Szám: IV.144-15/2010.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. december 16-án (csütörtökön) 16
óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné
Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, Dr. Hadházy Ákos, Halmai Gáborné, Dr. Horváth Kálmán, Ilosfai
Gábor, Kıvári László, Lemle Béláné, Máté Péter, Dr. Tóth Gyula, dr. Tóth Csaba Attila, Zaják
Rita képviselık
Összesen: 15 fı
Tanácskozási joggal megjelentek:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı,
Dr. Göttlinger István igazgatóság vezetı,
Dr. Fıfai Klára igazgatóság vezetı,
Herr Teréz fıépítész,
Pál József igazgatóság vezetı,
Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági
jegyzıkönyvvezetı

referns,

Megjelent 8 állampolgár.

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 15 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes. Megnyitja az ülést. A közmeghallgatás témája: „Szekszárd a fejlıdı
város”. Ismerteti a választások óta eltelt idıszak fontosabb programjait, beruházásait. Kéri a
véleményeket, hozzászólásokat.
Sudár László: A Bartina utca állapota tarthatatlan: senki nem tartja be a sebességkorlátozást.
Próbáltak lépéseket tenni az ügyben: 2009-ben megkeresték a Városi Rendırkapitányságot, és azt
a választ kapták, hogy a hatáskör a városhoz tartozik. Ez alapján gondolták, hogy a
Rendırkapitányság továbbította a megkeresést az önkormányzathoz, de egy év alatt nem történt
semmi. A járda állapota nagyon rossz az utcában. Nincs a Bartina utcában szeméttároló, az egész
utca tele van szeméttel. A buszjárat sem megfelelıen van megszervezve, le kell gyalogolniuk az
5-ös buszhoz a nyomda elé. Katasztrofális a helyzet a Garay téren a gördeszkások miatt. A
galamboktól meg kellene szabadulni. Korábban egy témában szeretett volna bejelentkezni a
polgármester úrhoz, de egy éve nem kapott választ.
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Horváth István: Sudár úr nem jött el fogadóórára. Minden állampolgárnak lehetısége van erre.
Az ismertetett problémák fontosak, és megfelelıen kell ıket kezelni, de minden egyes kérdésre
nehéz kielégítı választ adni egy közmeghallgatáson. Írásban fognak választ adni a felvetett
problémákra. A gördeszkázást a közterület-felügyelık folyamatosan felügyelik. A Bartina utcával
kapcsolatos problémákat egyeztetik Kıvári László képviselı úrral, és megpróbálják a
problémákat orvosolni.
Szüle László: Egyet ért a város fejlesztési céljaival. A laktanya területével kapcsolatban lépéseket
vár.
Horváth István: A laktanya területével kapcsolatban egyeztetések folynak.
Hamvas Ferenc: Örömmel olvasta, hogy Cikón átadták az új hulladéklerakót. Kéri, hogy tegyék
lehetıvé azt, hogy szervezett formában lehessen meglátogatni a hulladéklerakót. A
záportározóval kapcsolatban jelzi, hogy İcsény elıtt van egy felhagyott halastó. Lehetıség lenne
a záportározót esetleg İcsénnyel közösen megvalósítani. Problémát okoz az információs táblák
hiánya. Korábban a csatári részen történt volna meg a temetıbıvítés, de ez nem valósulhatott
meg. Van-e távlati elképzelés a temetı bıvítésére vonatkozóan? Az új vízbázis hova van
tervezve? A közlekedési jelzıtáblák több helyen nem láthatóak a fák lombja miatt. A Kossuth L.
utcát és a Rákóczi utcát összekötı közben évek óta probléma a csapadékvíz elvezetése. A város
fentebbi részeirıl lezúduló víz a Kossuth Lajos utcára ömlik. A köz elején üzemelı bolt
alkalmazottai és beszállítói rendszeresen a csapadékvíz elnyelı rácsokon parkíroznak, ráadásul
most feltöltötték úgy a rács környékét, hogy a víz visszafolyik az utcára. Problémát okoz az utcán
való parkolás is, szők az utca, nem tudnak közlekedni gépjármővel. Az egyirányúsítás megoldást
jelenthetne. A hulladékszállítással kapcsolatos felmérést a számlalevélhez is csatolhatták volna.
Horváth István: A Kossuth L. utca problémáival kapcsolatban dr. Tóth Gyula képviselı úrral kell
egyeztetni. A hulladékszállítással kapcsolatos felmérésre készített kérdıív nem ad objektív
véleményt, és a polgárok aktivitása sem egyforma. A kérdezıbiztosok kijelölt családokat
látogatnak meg több területrıl. A közlekedési jelzılámpák láthatósága folyamatos probléma.
Ennek a megoldására nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A vízbázis a bogyiszlói Duna szakaszról
lenne megoldva, ez állami tulajdon, és ez a vízbázis a legkiválóbb minısítést kapta. A
temetıbıvítés jelenleg legcélszerőbben az OBI Áruház felıl valósítható meg, amely már
önkormányzati terület, és itt adott a szükséges infrastruktúra. A legnagyobb költséget a régészeti
feltárás okozza. Középtávon megoldódik a kérdés, de hosszútávon meg kell vizsgálni minden
lehetıséget. A záportározó kapcsán megvizsgálják a feltöltött halastavat.
Nagy György: A rendırkapitány úr jelenlétét hiányolja. Korábban ígéreteket tett a közbiztonság
javítására, de nem teljesült belıle semmi. A szemetet a lakosok termelik, nekik kell
elgondolkodniuk az ezzel kapcsolatos problémákon. Támogatják, hogy a város vezetıi
munkahelyeket teremtsenek, és beruházásokat valósítsanak meg. A városközpont eltolódott a
Tesco felé. Van-e lehetıség arra, hogy a régi városközpontot visszaállítsák?
Horváth István: Az AGORA program talán javíthat ezen a helyzeten. A sétálóutca kialakítása
nem a legszerencsésebb, de a piactér bıvítése kapcsán jobb lehet.
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Maller Béla: Gratulál a választáson elért eredményekhez. A választáson való részvétellel
kapcsolatban elmondja, hogy az emberek érdeklıdését jobban fel kell kelteni a város ügyei iránt.
2009-ben az Alisca Terra Kft. mekkora mennyiségő hulladékot szállított, és ebbıl mennyi volt a
bevétele? A polgármester úr 2010. tavaszán elmondta, hogy a hulladékszállításra vonatkozóan új
rendszert dolgoztak ki, és az 2010. áprilisától fog hatálya lépni. Eltelt 10 hónap azóta. Mikor fog
realizálódni ez az ígéret? 2009-ben Szekszárdon egy 110 l-es edény elszállításának az éves díja
40.560 Ft, míg Faddon 22.555.- Ft. Mi az oka a különbségnek? Örülnek, hogy az élményfürdı
2011. júniusában megnyílik. Remélik, hogy a tervezett egy milliárd forintba bele fog férni a
beruházás. Egy év alatt hogyan fog alakulni a bevétel és a költség aránya? Mikorra lesz rentábilis
az élményfürdı mőködése? Megoldható lenne, hogy a Szekszárdi Vasárnapban megjelenjen a
helyi televízió mősora? Kéri megvizsgálni a szelektív hulladékgyőjtés rendszerét, mert a
gyakorlati tapasztalata az, hogy sőrőbben kellene elszállítani a hulladékot.
Horváth István: A szelektív hulladékgyőjtés problémáját ismeri. A televízió mősor
megjelentetésének lehetısége a közgyőlésen is felmerült. A hulladékszállítási díj különbsége
abból adódhat, hogy Faddon ritkábban történik a hulladékgyőjtık ürítése. Az új
hulladékgazdálkodási rendszert akkor tudják bevezetni, ha az új hulladékudvarok, átrakók
elkészülnek. A hulladékszállítási díjakat a mai ülésen nem módosították, január-február hónapban
tárgyalja majd a közgyőlés. A hulladékszállítási szerzıdéseket lakásonként fogják megkötni az új
rendszerben. Tájékoztatni fogja a hulladékgazdálkodási tevékenység 2009. évi eredményérıl.
Csik Endre: Nem támogatja a galambirtást. Meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, hogy hogyan
lehet a galambokkal együtt élni. A Garay téri szökıkútból állandóan folyik oldalt a víz, ami
megoldható lenne egy kıperem építésével. A Kálvária csurgó elkészültének nagyon örült, az
elnevezése mindjárt meg is történt Szent László csurgóra, de elmondja, hogy a neve mindig is
Kálvária csurgó volt. A használat némileg felülmúlta a funkciót, de felajánlja, hogy ezen javít
saját költségére. Kéri, hogy visszakaphassa a forrás a nevét. Az összefolyó téglafalon ki lehetne
emelni a forrást. Az ezzel kapcsolatos terveit eljuttatja majd. A Bezerédj tömbbelsıben tervezett
parkolóval kapcsolatban a kifogása az, hogy nincs a városban pihenésre való park. Ebben a
tömbbelsıben park volt tervezve. A szomszédja átjött a háza udvarára, és – nem az átnyúló -, az
udvar belsejében lévı fák ágait levágta, és azokat otthagyta. Emiatt birtokvédelmi eljárást kért a
hivataltól, amelyben az ügyintézı elfogultságot tanúsított, emiatt másik, elfogulatlan ügyintézıt
kért kijelölni. A polgármester úr a jegyzıt jelölte ki, de a jegyzı gyakorlatilag nem vizsgált ki
semmit. Az elfogultságot elutasította azzal az indokkal, hogy az ügyintézı nem elfogult, mert ı
nem olyan. Iratokat nem kért be, a tanúkat nem hallgatta meg, az általa kért helyszíni szemlét
nem tartotta meg. Az elfogultságot bizonyítja az ügyben hozott határozat, amelyben elismeri a
birtokháborítást, de semmilyen bírságot, kártérítést nem ítél meg azzal az indokkal, hogy egy
ténylegesen bekövetkezı káreseményt – vizsgálat nélkül – azonosnak tart egy vélelmezett,
bekövetkezhetı kárral. Bírósághoz fordult az ügyben, ami már most 10.000 forint költségébe
került. Ezt azért tartja súlyosnak, mert a jegyzı a törvényesség ıre. A jegyzı a jogszabályokat
felhasználva mégiscsak elszabotálta a birtokvédelmi eljárás lefolytatását. És ezzel a költséges,
idıt rabló bírósági ügyre irányította az ügyet. A város vezetésének nincs lehetısége a határozat
megváltoztatására, de a jegyzınek van. Nem használ a kialakított polgárbarát képnek az, ha ilyen
részrehajló határozatok születnek.
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Horváth István: Jelenleg nem tájékozott ebben a kérdésben. A jegyzını mindig szakszerően
intézi az ügyeket, és biztos abban, hogy most is így járt el. Tájékozódni fog az ügyben. Az
újvárosi pihenıpark kialakítására vannak elképzeléseik. A csurgó elnevezésével kapcsolatban
kikérték a lakosság véleményét is. A Kálvária csurgó is jó elnevezés lett volna. Nem látja
értelmét annak, hogy átkereszteljék a csurgót. A kialakítással kapcsolatban nem teljesen
elégedett, vannak még javítani valók. A Garay téri szökıkúttal kapcsolatban tájékozódni fog. A
galambok ürülékével van a probléma, nem a galambokkal.
Istenes Ernı: A Tarr Kft. felmérését követı új csatornakiosztással van problémája. A
kötvénykibocsátással kapcsolatos törlesztés mikor esedékes és befolyásolja-e a fejlesztési
lehetıségeket?
Horváth István: A mőködésképtelen költségvetés miatt volt szükség a tıkeinjekcióra. 20122013-ban kezdıdik a törlesztés, amire fel vannak készülve, és nem veszélyezteti a beruházásokat
sem. A Tarr Kft. csatornakiosztására nincs ráhatásuk, de tájékozódni fog a problémával
kapcsolatban.
Török Sándorné: A Zrínyi utca és a Mátyás király utca sarkán zebrát kellene felfesteni, mert
nagy a forgalom. A kerékpárosok közlekedését is szabályozni kellene. Az idén már harmadszor
van víz a pincéjében. Azelıtt soha nem volt. Információi szerint az elkerülı út építése miatt van
ez.
Horváth István: A közlekedési problémákat észlelik, és a felvetett helyen valószínőleg lesz még
egy zebra. A kerékpárutakkal folyamatosan foglalkoznak, de igazából soha nem lesz rá megoldás,
mert szők az utak keresztmetszete. A pincék vizesedésével kapcsolatos problémákról tud, de nem
tudnak mit csinálni, mert magas a talajvíz. A szivattyúk sem tudnak ezzel a problémával mit
kezdeni. Az országban hatalmas területek vannak víz alatt. Egyéb záportározó helyeket kell még
kialakítani, és a Dunába kell vezetni a csapadékvizet.
További hozzászólás nem volt.
Horváth István: Megköszöni a véleményeket, javaslatokat.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a közmeghallgatást 18 óra 15
perckor berekesztette.

K m f.

Horváth István
polgármester

Amreinné Dr. Gál Klaudia
jegyzı
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