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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ismertette, hogy a 

jegyzőkönyvvezető személyében változás történt ezt a jelenlévők elfogadták. 

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke megérte Polics József polgármestert, hogy 

tájékoztassa a megjelenteket a sikondán elvégzett munkálatokról. 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket és a továbbiakban elmondta, hogy a 

bicikli út átadásra került és a tóparti úton is folynak a munkálatok, valamit tájékoztatta a 

gyűlésen megjelenteket, hogy egyéb fejlesztések nincsenek betervezve. 

Schalpha Anett elmondta az adózási álláspont nem változott. Szeretne létrehozni egy 

sikondai alapot, melynek összege 1-2 millió forint lenne, azonban erre nincsenek források. 

Problémaként, kérdésként felmerült: 

 

- Köszönetnyilvánítás az áteresz megépítése miatt, majd jelezte, hogy az árkok 

azonban nem lettek megcsinálva körülbelül úgy tizenöt méteren kérte a 

probléma megoldását. 

- a gyűlésen felmerült egy másik városrész problémája is. Az Eötvös utcában 

nagy a fű és rosszak a virágok állapota is. 

- Harkály közben hiányos a csapadék elvezetés és nincsenek árkok kiépítve. 

- Fürj közben a kátyúkat, gödröket aszfaltozni kellene és szeretnének fix 

kukatartókat 

- problémát jelentenek a motorosok és a kamionosok 

- rácsra lenne szükség a vízelvezetés segítésére, hogy a Fülemülébe ne zúduljon 

le a víz 

- mennyi adót fizet Sikonda és az mire lesz elköltve? 

- sebesség korlátozó tábla kitétele, fix traffipax és fekvőrendőr telepítése 

- Fürjköz és a főút csatlakozásánál nagy a kátyú, aszfaltozásra szorul 

- szeretnének még kérni zúzalék követ a Fülemülébe és a Fürj közbe 

- negyvenes felfestést kérnek a főútra, tükröket az utcákkal szemben és hatvanas 

felfestést a Mecsekfalui út és Sikondai út közti szakaszra 

- a fülemüle utcában a szennyvízhálózat és az aszfalt hiánya is gondot okoz az ott 

élőknek az aszfaltozáshoz szeretnének hozzá járulni, ha szükséges 

- szeretnének még több fedett buszmegállót 



- útra lógófák levágása megtörtént, azonban a maradék ágak az árokba vannak 

kotorva 

- Wellnessnek magas a belépő ára és limitált a belépés 

- Rigó közben nincs út kiépítve 

- a Mecsekfalui út és a Sikondai út közé szeretnének még egy buszmegállót a 

nagy távolság miatt 

- gond van a szemétszállítással is, az autó mérete miatt négyszer kell kimennie 

- a lakók szeretnének egy csendrendeletet vasárnapra 

- szeretnének egy nyilvános WC-t 

- a Fürj köz 18-nál és a Sikondai út 8-nál veszélyes fák találhatók, szeretnék ezek 

kivágását 

- lapot és cementet szeretnének kérni a fix kukák alapjának kiépítésére 

- gondot okoz az is hogy vízóra leolvasás évente csak egyszer van és nem tudnak 

az általány díjon változatni, akár negyedéves díj fizetését is vállalnák az éves 

helyett, vagy szeretnék kérni az általány díj emelését 

- nagy probléma a bolt hiánya szeretnének egy mozgó boltot 

- szükség lenne, köztéri torna eszközökre szeretnének három felnőtt eszközt 

 

Polgármester Úr válaszul elmondta, hogy: 

- Ember hiánnyal küzdenek a kukások és a városgondnokság is  

- Fürj köz fölött az áteresz ki lesz takarítva és az árok rendszer is ki lesz építve ahol 

hiánya problémát okoz. Több áteresz kerül majd kiépítésre a Fürj közig, hogy 

tehermentesítse a víz mennyiség tekintetében 

- körülbelül hat millió forint adó folyik be a sikondai városrésztől és a teljes város 

működtetésére van vissza forgatva. Minden évben megköszönöm az állampolgároknak 

az adózási morált. 

- a Fülemüle egy olyan út, aminek nincs alapja és az aszfaltozása körülbelül negyven 

millió forintos tétel lenne, új út alappal és vízelvezetéssel  

- a fekvőrendőr jó ötlet lenne a forgalom lassítására azonban ennek kiépítésére komoly 

szabályok vonatkoznak 

- a külső medence önálló működtetése is fontos lenne, azonban arra még megoldást nem 

találtak. Másik medence építése deficites lenne, a sportközpont működtetése is 

folyamatos költségeket jelent 

- sajnos több buszmegállót nem tudnak telepíteni még a Körtvélyesi tetőre sem 

 

Miután megvitatták a felmerülő problémákat Polics József polgármester megköszönte a 

részvételt és lezárta az ülést. 

 

k.m.f. 
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 elnök jegyzőkönyvvezető 


