rezső polgármester: Nem a cégtől kerül ki ez a hulladék.
Samai István állampolgár: Ezt tudja, de a cég elszállíthatná ingyen a lakosságtól.
Ács Rezső polgármester: A cég nem alkalmas arra, hogy kimenjen a házakhoz, és folyamatosan
figyelemmel kísérje, hogy hol képződik például háztartási hulladék. Jelzésre persze a cég be
tudja szállítani.
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Samai István állampolgár: Úgy tudja, hogy nem tudják beszállítani. Régebben valóban úgy
működött, hogy volt a Szekszárdi Vasárnapban egy telefonszám, amit fel kellett hívni, és utána
a cég beszállította. Nem tudja biztosan, de úgy tudja, hogy ez már nem működik. Az újságban
nem lát soha reklámot erre vonatkozóan. Nem vitatja, hogy ez pénzbe kerülne. De, ha nem
kerülne a Patak utcába a sok szemét, akkor legalább szebb kép lenne. Mindegy, hogy melyik
zsebből melyikbe teszik a pénzt. Úgy tudja, hogy az embereknek nincs engedélyük arra, hogy
szétbontsanak készülékeket.
Ács Rezső polgármester: Persze, hogy nincs engedélyük, mert ez környezetvédelmi
vizsgálattal alátámasztott tevékenység.
Samai István állampolgár: A közterület-felügyelők rendszeresen járnak arra, mégsem látta,
hogy rászóltak volna az emberekre, és megkérdezték volna tőlük, hogy hova viszik ezeket a
tárgyakat. Mennek tovább az autóval és ennyi. Tudja, hogy sok idő, energia és költség, de
ellenőrizni kellene, hogy ezek az emberek honnan hova viszik a szemetet, és mit csinálnak vele.
Ha mindig szétdobálják a szemetet, akkor mindig csak szemét lesz. Nem kapott még választ a
hulladékgyűjtőre kihelyezendő cédulás javaslatára.
Ács Rezső polgármester: Ő maga nem tartja hatékony javaslatnak, de továbbítani fogja a cég
felé ezt az igényt. Nem vár csodát ettől. A nagy része nem is szekszárdi azoknak az
embereknek, akik odahordják a szemetet. Többen vidékről hordják le. A hulladékudvarba csak
olyan személy viheti be a hulladékot, akinek van szerződése a céggel.
Samai István állampolgár: Mindenkinek kell, hogy legyen szerződése, nem?
Ács Rezső polgármester: Szekszárdon igen. De ő, mint polgármester nem felelős a szomszéd
falvakért.
Samai István állampolgár: A városban ezek szerint mindenkinek van szerződése, így mindenki
bevihetné a hulladékudvarba a szemetet, ingyen és díjmentesen.
Gellér Sándor állampolgár: Neki is tartoznak még egy megválaszolatlan dologgal. A Mátyás
király utcával kapcsolatban egy évvel ezelőtt beszéltek arról, hogy valami fog történni, és fel
lesz nyitva a sorompó. A város központját a forgalom alól mentesíteni kellene egy kicsit.
Kérdezni szeretné még, hogy a Vasvári köz, ami gyakorlatilag zsákutca, napirenden lesz-e még.
Meg lesz-e oldva ez a kérdés? Mert az autókkal továbbra is randalíroznak ott. Úgy tudja, hogy
ismert annak a személye is, aki az oszlopot középről kivette. Véleménye szerint a beton
virágtartóból kellene néhány darabot középre tenni, mert talán azt nem vinnék el.
Ács Rezső polgármester: A Mátyás király utca megnyitásával kapcsolatban ő el tudja mondani
a terveket, de a döntést a közgyűlés hozza majd meg. A megnyitásra már konkrét pályázati
forrást igényeltek. Ennek az előkészítése volt a Páskum utcának az új aszfaltozása. Ha valaki
most arra megy, akkor láthatja, hogy gyalogosan és autóval is lehet ott közlekedni. Sokan nem
értették, hogy miért kell a Páskum utcának felújítani a felületét. A Mátyás király utca
megnyitása egyrészt az iparterület feltárását fogja eredményezni, másrészt pedig a
sporttelepnek a feltárását. Épülni fog ott egy új rekreációs központ és egy új sportcsarnok,
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amelyet, ha csak egy áteresztő ponton keresztül lehet csak megközelíteni, akkor óriási nagy
dugók keletkeznek majd. A források megvannak már és a MÁV is hozzájárult, így véleménye
szerint a következő évben sor fog kerülni erre, ha a közgyűlés hozzáteszi a szükséges
támogatást. A Vasvári Pál utcával kapcsolatban elmondja, hogy itt van a körzetnek a
képviselője, aki el tudja mondani pontosan, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban.
Winkler György Jánosné állampolgár: Szeretné megkérdezni a testület „szocialista” tagjait,
hogy milyen adókat terveznek kiróni a ciklus alatt a lakosságra. Legyen az autó vagy ingatlan
adó, vagy bármi, amit terveznek bevezetni a közeljövőben.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Szeretné jelezni, hogy ők nem szocialisták.
Winkler György Jánosné állampolgár: Tudja mindenki, hogy ki-kicsoda, de ez egy összefoglaló
név.
Bomba Gábor képviselő, bizottsági elnök: Az adókkal kapcsolatban elmondja, hogy a mai
közgyűlésen szavaztak arról, hogy semmilyen emelést sem terveznek. Ez egy közös álláspont,
mind a két frakció ezt szavazta meg.
Winkler György Jánosné állampolgár: Szeretné még azt is megkérdezni, hogy tudván azt, hogy
a frakció tagjai szekszárdiak, és így tisztában vannak azzal is, hogy az előző ciklusban igen sok
környezettel kapcsolatos intézkedést tett az önkormányzat a faültetéstől kezdve a Zöld
Szekszárdon át, az utak locsolásával folytatva nyáron, valamint a párásítást és a virágok
öntözését is ide véve, mit tudnak tenni ehhez képest a város a klíma vészhelyzettel
kapcsolatban. Szeretné, ha valaki konkrétan megfogalmazná, hogy mit szeretnének ezzel
elérni. A repülők nagyon szennyezik a környezetet, a vulkánokra sem lehet füstszűrőt tenni,
valamint a vulkánok által okozott rengeteg szemetet és törmeléket sem lehet megállítani, és
a ciklonokat sem.
Zaják Rita képviselő, bizottsági elnök: A vészhelyzet az állapotot írja le, vagyis azt, hogy a
helyzet sürgős, illetve, hogy a kialakuló helyzet egyre rosszabb, és egyre gyorsabb az a romlás,
amit a klímaváltozás okoz. Nemrég nézte, hogy Ausztráliában már egymással harcolnak az
emberek a vízért. Ott napok, hetek óta lángol egy óriási terület. Nem lehet tagadni, hogy ez
nem a klímaváltozás. Ami eddig történt a városban, az nagyon jó és példaértékű. 2010-ben
elfogadta a közgyűlés a város klímastratégiáját, amiben benne vannak a szükséges lépések,
amiket meg kell tenni. Ebből egy jó pár dolog megvalósult, mint például a komposztáló
edények kihelyezése. Százszámra volt, hogy a lakosság igényelhette és részesülhetett is ebből.
Ha jól tudja, ez egy kicsit lelassult, sőt az utóbbi években nem történt nagyszámú komposztáló
edény kihelyezés. Esővízgyűjtő edények szintén nagy számban kerültek régebben
kihelyezésre, de az utóbbi években ez is csökkent. Volt idő, úgy tudja, hogy 2010-ben, amikor
a klímalap még négy millió forint volt. Az utóbbi években viszont ez már csak egy millió forint.
Úgy gondolja, hogy a 2010-es állapotot mindenképpen vissza kell állítani a költségvetésben.
Ez egy pénzösszeg, amire civil szervezetek és magánemberek is pályázhatnak. Pályázni lehet
komposztáló edényekre és esővíz gyűjtő edényekre is többek között. Szekszárdot a jövőben
két területen fogja leginkább sújtani ez a klíma dolog. Az egyik a hőhullámok. Nyaranta egyre
gyakrabban lesz egyre szélsőségesebb meleg időjárás. A másik terület a csapadékvízzel
kapcsolatos, ami egyre nagyobb mennyiségben fog egyszerre lehullani, amit ezért tárolni kell.
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Ami elindult, az valóban jó. Faültetés is történt, de a tavalyi évre vonatkoztatva a 3.224-es
szám hangzott el. Erről kért is egy konkrét kimutatást. Ebből a nagyságrendből 100-200 darab
volt az elültetett facsemeték száma. Az összes többi cserje volt. A cserje kifejezés magában
foglalja az egy szál növényt is. Mennyiségben és lombozatban is nagyobb fák elültetésére van
szükség. Az úr az ülés eleje felé említette a 60 éves tölgyfát, ami kárt okoz az épületben.
nyilvánvaló, hogy akkor ezzel valamit kezdeni kell, mert nem lehet megvárni, hogy egy fa 20
család házát tönkretegye. Egy 60 éves fát egy egyéves facsemete nem fog pótolni. Tehát ott
valószínű, hogy nem így kell megoldani a problémát. Szeretnék kidolgozni Szekszárd
klímaadaptációs tervét, stratégiáját is. Ez egy részletes cselekvési tervet fog jelenteni. Minden
egyedül élő idős embernek nem biztos, hogy lesz forrása klímaberendezésre. Ha fel is tudják
szerelni a berendezést, akkor sem biztos, hogy mindenki ki tudja fizetni majd annak a
fenntartását. Ki kell találni például azt, hogy a 160 lakásos épület idős embereire ki és milyen
formában fog ránézni egy két hétig tartó nyári hőhullám esetében, amikor 40 fok a
hőmérséklet. Nagyon apró dolgokig lemenő konkrét cselekvési tervet szeretnének, de ezt
közösen fogják az érdeklődőkkel kitalálni.
Winkler György Jánosné állampolgár: Elmondja, hogy ő is kapott ilyen komposztálót, amit
nagyon jónak tart. De mit lehet kezdeni ezekkel a hőhullámokkal? Véleménye szerint ezzel
nem tudnak sok mindent kezdeni, legfeljebb csak a Zöld Szekszárd Mozgalom. A beton nagyon
meleg tud lenni, ezért azt minél előbb fel kell törni, hogy ne lökje a meleget. A kormány
országos célként tűzte ki az erdők telepítését. Nyáron a hat-nyolc sávos utak ontják a meleget,
és mint egy radiátor fűtik a földet. Régen az utak mellett fák voltak annak érdekében, hogy a
lovaknak a patája ne forrósodjon fel. De az autógumik is ugyanúgy felforrósodnak. Ezen el
lehetne gondolkodni. A multik is szennyezik a levegőt. Helyesnek tartja az elképzeléseket, de
nem szabad átesni a ló másik oldalára, és nem szabad hadakozni az ellen, amit nem tudnak
megállítani. A hurrikánokat nem tudják megállítani. Ez a vészhelyzet olyan riasztó, mert a
természettel nem lehet szembeszállni, csak védekezni lehet.
Ács Rezső polgármester: Szeretné kérni Faragó Zsolt képviselő úr segítségét, mert az előbb a
Vasvári Pál utcával kapcsolatban elmaradt egy válasz.
Gellér Sándor állampolgár: A Vasvári közben volt egy baleset a száguldozás miatt, de azóta
sem történt semmi ebben az ügyben. Ezt a problémát meg kell oldani. Van a városban máshol
is zsákutca, ahol egyébként gyalogosan lehet közlekedni, és a kerékpárosok közlekedését sem
gátolja semmi. Autóval a következő utcán keresztül lehet menni.
Faragó Zsolt képviselő: Elmondja, hogy orvosolni fogják a problémát. Ő is napi szinten jár arra.
Ő kora reggel, hat óra magasságában jár arra, amikor egy lélek sincs még ott. A kikerült
oszlopok helyén kátyú van. Meg fogják vizsgálni, hogy melyik bizottság hatáskörébe tartozik
az útépítkezés, és ezt követően a szükséges intézkedéseket megteszik, de van, ami a rendőrség
hatáskörébe tartozik. Amikor az ominózus kerítésépítési probléma kapcsán beszélt az ott
lakókkal, jelezték neki, hogy a randalírozó vélhetően jogosítvány nélkül vezet. Ennek
ellenőrzése a hatóság dolga. Viszont nem lehet falat építeni minden olyan helyre, ahol van egy
ilyen szemét. Lehet, hogy a lakóknak kellene bejelenteni a rendszám alapján az illető személyt,
és a hatóságok akkor azonnal le tudják ezt reagálni. Ettől függetlenül, ha az áthaladó forgalom
lassítását szeretnék a lakók, akkor fekvőrendőr kihelyezésére fognak javaslatot tenni.
Mindenképpen szeretnék kikérni majd a lakók véleményét is. Ha valaki átugrat egy
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fekvőrendőrt, akkor nyilvánvalóan nagy károsodás fogja érni az autóját, és vélhetően meg is
fog állni, és nem fog egy kapunak vagy kerítésnek sem neki menni.
Nepp Péter állampolgár: A Zrínyi utca és a felüljáró között már több hete nem világítanak a
lámpák. Meddig lesz ez még így? Minden reggel elmegy arra, és a Zrínyi utcáig sötét van
mindegyik oldalon.
Ács Rezső polgármester: Szeretné kérdezni, hogy a körzet képviselője felé lett-e jelezve ez a
probléma, mert ő most hallja ezt először, így nem tud válaszolni arra, hogy meddig lesz fent
még ez az állapot.
Csötönyi László képviselő, bizottsági elnök: A Damjanich utca lakói jelezték már neki ezt a
problémát, ami után felvette a szolgáltatóval is a kapcsolatot. A szolgáltató jelezte neki, hogy
egy nagyobb probléma van, egy kábelhiba, amit napokon belül nem tudnak elhárítani. Ehhez
speciális eszközök és szakemberek kellenek, de megígérték, hogy elindítják ezt a fajta javítási
munkát. Múlt hét közepén vagy végén tájékoztatták őt utoljára erről.
Nepp Péter állampolgár: Most volt ez a kis szél itt a városban. Ez egy pár kilométeres szél volt.
A Pollack Mihály utca, a Liszt Ferenc utca és a Sipos Márton utca totál sötét a felüljárótól
északra.
Csötönyi László képviselő, bizottsági elnök: Köszöni szépen a jelzést. Szeretné felhívni a
fokozatosságra is a figyelmet. Először a szolgáltatónak kell jelezni ezt a problémát.
Amennyiben ez a probléma tartós marad, és kap erről bármiféle tájékoztatást vagy kérést az
ott lakóktól, akkor megpróbál ő is intézkedni.
Eszenyi Imre állampolgár: Magánjellegű problémáit kezdi el megfogalmazni azzal
kapcsolatban, hogy a Szekszárdi Csatorna- és Vízmű Kft. felé van egy tartozása, amelyet a cég
behajtóval szeretne érvényesíteni rajta egy behajtást kezelő céggel. Sérelmezi a Víziközmű
Társulat felé fizetendő összeget is.
Ács Rezső polgármester: Jelzi, hogy a közmeghallgatáson nem ilyen jellegű ügyekkel kell, hogy
foglalkozzanak. Megköszöni mindenkinek a részvételt.
A közmeghallgatáson az állampolgárok részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott
el.
A polgármester a közmeghallgatást 18 óra 02 perckor berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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