Szám: IV.64-17/2013.

JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. december 19én (csütörtökön) 17 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott
közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Dr. Fajszi Lajos, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr.
Tóth Gyula képviselık
Összesen: 9 fı
Ülés közben érkezett:

Dr. Hadházy Ákos képviselı

Távolmaradt:

Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai Gábor, Dr.
Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Meghívottak:

Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı
igazgatója,
Kerekes László a Szekszárd Városfejlesztési Kft.
ügyvezetı igazgatója

Megjelent 10 állampolgár.
Horváth István polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 9 fı képviselı
jelen van, a közgyőlés határozatképes, az ülést megnyitja.

A közmeghallgatás témája:
- Szekszárdi fejlesztések a 2007-2013 közötti idıszakban
- Elképzelések, javaslatok a 2014-2020 fejlesztési idıszakra vonatkozóan
Horváth István polgármester: 2007-2013. közötti idıszakban 13-15 milliárd Ft értékő
fejlesztést hajtott végre a város, melyhez mintegy 11,5 milliárd Ft-os támogatást nyertek. A
járda felújítási programban nagy hangsúlyt kapott a 2013. év, közel 8 km-nyi járdahosszt
újítottak fel és építettek meg a város 48 utcájában. Útfelújítások 35.000 m2-en történtek,
bruttó 200 millió Ft értékben, mely saját forrásból valósult meg. Járdafelújításra 116 millió Ftot költöttek. A következı években is erre kiemelt figyelmet kell fordítani, egy olyan pénzügyi
konstrukción dolgoznak a Magyar Fejlesztési Bankkal közösen, mely lehetıvé teszi, hogy
támogatott kamatozású infrastruktúrafejlesztési hitelt tudjanak felvenni. A Szılıhegy utca
megépítése önmagában 100-120 millió Ft-os beruházás lenne. Ebben az idıszakban történt
meg továbbá a sportkomplexum fejlesztése, mőfüves labdarúgó pálya és 2 kisebb pálya épült
226 millió Ft-ért. Az atlétikai pálya megépítése is megvalósult 200 millió Ft-os
nagyságrendben. Mindkét beruházás nagyon népszerő a szekszárdi lakosok életében. Fontos
társadalmi szempontból, hogy elkezdıdött a Csörge-tó rekonstrukciója. Jövıre ismételten
megrendezésre kerül a Csörge-tó rockfesztivál szenzációs fellépıkkel. Európai Uniós
támogatással a szeméttelep rekonstrukciója is megvalósult. Továbbá két hulladékudvar került
megnyitásra. A szelektív hulladékgyőjtést szeretnék a jövıben tovább fejleszteni. Az EKF
program keretében megtörtént a Vármegyeháza felújítása. Az újvárosi temetı parkolójának
rekonstrukciója megtörtént, és az idei évben megvalósult az alsóváros temetı parkolójának
rekonstrukciója is. A következı évben elıkészítik a temetı belsı útjai világításának
megvalósítását. 2013. évben megvalósult a Tavasz utca és a Székely Bertalan utca
útfelújítása. Megépült a Szekszárdi Családbarát Élményfürdı, a látogatók száma közel 80.000
fı volt. Ebben az idıszakban a kórház fejlesztése is megvalósult, a megyei önkormányzattal
és a Paksi Atomerımő Zrt-vel közösen került megvalósításra a mőtıblokk fejlesztése, és
további korszerősítés történt a 2013. évben. A Béla király tér felújítása nagyon szükséges és
fontos volt, 75%-ban Európai Uniós támogatásból valósult meg. Befejezıdött a Babits
Mihály Kulturális Központ és a Mővészetek Háza felújítása, mely idén augusztus 23-án került
átadásra. A beruházás értéke 2,2 milliárd Ft volt, melybıl 1,7 milliárd Ft támogatás. A
közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése érdekében a Hunyadi utcai csomópontban
lesz egy jobbra kanyarodó sáv, különbözı utas-tájékoztató rendszerek lesznek kialakítva, új
buszmegálló fog épülni, valamint egy kamerarendszer kerül kiépítésre, mely egy folyamatban
lévı beruházás. A Városi Bölcsıde bıvítésére 90 millió Ft-ot nyertek, teljes egészében
felújításra kerül az intézmény, két új csoportszoba lesz, mellyel bıvül a kapacitás. Továbbá
két új munkahely is létrejön a bölcsıdében. Fontos a város életében a temetı bıvítés, közel
500 millió Ft a beruházás értéke, melyet három évre szakaszoltak. Az Alsóvárosi temetı 2,5
ha területtel bıvül, 3000 új sírhely lesz. A régészeti feltárás költsége közel 100 millió Ft.
Folyamatban van a Garay Pince felújítása, az önkormányzat két évvel ezelıtt vásárolta meg
az ingatlant. A beruházáshoz 200 millió Ft támogatást nyert a város, a belvárosban egy 800
m2-es pince részben kulturált borfogyasztást biztosító élménypincét hozhatnak létre, mely
turisztikai szempontból kiemelt attrakció. Több mint 30 borászatnak 250 borát tudják majd a
helyszínen értékesíteni. Az iskolákban is komoly fejlesztések valósultak meg. Az I. Béla
Gimnáziumban egy 314 millió Ft-os természettudományos labor kialakítása történt meg.
Korábban a Garay János Gimnáziumban is kialakításra került egy ilyen labor. Öt szurdikban a
vápás vízelvezetık fejlesztése történt meg. A tegnapi napon hagyta jóvá a közgyőlés az új
ivóvíz bázissal kapcsolatos pályázatot. 2015. évre Szekszárdon új ivóvíz bázis lesz, a
bogyiszlói Duna kavicságyról fog ide érkezni az ivóvíz. 2006. óta dolgoznak azon, hogy ez a
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projekt megvalósuljon. Nemsokára megkezdıdik a város közvilágításának korszerősítése, a
belterületen teljes egészében 4500 lámpatestet fognak lecserélni. LED világítás lesz a
városban kialakítva, mely 20%-kal növeli a fényerıt és 40%-kal kevesebb energiát igényel.
Elkészültek a tervek az új uszoda megépítésére, egy 33 X 25 m-es medence és egy
tanmedence épül lelátóval. Folyamatban van a Piactér rekonstrukciója, 2014. év ıszére fog
elkészülni a beruházás. 1700 m2-es fedett piac kerül kialakításra, nagyobb lesz az ıstermelıi
eladói tér, több parkoló lesz a területen és lesz egy 600 m2-es közösségi ház terasszal, mely a
parkolókra lesz ráépítve. Ez a fiataloknak, civil szervezeteknek tud helyszínt biztosítani
különbözı programokhoz.
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
Csike Endre szekszárdi lakos: Nehezményezi, hogy egyre kevesebb fa van a városban,
minden beruházás úgy kezdıdik, hogy kivágják a fákat. A kivágott fákat nem pótolták. A
Várköz fáit ma délelıtt kivágták a Piactér átalakítása miatt, holott a terveken szerepelnek a
fák. A Béla király téren a zászlórudat mikor teszik vissza az eredeti helyére? Az uralkodó
szélirányt nem vették figyelembe. A Piac téren lesz mélygarázs? Véleménye szerint a Szüreti
Napokon a felvonuláson hiányoznak a szüret motívumai. Felvonulnak a városvezetık,
tapsolja ıket a közönség, utána iskolák, intézmények mindenféle rend nélkül vonulnak
hétköznapi ruhákban. Nincs megfelelı mértékben a szılı és a szüret bemutatva, egy kiállítás
jó lenne. A népi hagyományos koreográfia teljesen kiszorult a felvonuláson.
Szüle László, Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 5. szám alatti lakos: 2006. évben új generáció vette
kezébe a város irányítását. Addigra az elızı választási ciklusnak beérett néhány eredménye.
Elkészült a Duna-híd és az M9-es szakasz, ami összeköti a 6-os utat a híddal. A Kormány
elhatározta, hogy az M6 autópályát meghosszabbítja a határig. Ha elképzelik, hogy északi
irányba a 6-os út folytatódik Szlovákián keresztül Lengyelország felé, akkor létrejöhetne az
európai E5 folyosó. Az M9 út Nyugat- Magyarországról vezetne az Alföld irányába, és
legutóbb arról hallott, hogy Kaposvár és Szekszárd között jó ütemben halad az M9 út
megépítése. Ha ez teljes hosszúságban elkészül, akkor Szekszárd egy észak-déli és egy keletnyugati metszéspontba kerülhet, ami logisztikailag nagyon elınyös helyzet lenne. Ez a
fejlesztés fontos lenne a városnak. Kéri, hogy polgármester úr az Országgyőlésben is ezt a
fejlesztési irányt képviselje. A Laktanya területének fejlesztését hiányolta a beruházások
ismertetésekor, hiszen megindult az Interspar építése. Örül annak, hogy ennyi fejlesztés
történt a városban, ezt megköszöni a városvezetésnek és további jó munkát kíván.
Horváth István polgármester: A Laktanya területén megkezdıdött az Interspar építése. Az
egyik rész állami tulajdonban van, ott egy közösségi fejlesztés van elıirányozva. Korábban
felmerült, hogy a megyei könyvtár és a levéltár új épülete ezen a helyszínen kerüljön
megvalósításra, illetve oktatási-kulturális infrastruktúrafejlesztés történjen. Ez csak a 20142021. közötti fejlesztési ciklusban valósulhat meg. Az útfejlesztésekkel kapcsolatban egyetért,
tudomása szerint csak a tervezés van folyamatban. Jó lenne, ha ez a szakasz megépülne.
Számára fontos lenne, ha minél elıbb megépülne a Szent László híd és az M5 összekötı
szakasza. A Szüreti Napokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a rendezvény az együvé
tartozást, az identitást erısíti. Tény, hogy emelné a rendezvény hangulatát, ha még több
szüretre utaló program lenne. Mintegy 3000 önkéntes felvonuló volt, több tízezren nézik meg
a szüreti felvonulást, az emberek többségének tetszik ez a program. A Piac téren nem lesz
mélygarázs, parkolóház kerül kialakításra. A tervek szerint a Szent László utca felıl lehetne
majd behajtani a Piac térre. A zászlórudat Makovecz Imre tervezte erre a helyre, ez szintén
ízlés dolga. A fákkal kapcsolatosan elmondja, hogy minden beruházásnál elıírásra kerül,
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hogy mekkora zöldfelületet kell létrehozni. Egészséges fát nem vágnak ki, ha bejelentés
érkezett, minden esetben kivizsgálásra került az ügy. Az összes esetben megalapozott volt a
fák kivágása.
Nagy György szekszárdi lakos: Egyetért Csike Endre felvetéseivel. A város jelenlegi
vezetése többet tett a városért, mint az elızı vezetés. A városközpont szép lett. Egy
forgalommentes, autómentes városközpont kialakításáról nem gondolkodik a város vezetése?
Fordítsanak a jövıben nagyobb figyelmet a külsı területek felé, ezek nagyon el vannak
hanyagolva. Példaként említi: Csatártól kifelé, a Bodri Pincészet felé, a Tesco Áruház utáni
részek, Csörge-tó felé. A szurdikok és a vízelvezetı árkok rendbetétele is fontos lenne. A
közmunkásokat nem csak szemétgyőjtésre lehetne használni, hanem komolyabb építıipari
munkák elvégzésére is. További jó munkát és jó egészséget kíván.
Csike Endre szekszárdi lakos: Pótolják a kivágott fákat? A bemutatott prezentáción a
Várközben a fák szerepeltek, de ezeket kivágták. Véleménye szerint a zászlórúd elhelyezése
rossz.
Horváth István polgármester: Pótolják a zöldfelületet legalább olyan mértékben, mint
amilyen mértékben adott esetben csökkenteni kell. Hangsúlyozza, hogy csak olyan
fakivágásról tud, amelyet a fa állapota tett szükségessé, mert beteg volt. A zöldfelület
összességében nıtt a városban. Nagy György felvetésére elmondja, hogy a Csörge-tó felé
vezetı kerékpárút tervei elkészültek. A közmunkásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a
hatékonyság nem mindig megfelelı. Dolgoznak azon, hogy egy gyors reagálású csoportot
hozzanak létre azon személyekbıl, akik például ároképítésnél, járda felújításnál tudnának
közremőködni. Megköszöni az észrevételeket, hozzászólásokat. Áldott, békés ünnepeket
kíván a megjelenteknek.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a közmeghallgatást 18 óra
25 perckor berekeszti.
K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István

Dr. Göttlinger István

polgármester

jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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