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Készült:  Sikondai Településrészi Önkormányzat 2018. október 04-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 elmondta, az előző ülésen kiválasztott helyet a Főkertész asszonnyal 

megnézték és alkalmasnak találták a felnőtt játszótér létrehozásához. A Főkertész asszony 

Schalpha Anett részére elküldte a teljes katalógust melyből majd a tagoknak három eszközt 

kell kiválasztani. A tagok a katalógust elektronikus úton kapják meg. A választásra november 

első hetéig van idejük a tagoknak, amikor ez megtörtén a kiválasztott eszközök listáját vissza 

kell küldeni a Főkertész asszonynak és tavasszal elkezdik a telepítési munkálatokat. 

 

2. napirendi pont: Buszmegállók egyeztetése 

Schalpha Anett elmondta, hogy az ülést megelőző napon kint volt a kivitelező Tóth Attilával a 

kérdéses buszmegállónál. Szemügyre vették a padokat és az egész területet a szín és a 

kivitelezés miatt. A kivitelező elképzelése szerint egy három méterszer másfél méteres 

buszmegállót tervezet fából lindab lemez tetővel, az oldala hajópadlóból félkörívben lenne 

kidolgozva, belül paddal és mellette új szemetessel. A kivitelező árajánlata földmunkával és 

ÁFA-val együtt négyszázezer forint. A részönkormányzat tagjai ezt tudomásul vették és 

egyhangúan elfogadták.    

 



3. napirendi pont: Egyebek 

Schalpha Anett elmondta többen felkeresték a kukatárolók kiépítése ügyében és ha az összes 

tárolóról megkapja a pontos anyag igényeket a városgondnokság kifogja szállítani egy 

fordulóval az anyagot. 

Szabó Nikoletta elmondta hétvégén sétáltak az új bicikli úton és feltűnően szemetes volt a 

környezet, feltételezése szerint az dolgozó munkások hagyhatták ott a szemetet. Schalpha 

Anett utánajár az illetékeseknél és kéri a szemét eltakarítását. 

 

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 

 elnök s.k. jegyzőkönyvvezető 

 

 


