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Polics József köszöntötte a megjelenteket.  

Elmondta, hogy a mai nap egyetlen kötött napirendje a településrészi önkormányzat tagjainak 

megválasztása. Ezt követően lehetőség lesz egyéb témák megbeszélésére is. 

 

1. napirend: Kezdeményezés a Sikonda Településrészi Önkormányzat létrehozá-

sára. 

 

Polgármester úr az alábbiakat mondta el: 

A 2014-es önkormányzati választást követően nem alakultak meg a részönkormányzatok, 

aminek oka a jelenleg érvényben lévő szabályok. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény jelenleg hatá-

lyos rendelkezései szerint a részönkormányzatok szervezetére a bizottságokra vonatkozó sza-

bályokat kell alkalmazni, azaz a részönkormányzat tagjainak több mint a felét az önkormány-

zati képviselők közül kell választani. Nem lehet részönkormányzat tagja a polgármester és az 

alpolgármester sem. 

 

Az Országgyűlés elé ugyan benyújtásra került egy törvénymódosító javaslat, de tárgyalásba 

vétele időközben elutasításra került. 

 

Az elmúlt ciklusban 5 részönkormányzat működött. Most - az eddigieken túl - Körtvélyesben 

is szükséges lenne megalakítani a részönkormányzatot, mivel a lakók igényeinek megfelelően 

egy fiókgyógyszertárat kívánnak ott nyitni, aminek feltétele, hogy önálló részönkormányzat 

működjön a településrészen. 

Az eddigi részönkormányzatok 5-5 fővel működtek. Ha továbbra is 5 fős részönkormányzatok 

működnének, az azt jelentené, hogy egy-egy helyen az 5 főből 3 fő képviselőnek kellene len-

ni. A képviselők kis létszáma miatt lehetetlen az 5 fős részönkormányzatok megalakítása. 
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Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a településrészi önkormányzatok három főből áll-

nak, melyeknek elnöke és egy tagja települési képviselő, egy tagja pedig a településrész vá-

lasztópolgárai közül kerül megválasztásra. A településrészi érdekek fokozott érvényesítése 

érdekében a településrészi önkormányzat testületének valamennyi ülésére állandó tanácskozá-

si joggal megválasztásra kerül a településrész további két választópolgára. A nem képviselő 

tag és a tanácskozási joggal meghívott választópolgárok személyére a településrészen lakó 

választópolgárok tehetnek javaslatot jelen lakossági fórum keretében. 

A szavazást szavazólapok segítségével fogjuk lebonyolítani. Kérem Önöket, hogy maximum 

5 főig tegyenek javaslatot a képviselők személyére, akiket a szavazólapokra felírunk.  

A szavazatok megszámlálása alapján a legtöbb szavazatot kapó lesz a részönkormányzat tag-

ja, a második és harmadik legtöbb szavazatot kapó pedig az állandó tanácskozási joggal meg-

választott választópolgár. 

A részönkormányzatok végleges felállásáról a képviselő-testület az október 1-i ülésén fog 

dönteni. 

 

A jelenlévő választópolgárok az alábbi 3 személyre tettek javaslatot: Wagnerné Purt Gordána, 

Szabó Nikolett és Bauer Jánosné. Más jelöltre nem érkezett javaslat. 

 

Polgármester úr mindhármuktól megkérdezte, hogy elfogadják-e a jelölést. Mindannyian 

igennel válaszoltak. 

 

Ezt követően Polics József elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll, melynek 

tagjai: Dr. Makra István Edéné településrészi képviselő és Csuti Éva önkormányzati összekö-

tő. A harmadik tagja egy választópolgár kell, hogy legyen, ezért felkérte Gerencsér Ágnest 

erre a posztra. 

 

A bizottság az elkészített szavazólapokat kiosztotta, majd összegyűjtötte, és a szavazatok 

megszámlálásába kezdett. 

 

Ezalatt a lakossági fórum párbeszéd formájában folytatódott. 

 

 

2. napirend: Egyebek 

 

1.A lakók panaszolták, hogy a Sikonda Wellness Hotelben és a Sikondai Campingbe 

nem engedik be őket egy-egy séta után italokat elfogyasztani, mert nem ott lakó ven-

dégek. Kérték a Polgármester Urat, hogy az érintetteknél szóljon az érdekükben. Polics 

József elmondta, hogy nagyon sajnálja az eseteket, de mivel mind a két helyet magán-

vállalkozó üzemelteti, ezért a saját döntésük, hogy kit szolgálnak ki és kit nem.   

 

3.) A lakók panaszkodtak az utak rossz állapotára és kérték a Polgármester Úrtól azok 

felújtását.  
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Polics József elmondta, hogy csak abban az esetben tud a város utat felújítani, ha pá-

lyázatot nyernek. De első a Nagyrét utca kialakítása, ami az oda épült és épülő vállal-

kozások miatt fontos. A tervek megvannak az utak felújítására. 

 

További kérdés nem hangzott el. Polics József ismertette a szavazás végeredményét.  

 

A leadott szavazatok alapján a legtöbb szavazatot – 10 db-ot – Wagnerné Purt 

Gordána (Komló, Sikonda út 9.) kapta, így őt választották meg a részönkormányzat 

tagjává. Szabó Nikolett (Komló-Sikonda, Fürj köz 12.) 9 szavazatot, míg Bauer János-

né (Komló, Sikonda, Erdei u. 28/A) 8 szavazatot kapott, ezzel ők állandó tanácskozási 

joggal meghívottak lesznek. 

 

Polics József megköszönte a részvételt, majd a lakossági fórumot bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 .....................................................   .....................................................  

 Polics József Bareithné Benke Nikolett 

 polgármester alpolgármester 

 

 

 

 .....................................................   ..................................................... 

 Dr. Makra István Edéné Csuti Éva 

 területi képviselő önk. összekötő 


