
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2017. augusztus 12. napján 

megtartott közmeghallgatásról 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Salpha Anett, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket és Polics József 

Polgármester Urat. 

 

Polics József, Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket.  

 

Tájékoztatta a választópolgárokat a Kerékpárút pályázatról illetve a hulladékgyűjtő edények 

ürítéséről és a sikondai adókkal kapcsolatban is. 

 

Problémaként, kérdésként felmerült: 

 

- Adóterhek csökkentését szeretnék, ezzel egyidejűleg üdülőterületről lakóterületté 

nyilvánításukat. 

- Cserma utca alján kiirtották a fákat 

- A strandon folyt a medence 

- Szeretnének a sikondai lakosok boltot, de probléma a kereslet-kínálat aránya, így nem 

lenne olyan kereskedő, aki boltot nyitna a településrészen. 

- A kamionok, mezőgazdasági gépek áthaladása is komoly problémát jelent az ott 

élőknek. 

- A kukásautók a városrészben lakók elmondása alapján károsítják az utak állapotát. 

- Fülemüle utca felújítását szeretnék az ott élők. 

- Elmondták továbbá azt is, hogy a Fürj közben még mindig sós homok van az úton tél 

óta. 

- A Villasoron lakók arra panaszkodtak, hogy rossz a világítás, elégtelen állapotúak az 

utak és nincsenek megelégedve a szennyvízelvezetéssel. 

- Bicikli utat szeretnék, ha kitisztítatnák. 

- Kérdésként felmerült, hogy az ingatlanok közötti gaz levágása kinek a feladata. 

- Sikondai városrészben akadozik a térerő, ezért kérték az elnököt, hogy keresse fel a 

szolgáltatókat ezzel kapcsolatban. 

- A Fürj köznél a behajtókhoz sárga vonalak festését szeretnék. 

- Szeretnék kérni, hogy kiemelten mérjék a gyorshajtókat a városrész környékén. 

- Problémaként jelezték azt is, hogy a wlness előtt lenyírják a füvet, mögötte viszont 

sajnos nem. 

- Kérdésként felmerült az is, hogy a szemétszállításnál szüneteltetést lehet-e kérni. 

- Szeretnék a sikondaiak, ha a játszótéren a kisebb gyermekeknek is lenne felrakva 

hinta. 

- Felnőtt-játszótéri elemeket is szeretnének. 



- Fürj köznél a csapadékelvezetést meg kellene oldani,mert a telkeken át folyik a víz. 

- Szeretnék, ha a patak melletti rész ki lenne takarítva és gondoskodnának a veszélyes 

fák kivágásáról, a teleprendezésről. 

- Jelezték, hogy a Sikondai út 4. előtt a lépcső javításra szorul. 

- Jelezték továbbá azt is, hogy a büfénél nem mozgáskorlátozott a parkoló, nem 

használható. 

- A Cserma utca alján a turista út kigyomlálására lenne szükség, hiszen nem lehet 

átmenni rajta. 

- Kérdésként elhangzott, hogy a Sikondai úton lehetséges- e az árok lefedése. 

- Trafóháztól Sikondáig szeretnék 70 km/h-ra korlátoztatni a sebességhatárt. 

- Tarr Kft internetszolgáltató szeretné az új generációs NGA és felhordó vezeték 

kiépítését. 

 

 

Polgármester Úr válaszul elmondta, hogy: 

 

- A kátyúval illetve közvilágítással kapcsolatban a Városgondnokság honlapján kell 

bejelenteni a hibát. Hozzátette, hogy Sikonda városrészben az összes közvilágítást 

kicserélték. 

- Az árkok tisztításában lassan tudnak haladni, a lakók türelmét és megértését kérte. 

- A gyorshajtással kapcsolatban csak a rendőröket tudná megkérni, hogy többször 

mérjenek ezen útszakaszon, sebességmérők felszerelése nagyon költséges lenne, erre 

sajnos nincs keret. 

- Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy megkeresi a rendőrséget a túlsúlyos járművekkel 

kapcsolatban. 

- Boltot a kereslethiánya miatt nem nyitnak a kereskedők. 

- Az erdőritkítás nem az ő hatásköre alá tartozik, az Erdőfelügyelőség adja ki az 

engedélyeket a fák kivágására. 

- A sikondai választópolgárok adóterheivel kapcsolatban elmondta, hogy nem kívánnak 

rajta változtatni. Az elmúlt időszakban nem történt változás az adózásban. Négy évvel 

ezelőtt rendezték az adókat. 

- A felnőtt játszótérrel kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket, hogy Sikonda a 

harmadik helyszín egy ilyen pályázatban, a Wellness-el szemben szeretnék majd ezt 

elhelyezni. 

- Javasolta, hogy közösen állítsunk össze egy ütemezhető fejlesztési programot. 

- A Villasor szennyvízelvezetésének megvalósítását, közvilágítás bővítését 2018-ra 

megvizsgálják 

 

 

 

Miután megvitatták a felmerülő problémákat Polics József megköszönte a részvételt és lezárta 

az ülést. 

 

 

 



k.m.f. 

 

 

 

 Salpha Anett Farkas Judit 

 elnök jegyzőkönyvvezető 


