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a mellékelt jelenléti ív szerint

Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke köszöntötte a megjelent részönkormányzati
tagokat. Megállapította, hogy a részönkormányzat határozatképes.
Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy Dr. Makra István Edéné lemondott a
részönkormányzati elnökségéről és helyette Komló város testülete őt választotta meg.
Elmondta továbbá azt is, hogy ez a negyedik részönkormányzat, amit irányítani fog egy
kézben, miszerint hat éve Kisbattyán, Mecsekjánosi, Mecsekfalu részönkormányzatának
elnöke és mostantól Sikonda részönkormányzata is hozzá fog tartozni.
Schalpha Anett bemutatkozásul elmondta, hogy huszonhatodik éve van az óvónői pályán,
jelenleg a Szent Bernadett Óvoda vezetője, mellette a Fidesz alelnöke, a KDNP elnöke, a
Fűtőerőmű igazgatóságának tagja, a negyedik félévét kezdi a Pécsi Tudományi Egyetem jogi
karán és négy részönkormányzatnak az elnöke. Családja mindenben segíti, támogatja őt.
Úgy gondolja, hogy a hat éves tapasztalata a három részönkormányzat kapcsán a segítségükre
lehet majd a célok megvalósításában.
Ismertette a napirendi pontot:

1. Sikonda városrésszel kapcsolatos problémák megbeszélése

1.napi rendi pont: Sikonda városrésszel kapcsolatos problémák megbeszélése
Schalpha Anett, a részönkormányzat elnöke szeretné, ha közös erővel, aktívan, kreatívan,
hatékonyan tudnának együtt dolgozni. Kérte őket, hogy segítsék munkáját a problémák
jelzésével, szerevezéssel, az emberek mozgósításával.
Wágnerné Purt Gordána elmondta, hogy a sikondai városrészben élőket rosszul érintette az,
hogy Sikonda területén a két nagyobb szabású építmény nem érintette az ott lakókat. Ő maga
szorgalmazta volna azt is, hogy ne legyen Sikonda üdülőterület, mert ez csak hátrányként
érinti az ott élőket a rendkívül magas adók miatt. Sikonda városrész már nem nyújt olyan sok
pozitívumot a lakóterületen élők számára, mint régen. Elmondta továbbá, hogy sikerült
összeírniuk egy címlistát, ami alapján kapcsolatot tudnak teremteni a körtvélyesi lakókkal.
Tájékoztatásul elmondta, hogy ezelőtt volt Sikondán egészségnap is. Célkitűzésnek kitűznék a
közösségépítést, aktívabb magot szeretnének létrehozni. Lakossági fórumon kellene
megszólítani az ott élő embereket, az emberek válaszokat szeretnének kapni a kérdéseikre,
visszajelzéseket a problémákra.

Bauer Jánosné véleménye szerint évente legalább két közmeghallgatást kellene tartani,
lehetőleg nem télen, hiszen sokan távoli településekről jönnek csak nyaralni és legfőképpen
idősek, akiket nehéz rossz időben mozgósítani.
Schalpha Anett a tagokkal megbeszélte, hogy 2017. június 10. (szombat) napján a Tószínpadon fognak tartani egy közmeghallgatást. Ezzel kapcsolatban polgármester úrral
egyeztetni fog.
Ezután érdeklődött az árkok tisztítása után.
A tagok válaszukban elmondták, hogy a fő út melletti árok ismét el van dugaszolva, a patak
medrénél nagyon szépen kitisztították.
Wágnerné Purt Gordána elmondta, hogy a járdák sincsenek letakarítva.
Bauer Jánosné is kifogásolta, hogy a hókotrók nem járnak mindenhol. Az állandó
lakosoknak ez hatalmas probléma, hiszen nem lehet bejutni Sikondára. Továbbá az utak
állapotára panaszkodott, nagyon sok kátyú alakult ki.
Wágnerné Purt Gordána véleményeként elmondta, hogy ha már üdülőterület Sikonda
városrész, akkor szeretné, ha lenne bolt is az ott élők, a szanatórium vendégei, az egyéb
vendégek számára, ahol alapélelmiszereket, tisztasági szereket lehetne vásárolni.
Schalpha Anett megkérdezte a részönkormányzati tagokat, hogy milyen javaslataik lennének
a bolt elhelyezésével kapcsolatban.
Wágnerné Purt Gordána arra gondolt, hogy ha az önkormányzatnak lenne lehetősége arra,
hogy valamelyik bezárt boltot megvegye és akár közfoglalkoztatottakkal üzemeltesse, akkor
ez megoldást jelentene erre a problémára.
Schalpha Anett válaszában elmondta, hogy nem lát erre megoldást, hiszen ha erre magától
nem jelentkezik valaki, akkor kényszeríteni nem lehet senkit arra, hogy a városrészben boltot
nyisson.
Wágnerné Purt Gordána a kukák állapotát kifogásolta. Elmondta, hogy fel fogja venni a
kapcsolatot a Városgazdálkodási Zrt-vel, ezzel kapcsolatban. Elmondta továbbá, hogy az itt
élők szeretnék, ha egy fedett buszmegálló kialakítására kerülne sor.
Schalpha Anett elmondta, hogy egy problémát a lakóknak többször kell jelezniük.
Wágnerné Purt Gordána tájékoztatásul elmondta, hogy Sikondán van egy lelkes csapat,
akik a kis tónál önkéntesen gondozzák az ottani területet. Próbálják a sikondai lakosok
öntevékenységekkel is szebbé tenni a városrészt, próbálják ők is jelezni a problémákat a
Városgondnokság felé is.
Schalpha Anett elmondta, hogy Bogyay Lászlóval, a Városgondnokság vezetőjével
szeretnének kimenni a városrészbe egy állapotfelmérésre és kérte, hogy legalább egy tag
tartson majd velük. Szeretné minél jobban átlátni Sikonda helyzetét.

Elmondta továbbá azt is, hogy nagyon jónak tartaná az egészségnap és a kézműves vásár
vissza hozatalát illetve örül annak, hogy a Tó-színpadon minden évben megrendezésre
kerülnek zenés programok.
A tagok elmondták, hogy a kézműves vásár azért is szűnt meg, mert helypénzt kellett
fizetniük a kirakodóknak, ezért az elnök megpróbál utána nézni annak, hogy mi alapján
szabják meg a helypénzeket.
Schalpha Anett véleménye szerint először egy társadalmi bázist kell létrehozni, ami
segítségével kreatívan, hatékonyan tudják majd megoldani a városrészt érintő problémákat. A
lakossági fórumok, közmeghallgatások segítségül szolgálnak majd ennek kialakításában.
Bauer Jánosné problémaként jelezte, hogy az erdőből lezúduló víz nincs rendesen elvezetve,
az úton folyik, és ezáltal kimossa az utakat
Schalpha Anett elmondta, hogy majd, ha megkapják a pénzügyi keretet, akkor tudnak majd
pénzügyileg tervezni, hogy a problémák közül melyekre tudnak majd pénzt fordítani.
A buszmegálló zártabbá tételét megvalósíthatónak tartja, az egészségnapot szeretné
mindenképpen már ebben az évben megtartani.
Wágnerné Purt Gordána a felnőtt játszótérrel kapcsolatban érdeklődött, mi szerint
szeretnék, ha legalább pár elemet Sikondára kihelyeznének.
Schalpha Anett elmondta, hogy ezeknek a pályázatoknak nagyon komoly feltételei vannak,
de utánanéz, hogy valamilyen úton ki lehet-e helyezni néhány elemet a városrészbe.
A tagok szeretnék, ha a tó környékén virágok kihelyezésére kerülne sor.
Az elnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez megoldható, de utána ezeket a virágokat az
ott élők közül pár embernek öntöznie kellene.
Bauer Jánosné ötletként elmondta, hogy a délelőttös halőrök közfoglalkoztatottak, ővelük
meg lehetne oldani a virágok öntözését.
Schalpha Anett jónak találta az ötletet, hozzáfűzte, hogy Sikondán lehetne egy állandó
csapat, akik odafigyelnének a virágok állapotára időközönként.
Bogyay Lászlóval, a Városgondnokság vezetőjével megbeszéli majd, hogy hetente egy vagy
két alkalommal menjenek ki, de véleménye szerint egy hozzáértő ember a sikondai
városrészből kellene, aki koordinálná és felügyelné a munkájukat.
A tagok körbekérdeznek majd, hogy ki vállalná ezt a feladatot.
Az elnök szerint sok problémát megoldana, ha heti egy-két alkalommal kimennének a
közfoglalkoztatottak.
Wágnerné Purt Gordána elmondta, hogy korszerűbb szeméttárolókra lenne szükség a
városrészben és a nyilvános mosdók is felújításra szorulnak.

Schalpha Anett reményei szerint nem sokára lesz költségvetésük és utána majd el tudják
dönteni, hogy ezt majd mire fogják használni.
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.
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