
JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2016. március 24-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 3 fő megjelenésével határozatképes. Az állandó tanácskozási joggal 

meghívott és megjelent képviselők száma: 1 fő. 

Bemutatta a jegyzőkönyvvezetőt, Farkas Juditot a jelenlévőknek. 

Ez után elmondta, hogy szeretne végig menni a legutolsó jegyzőkönyvbe felvett 

problémák megoldásán. 

 

 

Ismertette a napirendi pontokat: 

 

1. Legutolsó jegyzőkönyvben felvetett problémákra adott válaszok 

2. Szemétszállítás menete és a Komlói Kirakat hirdetőújság Sikonda területén való 

terjesztése 

3. Tavaszi fórum megtartása 

4. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont: Legutolsó jegyzőkönyvben felvetett problémákra adott 

válaszok 

 

Dr. Makra István Edéné elmondta, hogy a legfontosabb a Tóparti út és a Fecske köz 

útburkolatának rendbehozatala lenne. Tájékoztatta a tagokat arról ,hogy a Tóparti út 

egy megyei kerékpárút projektbe bekerült, reményei szerint jövőre ez meg is fog 

valósulni. 

Szavazásra bocsájtotta azt a kérdést, hogy a rendelkezésükre álló 884.000 Ft-ot a 

Fecske köz felújítására fordítsák-e. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ennek 

megvalósításához 1.400.000 Ft szükséges, így a fennmaradó pénzösszeget a 

Városgondnokság pótolná ki, és így ez május végéig el tudna készülni. 

 

 

 

1/2016. (III. 24.) SRÖ. sz. határozat 

 

Dr. Makra István Edéné ismertette a határozati javaslatot, miszerint a 

rendelkezésükre álló 884.000 Ft-ot felajánlanák a Fecske köz felújítására. 
 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 



  

 

2. napirendi pont: Szemétszállítás menete és a Komlói Kirakat hirdetőújság 

Sikonda területén való terjesztése 

 

 

Dr. Makra István Edéné a szemétszállítás menetéről tájékoztatta a részönkormányzat 

tagjait, miszerint a téli időszakban felesleges a heti két alkalom. Ezzel kapcsolatban 

megérdeklődte, hogy csak heti egy alkalommal történik meg a szemétszállítás télen, 

november 1-től március végéig. Április 1- től október 31-ig van két alkalommal.  

Továbbá elmondta, hogy Sikondán életvitelszerűen ott élő családoknak a 

szemétszállítási díj egészét kell fizetniük, míg akik csak üdülőként használják az 

ingatlant , csak az 50 %-át és akik Komlón is és Sikondán is élnek, mindkét ingatlanra 

kell az egészet fizessék. Azonban, akik komlói tartózkodási hellyel rendelkeznek 

azoknak az éves díj 50 %-át kell fizetniük. 

 

A részönkormányzat elnöke a Komlói Kirakat hirdetőújsággal kapcsolatban elmondta, 

hogy beszélt az újság szerkesztőjével és az újság kihordásával kapcsolatban 

problémaként felmerült, hogy fel kellene mérni az igényt arra vonatkozóan, hogy kik 

szeretnék megkapni az újságot.  

 

Megbeszélték ezzel kapcsolatban, hogy a halőrnél kellene kivitelezni egy vízhatlan 

postaládát, amiben tartanának ebből az újságból és, aki szeretné, innen hozzá tudna 

jutni bármikor. 

 

3. napirendi pont: Tavaszi fórum megtartása 

 
Ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban megállapodtak abban, hogy a Tó parti út 

elkészültével összekötik majd május végén a fórum megtartását és egy kis ünnepséget 

is tartanának a fórum keretén belül. Nyolc darab nagyobb plakáttal tennék ezt a hírt 

közzé illetve hatvan darab kicsi szórólapot készíttetnének. 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

 

Az egyebekben Dr. Makra István Edéné tájékoztatta a tagokat arra vonatkozóan, hogy 

éves szinten hat alkalommal kell üléseznie a részönkormányzatnak és egyszer 

közmeghallgatást kell tartani.  

 

Wágnerné Purt Gordána és Szabó Nikoletta problémaként jelezte,  hogy a Rigó köz és 

Ilona köznél ároktisztításra lenne szükség, illetve az egyik szalagkorlátnál rengeteg 

szemét összegyűlt.  

Dr. Makra István Edéné ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ezeket a 

Városgondnokság felé jelezni fogja. 



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 
 

 


