
JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2017. október 19.-i üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent részönkormányzati 

tagokat. Megállapította, hogy a részönkormányzat határozatképes. 

Ismertette a napirendi pontot: 

 

1. Sikonda városrészben gyorshajtások és túlsúlyos gépjárművek problémája 

 

 

1. napirendi pont: Sikonda városrészben gyorshajtások és túlsúlyos gépjárművek problémája 

 

 

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke elmondta, hogy a városrészben élőknek 

hatalmas problémát jelent a gyorshajtás és a túlsúlyos gépjárművek közlekedése. 

 

Kérte a tagokat, hogy a rendőrség felé jelezzék ők is, hogy sok a túlsúlyos gépjármű a 

városrészben, illetve, hogy a gyorshajtások száma sem csökken. 

 

1/2017. (X.19.) SRÖ. sz. határozat 

 

Ezután Schalpha Anett ismertette a határozati javaslatot, miszerint megkeresik a Komlói 

Rendőrkapitányság rendőrkapitányát levélben azzal a kéréssel, hogy havi egy alkalommal 

legyen sebességmérés és a túlsúlyos gépjárműveket is ellenőrizzék a városrészben. 

 

 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

 

 

Ezután Wágnerné Purt Gordánával egyeztettek azzal kapcsolatban, hogy a felnőtt játszótéri 

elemeket együtt kiválasztják és megnézik a pontos helyüket Sikondán a Wellness környékén. 

 

Wágnerné Purt Gordána véleményeként elmondta, hogy a Sikondán található forrást ki 

kellene jobban használni, ha ott az emberek meg tudnának kicsit állni, hiszen most be van 

nőve teljesen akáccal. Szeretné, ha a forrás környékét kicsit kiépítenék. 

 

Wágnerné Purt Gordána tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megtartották az összetartó 

rendezvényüket, harminc fő fölött jelen voltak. Továbbá elmondta azt is, hogy tervezik 



egymás között már a betlehemes megtartását is illetve 2018. május elejére a Fecske köz végén 

lévő kis tónál egy közösségi főzős rendezvény megtartását is. 

 

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nehéz helyzetben vannak, hiszen szét vannak szóródva a 

városrészben, illetve sokan csak időszakosan jönnek haza Sikondára, így nehezebb számukra 

a rendezvények megszervezése. 

 

Wágnerné Purt Gordána szeretné, ha a sikondaiaknak a Wellnessben valamilyen támogatás 

járna a belépődíjjal kapcsolatban. 

 

Schalpha Anett ezzel kapcsolatban elmondta, hogy polgármester úr már ígéretet tett ezzel 

kapcsolatban, miszerint meg fogja őket keresni. 

 

 

 

Schalpha Anett 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. 

 

 

 

 Schalpha Anett Farkas Judit 

 elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 


