Szám: IV.56-20/2015.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. december 17-én
(csütörtökön) 17 órakor a Megyeháza dísztermében megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Mezei László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János, Kerekes László,
Kővári László, Szabó Balázs, Zaják Rita képviselők.
Távolmaradását jelezte: Pap Máté, Rácz Zoltán és dr. Tóth Gyula képviselő.
Összesen: 12 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Varga Katalin jegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
Tamási Anna osztályvezető,
Feri Blanka osztályvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
Meghívott:

dr. Pilisi Gábor a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetője.

A közmeghallgatáson megjelent 6 fő állampolgár.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 12 fő
megjelent, a képviselő- testület határozatképes, közmeghallgatását 17 órakor megnyitja.
Istenes Ernő: Nem volt még módja a polgármester úrral személyesen találkozni, és ezért
ebben a formában szeretné elmondani a problémáit. Nemrég volt a Bartina Néptánc
Egyesületnek az év végi bemutatója. Két előadást tartottak december 12-én. Már
novemberben érdeklődött a jegyvásárlás iránt, akkor azt mondták, hogy még nem tudnak
jegyet adni. A jegyeladás december 1-jén kezdődött, és azzal a nappal be is fejeződött, így
másnap már nem járt sikerrel a jegyvásárlással kapcsolatosan. Nagyon kedveli és elismeri a
Bartina Néptánc Együttes művészi munkáját, azt a produkciót, amit ők adnak ennek a
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városnak. És sajnálja, hogy mint ennek a városnak a lakója, nem tudta megnézni az előadást.
Nem tudja, hogy ez mennyire önkormányzati feladat, de azt szeretné kérni a polgármester
úrtól, hogyha lehetne a farsangi időszakban tartanának egy pótműsort azoknak a szekszárdi
embereknek, akik szintén lemaradtak az előadásról. Ez már a második eset volt, hogy nem
kapott jegyet. Még egy problémát szeretne jelezni. Említette, hogy a Hermann Ottó utcában
lakik, és a Mérey utcából két gyalogos feljáró vezet fel az utcájába. Az egyik gyalogos feljáró a
Kiskadarka köztől indul. Ennek a gyalogjárdának az első 50 méteres szakasza, beton lapokkal
van burkolva, és ezt a szakaszt egyszer már kijavították. Kővári képviselő úrnak, annak idején
jelezte a problémáit, hogy ezek a betonlapok töredezettek, felpúposodtak, veszélyesek. Pár
év eltelt azóta, de ennek a járdaszakasznak a vízelvezetése nincs megoldva. Tisztába van azzal,
hogy a városnak kevés a pénze, de nehezen tudja elfogadni, hogy ennek az 50 méteres
szakasznak a javítására nem jutna. Egy következő problémára is felhívná a figyelmet, a bokrok
olyan mértékben benőtték a járda melletti szakaszt, hogy már behajolnak a járda fölé, és
megnehezíti a közlekedést. Reméli, hogy ez a probléma könnyebben megoldható. Nagyon
megköszöni Szekszárd város vezetőségének a munkáját, hogy a várost kellemesebbé,
élhetőbbé tették, de a járdaszakasz is legyen élhetőbb. A jelenlévőknek boldog békés
karácsonyt és boldog újévet kíván.
Ács Rezső polgármester: Köszöni az észrevételeket, és minden jót kíván karácsony és az újesztendő alkalmából. A Bartinával kapcsolatban valószínű, hogy a „Fölszállott a páva” című
vetélkedőn való részvétel is befolyásolta az érdeklődők számát a tavalyi, és az azelőtti évekhez
képest. Néhány óra alatt elfogytak a jegyek, és ezt úgy hidalták át, hogy még 56 darab
állójegyet is eladtak. Valószínűleg jövőre 3 előadást kell meghirdetni, de az még kérdéses,
hogy három előadást végig tudnak csinálni, főleg a gyerekek, hiszen ez egy nagyon komoly
fizikai kihívást jelent a számukra. Ezt a kérést, amit megfogalmazott, annyiban tudja kezelni,
hogy továbbítja az illetékes felé. Azt gondolja, hogy a néptánc együttes rugalmasan áll a
felkérésekhez, de az fontos, hogy egy előadás alkalmával is meg kell tölteni a színháztermet,
ami 560 embert jelent. Próbál a jövőben jobban odafigyelni, bár az önkormányzattól
függetlenül egyesületként működnek. A személyes véleménye szerint kevés esély van arra,
hogy sikerül összehozni egy farsangi előadást, de ezt az igényt az egyesület vezetői felé
továbbítani fogja. Ha látnak lehetőséget a megrendezésre, akkor a sajtón keresztül értesülni
fognak a szekszárdi lakosok. A járdával kapcsolatban megjegyzi, hogy bármilyen nagy fejlesztés
valósul meg a városban, mindig maradnak felújításra váró területek. Azt kéri mindenkitől, hogy
amikor egy fejlesztési koncepcióról döntés születik, nyilván megpróbálja objektív ismérvek
alapján eldönteni, hogy a város melyik része az, amely legjobban igényli a felújításokat. Ha az
elmúlt egy évet nézi, akkor igyekezett a járdafelújítások esetében úgy elosztani a forrásokat,
hogy a város különböző pontjain valósuljanak meg. De nem sikerül egyszerre mindenhova
eljutni. Ez a probléma, amit most hallott, rengeteg van a városban, sokan megkeresik emiatt
a fogadóórákon. 12-15 ezer Ft körül van 1 m2 járdának az elkészítése, ebből lehet számolni.
Megkéri Märcz László igazgatóság vezetőt, hogy menjenek ki helyszíni szemlére. Igyekszik
mielőbb intézkedni, de hogy 2016-ban odaérnek, azt nem tudja biztosan megígérni. Mindenkit
lebeszélne arról, hogy betonozott vagy aszfaltozott járdában gondolkodjon. A város egy olyan
irányban indult el, hogy díszburkolattal látják el a város járdáit. Ez gazdaságosabb, és a javítás
szempontjából is egyszerűbb dolgozni vele. Köszöni a felvétéseit.
Mészáros Istvánné: Nagyon sok probléma volt Szőlőhegyen, amelyek az idén - a polgármester
úr közbenjárásával - megoldódtak. Talán egyedül a Szeszfőzde oldalára való átjutás nem
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oldódott meg. Tudja, hogy egy zebra kiépítése, és lámpával való ellátása nagyobb beruházást
igényelne, ezért javasolja egy villogó sárga lámpa felszerelését. Ez a lámpa lelassítaná a
forgalmat annyira, hogy biztonságosabban át lehessen kelni az úttesten. Sajnos probléma,
hogy az autósok miatt is késett már le buszt, mert nem lassítanak. Külföldön kézfeltartással
jelzik áthaladási szándékukat az úttesten, ezt a szokást jó lenne itthon is bevezetni. Sajnos őt
is majdnem ütötték már el, mert lassítás helyett inkább gyorsított az autós. Ezért kérné, hogy
az iskolások biztonságos átkelése miatt, valamilyen formában gondoskodjanak egy átkelési
lehetőség biztosításáról. Megköszöni az eddig elvégzett munkát, és további jó munkát kíván.
Ács Rezső polgármester: A lakossági fórumokon volt erről szó. Egy zebra létrehozása 5 millió
Ft-os beruházás, de a villogó sárga lámpa kiépítése, ha ezáltal lelassulna a forgalom, akkor ez
megvalósítható megoldás lenne. Az, hogy milyen formában lehet átkelni az úton az
közlekedéskultúra része, amiben még fejődésre van szükség. Ennek ellenére vannak
Magyarországon erre vonatkozó pozitív példák is. Köszöni a felvetését.
A közmeghallgatáson az állampolgárok részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott
el.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester a közmeghallgatást 17 óra 20
perckor berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző
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