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Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2018. szeptember 17-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 pontokat: 

 

1. Felnőtt sporteszközök területének egyeztetése 

2. Buszmegállók egyeztetése 

3. Egyebek 

 

 

 

1. napirendi pont: Felnőtt sporteszközök területének egyeztetése 

 

Schalpha Anett megkérdezte, hogy a tagoknak illetve a Sikondai településen élőknek van-e 

már elképzelése arról, hogy hová szeretnék a sporteszközök telepítését. 

 

Az ülésen résztvevők közt több lehetőség is felmerült többek közt a tavak és a pihenőpark 

közötti beépítetlen terület, azonban azt alkalmatlanága miatt elvetették. Felmerült még a kistó 

mögötti terület is, ami azonban még mindig nem volt megfelelő minőségű. Szeretnék 

megtudni, hogy a Bandula melletti terület, milyen tulajdonú az esetleges sporteszközök 

telepítése céljából. 

 

Bauer Jánosné javasolta, hogy a tavaknál lévő büfé közelében egy mozgáskorlátozottak 

részére kialakított parkolót alakítsanak át a sporteszközök számára, továbbá szóba került az 

esetleges bővítése a jövőben.   

 

Bauer Jánosné javaslatát elfogadták és idén a terület megtekintése is megtörténik. Bauer 

Jánosné és Wágnerné Purt Gordána jelezték szeretnének részt venni a terület megtekintésén. 

 

 

 

 



2. napirendi pont: Buszmegállók egyeztetése 

Schalpha Anett elmondta a megjelenteknek, hogy megkereste a buszmegállók kivitelezőjét 

Tóth Attilát és a terület megtekintése után, legalább három árajánlatot és tervrajzot kért 

választási lehetőségnek. Tájékoztatást adott még arról, hogy a buszmegálló fából kerül 

megépítésre az adott terület jellemzőit motívumként használva fel. 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

Szabó Nikoletta elmondta, hogy nem rég sétáltak a Sikonda és a Kalafarm közötti 

útszakaszon és narancssárga vízelvezetőket látott a majdani bicikli útnál kihelyezve. 

Feltételezése szerint azok vízelvezető csövek lehetnek. Érdeklődött Schalpha Anett elnök 

asszonytól a vízelvezetés megoldásáról, aki elmondta, hogy utána fog járni a vízelvezetés 

terveinek.  

Bauer Jánosné problémaként elmondta, hogy Sikondán nagyon rossz a mobil vétel és szeretné 

kérni, hogy ez ügyben, történjenek lépések, mert baj esetén mentőt sem tudnak hívni. 

Szabó Nikoletta egy már az előzőkben is többször felmerült problémát hozott fel téma két a 

csendrendeletet. A tagok közt felmerült hogy időszakaszosan tiltsák be a nyugalom 

zavarásával járó hangos cselekményeket. Schalpha Anett elmondta a csendrendelet 

megalkotása helyi hatáskörbe tartozik és ennek megoldásához és véleményezéséhez dr. Vikor 

Lászlótól segítséget fog kérni.  

 

Schalpha Anett megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel arra, hogy 

ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Schalpha Anett Ulmer Afrodite 
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