Szám: IV.170-19/2011.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. december 15-én (csütörtökön)
17 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester,
Csillagné Szánthó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Dr. Horváth Kálmán, Lemle
Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula képviselık
Összesen: 10 fı
Távolmaradt:

Kıvári László, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita, Halmai Gáborné,
Ilosfai Gábor képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Pál József igazgatóság vezetı,
Märcz László igazgatóság vezetı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı
Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens,
jegyzıkönyvvezetı
Megjelent 23 állampolgár.
Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes. Az ülést megnyitja. A mai közmeghallgatás témája: Szekszárd
város vízellátása, csatornázása, vízelvezetése, valamint Szekszárd város hulladékgazdálkodási
rendszere. Ismerteti a vízellátással, csatornázással, vízelvezetéssel kapcsolatos terveket:
- Kiemelt figyelmet fordítanak az új vízbázis kialakítására, 2013. év végéig szeretnék ezt
megvalósítani.
- Az elmúlt évben elkezdték a város legnagyobb csatornázási programját, 8 km-nyi
gerincvezeték épül ki, 540 háztartásnak lesz lehetısége a csatornahálózatra történı rákötésre.
- Új komposztáló üzemet hoznak létre.
- A város egy csatornahálózati rekonstrukciós programot dolgozott ki, az összes vízelvezetı,
vízáteresztı megtisztításra kerül február végéig a város belterületén.
- A hulladékgazdálkodás rendszerében változás történt, a társasházakban lakók közvetlenül a
szolgáltatóval kötnek szerzıdést, illetve a heti két alkalomról heti egyszeri ürítésre tértek át.
Növelték továbbá a szelektív győjtıszigetek számát. A hulladékudvar átadásra került.

Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.
Ranga Zoltán: Örülnének, ha a Tavasz utcában is lenne csapadékvíz elvezetı. A Tavasz utca
komplett rehabilitációja (csapadékvíz elvezetés, utca felújítása, a forduló rendbetétele) mikor
történik meg?
Horváth István: Ismerik a problémát, alapfeltétel volt, hogy legyen csatorna. Ez most
elkészült, zúzott kı lesz kihelyezve karácsonyig. A következı idıszakban történnek meg a
felújítások, mely függ a költségvetéstıl is. 2013. év végéig meg fogják oldani a problémát.
Köszöni a lakók eddigi türelmét.
Hamvas Ferenc: Kossuth u. - Rákóczi u. összekötı kis utcájában a 2008. évi csapadékos
idıszak óta ott van a hulladék. Ennek rendezését kéri. Közúti jelzıtáblák láthatósága nem
megfelelı például a múzeumnál, a Damjanich u.- Rákóczi u. keresztezıdésében. A város
közkútjaival mi az elképzelés? Egy katasztrófahelyzet esetén a vízellátás érdekében ezeket
szükséges lenne üzembe helyezni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban egy technológiai
sorrend betartásával kell a tartályokat üríteni. A 110 liter alatti edényeket kézzel emelik fel az
ürítés során. Két alkalommal jelezte a központnak, hogy a kukák megrongálódtak az ürítés
során. A mindenkori szolgáltató gondoskodjon a megrongálódott győjtıedények
helyreállításáról, pótlásáról. A veszélyes hulladék győjtésével kapcsolatban a szárazelem
győjtése megtörténik, de az ürítés elmarad. A Széchenyi utca páros oldalán az Ady Endre
Szakközépiskolától a takarékpénztárig a járdaszegély szennyezett. A volt „Garay Étterem”
kirakatába, ablakába tegyenek ki például gyermekrajzokat, tablókat, ezáltal kulturáltabb
környezet jöhetne létre. A lakosság részére hulladékszállítási naptár készítését javasolja a
szolgáltatónak. A hulladékudvar esetében a lerakási díjmentesség igénybevételénél igazolni
kell a befizetést. Aki bankon keresztül utalja a hulladékszállítás díját, ennek igazolása
problémás.
Horváth István: Köszöni az észrevételeket. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban Artim
Andrásné ügyvezetı válaszol a felvetésre.
Artim Andrásné: A személyazonosságot szükséges csak igazolni a hulladéklerakóra történı
beszállításnál. Hétfıi napokon van az ürítés minden esetben, ezért nem szükséges a naptár
kiadása.
Horváth István: A volt „Garay Étterem” tulajdonosa a város, az arculatára nagyobb
figyelmet fognak fordítani. A kukák megrongálódásával kapcsolatos felvetésére írásban
fognak válaszolni. A közlekedéssel kapcsolatban felmerült problémákra a kollégák figyelmét
fel fogja hívni.
Szüle László: A választásokat követıen Szekszárdon is fejlesztések indultak, példaként említi
a Vármegyeháza, a Babits Mővelıdési Ház felújítását, megkezdıdött az Élményfürdı
beruházás, az új atlétikai centrum megépítése. A beruházások felpezsdítik a gazdaságot, ezzel
leküzdhetı a válság. A Laktanya területe 22 éve üresen áll. A város megszerezhetné az egész
területet, ezt követıen készülhetne egy terv annak beépítésére. Köszöni a kormánynak, hogy
januártól nyugdíjkorrekciót kapnak.
Horváth István: A megyei önkormányzat átalakul, területfejlesztésért lesz felelıs, az
intézményfenntartó szerepe megszőnik. Az intézményeket nagyobb részben az állam fogja
átvenni. Szekszárdot érintheti a könyvtár és a múzeum mőködtetése. A Laktanya területén
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változás fog történni 2012. évben, Interspar Áruház fog épülni a terület egyik részén, 2013.
nyár végére fog megépülni az új áruház. Az elmúlt idıszakban sok beruházás kezdıdött el. Az
élményfürdı mőszaki átadása megtörtént, a lakosság számára 2012. tavaszán lesz átadva. A
fürdı fejlesztésének II. üteme most kezdıdik majd. A sportcentrummal kapcsolatban az
öltözı komplexum megépítésére pályáztak. A Babits Mihály Mővelıdési Ház, illetve
Mővészetek Háza felújítását 2012. decemberéig befejezik. A kivitelezı csıdbe ment az
építıipari nehézségek miatt. Új közbeszerzést fognak kiírni, tavasszal az építési munkák
megkezdıdhetnek.
Rohi László: Ha valamilyen munkát végeznek a városban, úgy tapasztalja, hogy nincs
ezeknek a munkásoknak felügyelıjük. Az OTP és az ERSTE Bank közötti szakaszon
felbontották a burkolatot, az új burkolat hullámos lett. A Ferropatent-nél az út
karbantartásával problémák vannak. A Csokonai és Ady utcában reggeltıl estig parkolnak az
autók büntetlenül, nem lehet közlekedni.
Horváth István: Fizetı parkoló lehet belıle a lakosok kérésére, a Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetıjét tájékoztatja errıl. Az OTP és ERSTE Bank közötti területet az E-ON bontotta
fel, a munkát nem a város végezte.
Csúcs Endre: Csatornázással kapcsolatban a Prantner J. utcában a játszótér környékén a
házak vízben úsznak. Az egyik akna tele volt vízzel, magas a talajvízszint. Szeretné, ha
hosszútávon valamilyen megoldás születne. A Magura ki lesz kotorva? Két hónapig kerekes
székkel közlekedett. A Bencze Ferenc utcától nehéz a közlekedés kerekes székkel. A járdák
állapota katasztrofális. Ebben kéri a segítséget.
Horváth István: Meg fogják a kollégák tekinteni ezeket a járdarészeket. 2010. évben
elkezdıdött a járdák javítása. Február végéig a vízelvezetıket megtisztítják. A Magura
mederrendezése nemrég megtörtént, a záportározó méretét lehetne még növelni.
Formadi Anna: Széchenyi u. 43. sz. alatti társasház alagsorát többször elöntötte a szennyvíz,
az üzletek raktárát is érintette. Egyeztetett a cégekkel és kiderült, hogy a problémát az okozza,
hogy nincs megoldva a csatornázás az új parkolónál, Német Színháznál, valamint az esıvíz
csatorna be van vezetve a szennyvízcsatornába. A Szent István tér 18. sz. alatti társasház
környékén az építési területet bekerítették, a társasházban lakók a fıbejáraton nem tudnak
bemenni, a hátsó bejáraton kell közlekedni, mely balesetveszélyes. Tapasztalta, hogy a
városban az autók nagyon sok esetben szabálytalanul a zöldfelületeken közlekednek.
Horváth István: Kéri a kollégákat, hogy próbáljanak segítséget nyújtani ezekben a
problémákban. A Szent István tér 18. sz. alatti társasház ügyében a Volksbank vezetıjével
holnapi napon egyeztet, ezt a beruházást a bank finanszírozta korábban. A lakosok kötöttek
megállapodást a pénzintézettel, de megpróbálnak ebben is segítséget nyújtani.
Kerekes László: Körbe kell menni, ezáltal be tudnak menni a fıbejáraton.
Formadi Anna: Az autók úgy közlekedtek az építési területen, hogy a járdák beszakadtak, és
folyik be az épületbe a víz.
Kerekes László: A járda megjavítására kaptak ígéretet.
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Horváth István: A Széchenyi u. 43. sz. alatti társasházzal kapcsolatos problémának a
kollégák utánanéznek.
Szőcs Lászlóné: A Csatári völgyben (Sárköz utca végétıl a Baranya-völgyig) próbálták a
vízet bevezettetni a zártkerti udvarokba. A nyomás nem elegendı, nyomásfokozó beépítése
lenne szükséges, amit a lakosok nem tudnak kifizetni. Az önkormányzatnak van lehetısége és
szándéka egy nyomásfokozót építeni ezen a szakaszon?
Horváth István: Kéri, hogy írásban nyújtsák be a kérelmet és megvizsgálják az ügyet.
Winkler Györgyné: A Kápolna tér rendbetételét mikor tervezi a város?
Horváth István: A felújítás idıpontjára vonatkozóan egy fél éven belül tud konkrét választ
adni.
Támer József: A Lehel utcában lakik, a felsı területen megy a csatornázás, de nem tud
rákötni. A Borzsák utcában ki kellene takarítani a szurdik szélét. A támfalon repedések
vannak, erre felhívja a figyelmet.
Horváth István: Máté Péter képviselı segítségét kéri, hogy egyeztessen az elmondott
problémákkal kapcsolatban.
Frai József: Csap utcai lakos, a csatornázás során két aknát is kialakítottak, ami felesleges,
mind a kettı rossz helyen van, a kocsibejárót tönkretették.
Horváth István: December 20-án tartja a fogadóóráját, kéri, hogy ott tárgyalják meg a
felvetett problémákat.
Maller Béla: Írásban is leadta a kérdéseit. Van-e reális alapja annak a hírnek, hogy a kormány
államosítani akarja a vízmőveket? Ha igen, mi a véleménye a város vezetésének errıl? Az
önkormányzat rendelet elıírja, hogy kik mentesülnek a szemét szállítási díj alól. Az egyedi
edényekkel rendelkezıknek van lehetıségük a szolgáltatás szüneteltetésére. 2011. áprilisban
Ács Rezsı azt nyilatkozta, hogy ez a lehetıség a város egészére vonatkozik. Ha ez így van,
akkor módosítani kellene a rendeletet. Az élményfürdı beruházásnak mi a végsı összege?
Mennyibe kerül az üzemeltetése? Mi az elképzelés a jelenlegi uszodával és az
alkalmazottakkal? Mennyi a város adósságállománya? 2012. évben megkezdıdik a kötvények
után felvett hitelek törlesztése? Ez milyen terhet jelent a város számára? 2012. évben lesz a
lehetıség a közgyőlések tévéközvetítésére? A Bezerédj tömbbelsı kialakítása nagyon jó.
Reméli, hogy a december 2-án megnyílt hulladékudvar beváltja a hozzá főzött reményeket.
Ács Rezsı: Szekszárdon a hulladékszállítás szüneteltetését többen is kérték, ez a város egész
területére vonatkozik. Ha van konkrét javaslat a rendelet pontosítására, akkor kéri, hogy
írásban adja be javaslatát. Mintegy 4,5 milliárd Ft-nyi vagyonnövekedéssel szemben,
árfolyamtól függıen 3-4 milliárd Ft közötti adósságállománya van a városnak. 200-300 millió
Ft lesz az az összeg, amit tıketörlesztésre kell fordítani. Az elmúlt években a város
csökkenteni tudta az adósságállományát.
Horváth István: Az önkormányzati cégek valóban jól mőködnek. Nincs reális alapja annak,
hogy a kormány államosítani akarja a szekszárdi vízmővet. A Kormány azt a döntést hozta,
hogy többségi állami vagy önkormányzati tulajdonba kell lennie ezeknek a cégeknek, a
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bekötés számmal kapcsolatban vannak még egyeztetések. A Vízmő Kft. ezeknek a
feltételeknek meg fog felelni. A Pécsi Egyházmegyével sikerült megállapodni az elmaradt
összeg visszafizetésének ütemezésérıl, az elsı részlet szeptemberben meg is érkezett az
önkormányzathoz. Az élményfürdı beruházás összege 1,2 milliárd Ft. Fontos, hogy egy
megyei jogú városban legyen egy ilyen kikapcsolódási lehetıség is. Az uszoda üzemelni fog
az új uszoda megépítéséig, a dolgozókat át fogják venni. 2012. évben megkezdıdik a
kötvényekbıl felvett hitelek törlesztése, a város erre felkészült. A Tolnatáj Televízióval
kapcsolatban elmondja, hogy - a gazdasági helyzetre tekintettel - csökkentették a
mősorszolgáltató támogatásának összegét.
Trapp Ottó: A Cinka utcában mikor lesz csatornázás? Korábban már érdeklıdött, a hivataltól
nyáron kapott egy választ, hogy tervezés alatt van a kimaradt utcák csatornázása. Telefonon is
többször érdeklıdött. Mikor lesz pontos válasz ezzel kapcsolatban?
Horváth István: Írásban tájékoztatják ezzel kapcsolatban. Megköszöni az észrevételeket,
hozzászólásokat.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a közmeghallgatást 19 óra
35 perckor berekeszti.
K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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