
 JEGYZŐKÖNYV  

 

 

Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2017. október 16.-i üléséről 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent részönkormányzati 

tagokat és Bogyay Lászlót Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 

intézményvezetőjét.  

Megállapította, hogy a részönkormányzat határozatképes. 

 

Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a mai napon azért gyűltek össze, hogy végig nézzék 

közmeghallgatáson felvetődött problémákat, miszerint mik azok a problémák, amik már 

megoldódtak, illetve melyek azok, amik még megoldásra várnak.  

 

Vannak olyan problémák is, amelyeket a Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 

segítségével tudnak csak megvalósítani, ezért is hívták meg a részönkormányzat ülésére 

Bogyay Lászlót, intézményvezetőt. 

 

 

Ismertette a napirendi pontot: 

 

1. Sikonda városrésszel kapcsolatos problémák megbeszélése 

 

 

1. napirendi pont: Sikonda városrésszel kapcsolatos problémák megbeszélése 

 

Schalpha Anett a részönkormányzat elnöke elmondta, hogy a Közmeghallgatásról készült 

jegyzőkönyv átnézése után, arra jutott, hogy az akut jellegű problémák megoldódtak. Az 

útépítésre, kátyúzásra és kövezésekre vonatkoztak. Úgy tudja, hogy  a Villasoron, a Fülemüle 

utcába, a Fürj közbe vittek ki követ és szét is terítették azt. 

 

Elmondta továbbá, hogy vannak azonban olyan problémák is, amiket nem tudnak megoldani. 

Ilyen visszatérő probléma, hogy boltot szeretnének a sikondai városrészben élők, de sajnos a 

kereslet-kínálat miatt nem nyitnak boltot a vállalkozók és az önkormányzatnak sincs 

lehetősége boltot nyitni Sikondán. A Közmeghallgatáson felmerülő apróbb problémákat 

megpróbálták megoldani. 

 

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

városrészben, illetve, hogy a gyorshajtások száma sem csökkent. 

 

Bogyay László elmondta, hogy a városrészben húsz tonnás korlátozó tábla van kirakva. 



 

Wágnerné Purt Gordána ezzel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos hiába van kint a 

súlykorlátozó- illetve sebességkorlátozó tábla, a gépjárművek nem veszik ezeket figyelembe. 

Véleménye szerint többszöri ellenőrzésekre lenne szükség. 

 

Schalpha Anett elmondta, hogy a városrészben élők szeretnék, ha a trafó háztól lefelé 

Sikondáig hetvenes sebességkorlátozást vezetnének be. 

 

Bogyay László erre reagálva megígérte, hogy holnapi nap meg fogja említeni ezt a problémát 

a rendőrkapitánynak. 

 

Schalpha Anett kérte Bogyay László segítségét abban, hogy a Wellness előtt levágják a 

füvet, de sajnos mögötte nem. Illetve abban is kérné a segítségét, hogy a városrészben 

található játszótérre szeretnének egy kisebb gyerekeknek való hintát is. 

 

Bogyay László válaszában elmondta, hogy megpróbálnak erre odafigyelni a jövőben. 

 

Bauer Jánosné jelezte Bogyay László felé, hogy az Erdei úton, a Tóparti úton és a Fürj 

köznél a csapadékelvezetést meg kellene oldani. 

 

Bogyay László miután pontosították a vízelvezetőárkok helyét, ígéretet tett arra vonatkozóan, 

hogy a közel jövőben kimennek majd és megnézik, hogy mit tudnak tenni ezzel kapcsolatban. 

 

Wágnerné Purt Gordána problémakénk jelezte még a Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság intézményvezetője felé, hogy a Wellnessel szemben a járdán sétálók 

nehezen tudnak közlekedni a belógó ágak miatt. 

 

Bogyay László válaszában elmondta, hogy a felmerülő problémákat meg fogják nézni a 

városrészben, és ami módjukban áll azt megteszik. 

 

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke kérte Bogyay Lászlót, hogy egy zsák cement és 

egy lépcsőlap kivitelével segítsen a Sikondai út előtt hiányzó lépcső helyreállításában. 

 

Wágnerné Purt Gordána problémaként jelezte, hogy a zúzott kő nem elég a Fürj köznél, 

amit kaptak. 

 

Bogyay László válaszában elmondta, hogy még egy adag zúzott követ ki tudnak vinni. A 

napokban telefonon beszélnek majd arról, hogy ki tudja majd fogadni és szétteríteni az adott 

utcában. 

 

Wágnerné Purt Gordána érdeklődött a felől, hogy a tóparton található büfé továbbra is 

üzemelni fog-e. 

 



Bogyay László válaszában elmondta, hogy Barbérné Pintér Zsuzsanna szeretné továbbra is 

üzemeltetni a büfét. Jelezték felé, hogy szeretnék, ha meghatározna egy nyitvatartási időt, 

illetve ha a büféhez tartozó nyilvános WC használható lenne minden arra sétáló ember 

számára is. 

 

Schalpha Anett kérte Bogyay Lászlót, hogy a büfé szerződésébe foglalják bele a nyitva 

tartást és a WC használatot. 

 

Bogyay László összefoglalva válaszát elmondta, hogy a belógó ágakat le fogják vágni, a 

csapadékelvezetéssel kapcsolatban a vízelvezetőárkokat meg fogják nézni, a lépcső 

kijavításához egy járdalapot és a cementet megpróbálják kivinni, még egy adag zúzottkövet ki 

fognak küldeni a megbeszéltek szerint, rendőrfőkapitánnyal beszélni fog. 

 

Wágnerné Purt Gordána szeretné, ha Sikondát lakóövezetté nyilvánítanák, és nem sújtanák 

ilyen magas adóterhek a városrészben élőket. 

 

Bogyay László erre reagálván tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy ezt csak hivatalon 

belül tudják vizsgálni, ő ebben nem tud lépéseket eszközölni. 

 

 

Schalpha Anett problémaként elmondta még, hogy a mozgáskorlátozott parkolóhelynél 

betontuskó akadályozza a parkolóhely használatát, kérte a Városgondnokság segítségét ennek 

megoldásában. 

 

Bogyay László elmondta, hogy ki fognak menni és megvizsgálják, hogy mit tudnak tenni. 

 

Bauer Jánosné a Tóparti úttal kapcsolatos pályázattal kapcsolatban érdeklődött. 

 

Bogyay László ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Tóparti úttal kapcsolatos pályázat 

nyertes pályázat. Tavasszal kezdőnek a munkálatok. Aszfaltburkolatot fog kapni és reményei 

szerint a csapadékelvezetést is meg fogják tudni oldani a pályázat keretein belül.  

 

Wágnerné Purt Gordána napelemes kandelábereket szeretnének és szeretnék, ha a 

városrészben megoldanák az akadozó térerő problémáját. 

 

Schalpha Anett válaszában elmondta, hogy a térerő problémáját ő intézi, az összes 

szolgáltatót meg fogja keresni ezzel kapcsolatban. 

A napelemes kandeláberekkel kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idén nem 

tudják ezt megvalósítani, a jövő évről még nem tudnak tájékoztatást nyújtani ezzel 

kapcsolatban. 

 

 

 

 



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 

 


