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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
ELŐZMÉNYEK
A Szekszárd Felsőváros területe, a Bartina utca, Kálvin tér kivételével a teljes út és
járdahálózata katasztrofális állapotban van. A közművek sem felelnek meg a mai
elvárásoknak, így a Bocskai utcában nyocvan-kilencven éves acél nyomócsövek rendszeresen
törnek és okoznak rendszeres útzárakat, pincebeszakadásokat. Képviselőként a
Felsővárosban élő Rácz Zoltán jelen ciklusban 22 alkalommal szólalt fel az áldatlan állapotok
ellen, de a Kápolna téri rövid kis útszakasz megépítésén kívül nem történt semmi változás.
Helyette megépült 3,5 kilométeren a Bor utcának nevezett volt 6 sz. út Sióagárdi
körforgalomig való kétsávos jó minőségű út kiépítése pár lakóház megközelítésére céljából,
amiből 300 méter a valóban lakóházakat érintő, a többi, gazdaságilag értéktelenebb, északi
lejtőjű kiskerteket "tár" fel, amik jó része elhagyott szőlő. A másik a Sárköz utca szintén 3
kilométer hosszan, amiből 400 méter a valóban lakott terület, a többi a Bodri pincéhez illetve
dr Horváth Kálmán Megyei kormánymegbízott házához visz. Bár nem a város kezelésében
van, de a négyéves ciklus alatt kétszer lett átépítve a Tartsay utca 5 kilométeres szakasza
egész a Palánki körforgalomig, pedig az út minősége megfelelő volt.
A Felsővárosban Bocskai, a Puskás Tivadar, a Kerékhegy Bödő utcák közök úthálózata
katasztrofális, de a Remete, Mérey utca is alkalmatlan egy városi közlekedésre. A
Hosszúvölgy utcában nem út készült annak idején, hanem szurdokokban szokásos eső
vízelvezető csatorna. Járda gyakorlatilag nincs. Az út közepén szinte folyamatosan folydogáló
szenny, vagy csapadékvíz nem csak gusztustalan, de utcai cipővel nem lehet rajta sem
gyalogolni, sem egy babakocsit, vagy rokkant kocsit eltolni járda híján. (Tekintettel az
útkeresztmetszet középre lejtésére.) Erre a városrészre az elmúlt huszonöt évben nem
költöttek, annak ellenére, hogy mintegy 2500 ember lakja.
Előterjesztés:
Nevezett képviselők előterjesztéssel élünk, hogy a Felsőváros teljes út járda és közmű
rekonstrukciója elkezdése és megépítése érdekében.
Szekszárd Megye Jogú város közgyűlése elhatározza, hogy sürgősséggel hozzákezd a
Felsővárosi út, járda és közmű rekonstrukciónak. A mai naptól prioritást élvez minden más
hasonló beruházással szemben a Felsővárosi rekonstrukció. (A hibaelhárítás, vagyonvédelem
kivételével)
Szekszárd 2019. január 10.
Rácz Zoltán, Murvai Árpád, Kerekes László, Zaják Rita
önkormányzati képviselők
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Határozati javaslat
Szekszárd város önkormányzata elhatározza, hogy a Szekszárd Felsőváros elnevezésű
területegység teljes út, járda és közműhálózat teljes rekonstrukcióját sürgősséggel elkezdi és
a pénzügyi lehetőségeknek megfelelően a legrövidebb határidőn belül befejezi. Ez a
beruházás prioritást élvez minden más -hibaelhárítás, vagyonvédelem kivételével- hasonló
jellegű beruházással szemben.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a szükséges utasításokat a szakigazgatóságoknak kiadja
a./ A város sürgősséggel hozzákezd a munkákhoz
b./ A város továbbra sem kezd hozzá a rekonstrukcióhoz
Határidő: Folyamatos
Felelős: Ács Rezső Polgármester
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