JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Sikondai
Településrészi
közmeghallgatásról

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Önkormányzat

2016.

november

07-i

Dr. Makra István Edéné, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket és egyben
elnézésüket kérte, hogy csak most tudtak sort keríteni a közmeghallgatás megtartására.
Megköszönte, hogy ennyien eljöttek. Elmondta, hogy sajnos az anyagiak hiányában nem lehet
sok mindent megvalósítani, de ezt bármilyen területen el lehet mondani.
Tájékoztatta a megjelent választópolgárokat arról, hogy a közmeghallgatás előtt
részönkormányzati ülést tartottak, ahol szó esett a Rigó köz közvilágítás korszerűsítéséről,
Kerékpárút pályázatról, Fecske köz aszfaltozásáról.
Ezután Polics József Polgármester Urat köszöntötte.
Polics József, Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a
közmeghallgatás keretén belül arra kíváncsi, hogy a sikondaiakat milyen problémák,
felvetések érdeklik.
Problémaként, kérdésként felmerült:
-

Harkály köznél nagy lyuk alakult ki az aszfaltban.
Kiégett lámpák kicserélése.
Árok illetve vízelvezető cső tisztítása.
Kerékpárút pályázat.
Erdélyi út felújításra szorul.
Sikondai úton a gyorshajtások lecsökkentése.
Járda, bolt kialakítása a településrészen.
Az erdők ritkítása.
Nyárfavágást is szeretnének a lakók.
Fakivágási időpontokat szeretnék, ha korlátoznák csendrendeletben.
A meglévő forrás kitisztítása.
Szalonnasütő kitisztítása.
Tanösvény rendbehozatala.
Nyári napközi felújítását követően szeretnék, ha kapnának egy helyiséget az
épületben, ahol a Betlehemes dolgaikat tárolhatnák és összejöveteleket tarthatnának.
Adóterhek csökkentését szeretnék, ezzel egyidejűleg üdülőterületről lakóterületté
nyilvánításukat.
A kamionok áthaladása is komoly problémát jelent az ott élőknek.
A körtvélyesi városrészben megépülő börtön megközelítése várhatóan Sikondán
keresztül fog történni, ez a sikondaiak nyugalmát nagymértékben zavarni fogja.
Szemetes konténereknek beton aljat szeretnének.
Trágyaszagra panaszkodtak.
Buszmegálló zártságát szeretnék, ha megvalósítanák.
Felnőtt játszóteret szeretnének a lakók.

Polgármester Úr válaszul elmondta, hogy:
-

-

-

-

-

-

A kátyúval illetve közvilágítással kapcsolatban a Városgondnokság honlapján kell
bejelenteni a hibát. Hozzátette, hogy Sikonda városrészben az összes közvilágítást
kicserélték.
Az árkok tisztításában lassan tudnak haladni, a lakók türelmét és megértését kérte.
A kerékpárút pályázatról azt a tájékoztatást adta, hogy sajnos még nem született
döntés, államtitkár úrral legelőszőr ezt a pályázatot adták be és ennek ellenére még
nem kaptak választ. Továbbá elmondta azt is, hogy nyerő pályázat van bírálat alatt,
államtitkár úr válaszára jövő év elején lehet számítani.
A gyorshajtással kapcsolatban csak a rendőröket tudná megkérni, hogy többször
mérjenek ezen útszakaszon, sebességmérők felszerelése nagyon költséges lenne, erre
sajnos nincs keret.
Járdakialakítására anyagi okok és helyhiány miatt nincs mód. Boltot pedig a
kereslethiánya miatt nem nyitnak a kereskedők.
Az erdőritkítás nem az ő hatásköre alá tartozik, az Erdőfelügyelőség adja ki az
engedélyeket a fák kivágására.
A fakivágási időpontokkal kapcsolatban polgármester úr utána néz, hogy
csendrendeletet tudnak e hozni a városrészben.
Meg fogja nézni a Sikondán található forrás tisztántartottságát is és az ügyben
intézkedéseket fog tenni.
A nyári napközi fel lesz újítva és Népfőiskola lesz belőle. Önkormányzati
fenntartással fog működni, reméli, hogy lesz mód arra, hogy a sikondaiaknak fent
tartsanak egy helyiséget.
A sikondai választópolgárok adóterheivel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok
fejlesztés, javítás történt a városrészben, ehhez képest az adók elenyészőek. Az elmúlt
időszakban nem történt változás az adózásban. Négy évvel ezelőtt rendezték az
adókat.
A börtönben élők hozzátartozói lakhelyétől függ az majd, hogy milyen irányból fogják
megközelíteni a büntetés végrehajtás intézetet.
Polics József tájékoztatásul elmondta, hogy a trágyaszag nem jöhet a lovardából, mert
ott nem olyan a tartás, valószínűnek tartja, hogy Magyarszék irányából jöhet a szag.
Továbbá elmondta, hogy amit tudnak, megtesznek. Komló város adóssága ki lett
váltva, azóta nagyon sok fejlesztés történt.
A felnőtt játszótérrel kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket, hogy Sikonda a
harmadik helyszín egy ilyen pályázatban, a Wellness-el szemben szeretnék majd ezt
elhelyezni.

Miután megvitatták a felmerülő problémákat Polics József megköszönte a részvételt és lezárta
az ülést.
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