Szám: IV/B/95-13/2017.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. december 14-én
(csütörtökön) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott
közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Máté
István, dr. Tóth Gyula, Kővári László, Pap Máté, Rácz Zoltán képviselők.
Összesen: 8 fő
Távolmaradását jelezte: dr. Mezei László, Ferencz Zoltán, Gombás Viktória, Gyurkovics János,
Szabó Balázs, Zaják Rita, Kerekes László képviselők.
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.
A közmeghallgatáson megjelent 2 fő állampolgár.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen 8 fő
képviselő megjelent, a közgyűlés határozatképes, közmeghallgatását 17 órakor megnyitja.
Ács Rezső polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Nem hirdetettek külön témákat, azt kéri
azoktól, akik eljöttek, hogy mondják el véleményüket, észrevételeiket.
Tölgyesi József állampolgár: Bemutatkozik. A Dienes utca 14. szám alatt lakik és az ott lakók
nevében szeretne köszönetet mondani a város látható fejlődéséért, például a járdák
felújításáért, a bátaszéki út világításáért. A városban több helyen látott új buszmegállókat,
amit szintén köszön. A járdák felújításánál szomszédjával együtt írtak egy nyolc pontból álló
kérelmet, a Dienes utcára vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a 2-4. szám között, valamint a
18. házszám és az Egészségügyi Kollégium kerítése között nem készült el a járdafelhajtók,
melyet a babakocsisok, mozgáskorlátozottak használhatnának. Az energiaparkos játszótér
közvilágítása nagyon rossz, a rendőrség már egy megfigyelőpontot telepített oda, de
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esténként valószínűleg nem tudják követni az ottani eseményeket. Szeretné jelezni, hogy a
Dienes utca 10-14. szám között kidőlt egy oszlop, melyet kér, hogy szíveskedjenek
helyreállítani. Több oszlopon nem működik a világítás, jó lenne azt is megnézni. A szálkai
elágazásig tartó útszakaszt kérdezi, hogy Szekszárdhoz tartozik-e? Azért kérdezi, mert nagyon
rosszul van kivilágítva az az útszakasz, váróterem is kellene, mert áznak-fáznak ott a várakozó
emberek.
Märcz László igazgatóságvezető: Igen, Szekszárdhoz tartozik az útszakasz.
Tölgyesi József állampolgár: További problémát okoz a Szentgyörgyi Albert utcán, hogy
berogyott az út egy szakaszon, mely a közúti közlekedésben okoz problémát. A Dienes Valéria
utcában lakó albérlők problémája, hogy vennének parkolókártyát, de nincs rá mód. Nyilván
azt nem lehet tudni előre, hogy meddig bérelnek egy lakást, de az a megoldás is megfelelne,
ha rövidebb távú parkolókártyát kiválthatnának. Köszöni, hogy meghallgatták.
Ács Rezső polgármester: A járdák szintkülönbségével kapcsolatban elindítottak egy
programot, a belvárostól kifelé menet valósították meg az akadálymentesítést, nagyjából
eddig kétszáz helyen. Tudják, hogy ez valós probléma, ezért foglalkoznak vele a jövőben is. Az
energiapark közvilágítása igen nagy költségvetési tétel, de megnézik, hogyan lenne
megvalósítható. A kidőlt oszloppal kapcsolatos teendőket kéri, hogy a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság vizsgálja meg. A szálkai elágazó nehéz kérdés, mert kiesik a városból
és még a városon belül is nagyon sok teendő van. A vandálok ellen sem tudnak mit tenni,
folyamatosan kitörik a buszmegállók falát.
Máté Péter tanácsos: Tájékoztatásul elmondja, hogy az ott lakóknak van a várakozási
övezetben parkolókártyájuk, a lakcímkártyájuk alapján igényelhetik. Ha bejelentkeznek az
albérlők arra a lakcímre, akkor kaphatnak ingyenes parkolási engedélyt.
Ács Rezső polgármester: A bérletet kiadónak kellene bejelenteni az albérletbe az albérlőt és
akkor igényelhetnek ingyenes parkolókártyát. Be kell tartani a rendeleteket és akkor
élvezhetik az előnyöket.
Tölgyesi József állampolgár: Kéri, hogy a környéken figyeljék a járdák állapotát, jó lenne rájuk
egy kicsit költeni.
Ács Rezső polgármester: Az egész város úthálózatát kell nézniük, felmérték az állapotokat és
egy ütemterv szerint haladnak a javítási munkálatokkal. Mindenki azzal az igénnyel jelentkezik,
hogy a saját utcájában javítsák ki az úthibákat, járdahibákat, de az önkormányzat elfogadott
költségvetés alapján dolgozik, amibe nem fér bele minden felújítás. Próbálják mérlegelni
igénybevétel, balesetveszély szerint az ütemezést.
Tölgyesi József állampolgár: Javasolja, hogy a városban közlekedő közterületfelügyelők
jelezzék ezeket a problémákat, amikkel munkájuk során találkoznak.
Ács Rezső polgármester: A közterület-felügyelők vezetője hallotta a javaslatot és a
munkaszervezés kapcsán biztosan felhívja a figyelmüket ezekre az ügyekre. Kéri a
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Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetőjét, hogy írásban reagáljon az
elhangzottakra.
Nepp Péter állampolgár: Szekszárd, Pollack M. utca 74. szám alatti lakos, alpolgármester
asszonynak szeretné a lakók nevében megköszönni a Liszt Ferenc utca és a Sipos Márton utca
leaszfaltozását. Szeretné megkérdezni, hogy mikor várható ilyen méretű felújítás a Pollack
Mihály utcában?
Ács Rezső polgármester: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság felmérte az utak
állapotát, a Pollack Mihály utca is bekerült az ütemezésbe, a jövő évben tervezik a felújítást.
Rácz Zoltán képviselő: A Felsőváros mikor kerül sorra az ütemezés szerint?
Ács Rezső polgármester: Ütemterv szerint haladnak a Felsővárosban is az utak, járdák
felújítását illetően. Nem tudja pontosan, mikor kerül sor a felsővárosi szakaszra.
A közmeghallgatáson az állampolgárok részéről további kérdés, hozzászólás nem hangzott
el.
A polgármester a közmeghallgatást 17 óra 26 perckor berekeszti.

K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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