
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2016. november 07-i üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Dr. Makra István Edéné, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent 

részönkormányzati tagokat és a meghívottakat. Megállapította, hogy a részönkormányzat 

minden tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes. Ez után bemutatta a 

jegyzőkönyvvezetőt, Farkas Juditot azoknak, akik még nem találkoztak vele. 

 

 

Ismertette a napirendi pontokat: 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetéről 

2. Sikondai fejlesztések napjainkban, illetve a közeljövőben 

3.  További összejövetelek az év során, azok témái    

4.  Egyebek 

 

Az elnök tájékoztatta a megjelenteket arra vonatkozóan, hogy törvény írja elő, hogy 

településrészi önkormányzatoknak évente legalább hat ülést és legalább egyszer előre 

meghirdetett közmeghallgatást kell tartaniuk. 

Tájékoztatta az előző ülésről lemaradt tagokat arra vonatkozóan, hogy Pásztó Csaba 

megkereste a részönkormányzatot azzal a problémával, hogy van egy hölgy Sikondán, aki hat 

kutyát tart a birtokán. Mivel nem él életvitelszerűen kint Sikondán, ezért nem tapasztalja a 

probléma súlyát: a hangos ugatást, a kutyák kiszaladgálását az útra, a patkányokat, a bűzt. 

Pásztó Csaba polgári peres eljárást kíván indítani a hölgy ellen. Kérte, hogy az önkormányzat 

is írja le egy jegyzőkönyvben az ott tapasztaltakat Kérte a tagokat, hogy ha bármit tudnak a 

hölgyről, minél hamarabb jelezzék feléje. 

 

 

1. napi rendi pont: Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetéről 

 

Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a Sikondai Részönkormányzat kimerítette a 

rendelkezésére álló keretet. 

A Fecske-köz aszfaltozására 1.5 millió Ft-ot költöttek. Ezt a Városgondnokság 

közreműködésével tudták létrehozni. 

 

 

 



2. napi rendi pont: Sikondai fejlesztések napjainkban, illetve a közeljövőben 

 

A részönkormányzat elnöke tájékoztatta a megjelenteket a sikondai fejlesztésekkel 

kapcsolatban miszerint: 

- Fecske-közben aszfaltozás megtörtént a tavasszal, 

- Rigó-köz közvilágításának korszerűsítése megtörtént, 

- A Sikondai tóba 300.000 Ft értékben halakat telepítettek, 

- Kerékpárút Pályázat beadásra került, melynek megvalósulására nagy remény van. 

 

3. napi rendi pont: További összejövetelek az év során, azok témái     

 

Dr. Makra István Edéné megkérdezte a tagokat, hogy egyetértenek e azzal, hogy november 

végén illetve december elején tartsanak ebben az évben még egy-egy ülést. A december eleji 

ülésen a Betlehemest helyeznék ki a tópartra. 

A tagok egyhangúan ezzel egyetértettek. 

 

4. napi rendi pont: Egyebek 

Az egyebek napi rendi pontban Wágnerné Purt Gordána érdeklődött azzal kapcsolatban, 

hogy a volt nyári napköziben, ami nagy valószínűséggel fel lesz újítva pályázati kereteken 

belül, kaphatnak-e majd egy helyiséget, ahol például a Betlehemest tudják tárolni illetve 

részönkormányzati üléseket tudnak tartani. 

Az elnök valószínűnek tartja, hogy kapni fognak majd egy erre alkalmas helyiséget. 

Bauer Jánosné jelezte az elnök felé azt az észrevételét, hogy a közmeghallgatást a jövőre 

nézve nyári időszakban lenne jobb megtartani, mert ilyenkor már jó páran nem laknak kint az 

üdülő helyen. Továbbá problémaként felvetette az üdülő övezetben kirótt magas adózást, ami 

az ott élők számára nagy problémát jelent. 

Wágnerné Purt Gordána kételkedik abban, hogy üdülőnek minősül-e Sikonda, és szeretné ő 

is, ha az adókat csökkentenék. 

Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy az ő reményei szerint, ha a város anyagi 

lehetőségei megengedik,akkor nincs akadálya annak,hogy az adózás mértékével kapcsolatos 

fenntartásokat megvizsgálják. 

 

 



Dr. Makra István Edéné megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel 

arra, hogy ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét, 

javaslatát és döntését az ülést bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Dr. Makra István Edéné Farkas Judit 

 elnök jegyzőkönyvvezető 
 


