1. melléklet
Beszámoló
Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzat 2021. évi tevékenysége

A
Hódmezővásárhely-Szikáncs
Településrész
Önkormányzata
(továbbiakban:
Részönkormányzat), jelentős késéssel, a 2019. évi őszi, helyhatósági választásokat követően,
több mint egy évvel alakult újjá.
Az akkor hatályos, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.19). önkormányzati rendeletnek
XIII. fejezetében kerültek szabályozásra a részönkormányzat működésének alapjai, melynek
értelmében a részönkormányzat taglétszáma 5 fő, amelyből 3 fő települési képviselő, 2 fő nem
települési képviselő. Nem települési képviselő tag csak az adott településrészen lakcímmel
rendelkező választópolgár lehet, aki kéri részönkormányzati tag-jelöltként nyilvántartásba
vételét, és a településrész választópolgárai általi ajánláson a legtöbb javaslatot kapja.
Hódmezővásárhely-Szikáncs
településrészen
a
részönkormányzati
tag-jelöltként
nyilvántartásba vett személyekre, továbbá a tisztséget vállaló települési képviselők közül a
részönkormányzat elnökére vonatkozó ajánlás 2020. márciusában történt volna, azonban a
koronavírus járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt elhalasztásra került és arra
2020. október 26-án került sor.
A megalakulást, Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata által szervezett, a
Részönkormányzat nem képviselő tagjaira és elnökére vonatkozó ajánlás előzte meg, melyet
2020. október 26-án került megtartásra. Az ajánlás alkalmával, a 431 választópolgárból, 86 fő
jelent meg. A Részönkormányzat elnökére Benkő Zsolt települési képviselőre 51, míg
Gyöngyösi Ferenc települési képviselőre, 35 fő tett ajánlást. A Részönkormányzat tagjaira
vonatkozólag, Lázár Lajos Martin 17, Németh Zoltán 66, míg Oláhné Molnár Tímea 64 ajánlást
kapott.
Ezek után, a Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése, az 513/2020 (XI.19) számú határozatában,
létrehozta a Részönkormányzatot. Tagjai: Benkő Zsolt települési képviselő- elnök, Gyöngyösi
Ferenc és Gyutay Katalin települési képviselő tagok, Németh Zoltán és Oláhné Molnár Tímea
nem képviselő tagok, helyi lakosok. A fenti határozat 2. pontja szerint, a Részönkormányzat
elnöke, a testület összehívására, alakuló ülésére, a vészhelyzet megszűnését követő, 30 napon
belüli időpontra kapott felkérést.
A Részönkormányzat alakuló ülésére végül, 2021. június 23-án került sor, mely rendes ülés
alkalmával, az alábbi határozatok kerültek, egyhangúan elfogadásra:

Hódmezővásárhely–Szikáncs Településrész Önkormányzatának
1/2021. (VI.23.) határozata
Tárgy: A 2021. 06. 23-i alakuló ülés napirendi pontjainak elfogadása.
2/2021. (VI.23.) határozata
Tárgy: Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzata Ügyrendjének
elfogadása.
3/2021. (VI.23.) határozata
Tárgy: Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzat 2021. II. féléves
munkatervének elfogadása.
Az ülés folyamán az Egyebek napirendi pontban több, Szikáncs települést érintő téma is
egyeztetésre került. Elsőként, az Ács Lajos utca 17. szám alatti ingatlan állapotának és
karbantartásának kérdése vetődött fel. Így a tető beázása, az udvar fűnyírása és az épület
használata. Majd szó esett a helyi, főleg gyermekrendezvények megszervezéséről, illetve a
képviselői keret felhasználásáról, a Petőfi utcai árok, beton elemekkel való kibéleléséről.
A következő, rendes ülés és közmeghallgatás megtartására, 2021. szeptember 15-én került sor,
mely alkalommal, két határozat került a testület elé:

Hódmezővásárhely–Szikáncs Településrész Önkormányzatának
4/2021. (IX.15.) határozata
Tárgy: A 2021. 09. 15-i rendes, nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadása
5/2021. (IX.15.) határozata
Tárgy: Hódmezővásárhely MJV Közgyűlése által a Részönkormányzat részére elkülönített
1 millió forint felhasználásáról történő döntés
Az 1 millió forint költségvetési támogatás felhasználásáról született döntés, mely összeget a
Részönkormányzat tagjai, az Ács Lajos utca 17. szám alatti épület tetőszerkezetének és
tetőfedésének javítására kívánják felhasználni. Mindezekkel kapcsolatos információ, hogy
Benkő Zsolt elnök és Németh Zoltán tag, a nyár folyamán saját kezűleg igazította meg a
tetőcserepeket, hogy legalább a kisebb beázások megszüntetésre kerüljenek. Egy helyi
vállalkozó, végül 2021. november második felében mérte fel a tetőjavítás lehetőségeit, erről
decemberben előzetes árajánlatot adott. Akkor 2022. februárjára vállalta a javítás elvégzését,
de ez nem történt meg. A kora tavasz folyamán, egy második bejárást is tartottunk, amikor is,
ismételten felmérésre került a tető állapota. Az Önkormányzat, három vállalkozó meghívásával
történő beszerzést bonyolít le, kizárólag ez után történhet meg a tető javítása.

A közmeghallgatás során a megjelent helyi lakosok többek között, a rendezvények megtartását
hiányolták, illetve a háziorvosi rendelő megszűnését. Kérték, további buszjáratok, belső
buszmegállóban, a Fő utcában történő megállását is. Felmerült a közterületre kiültetett virágok
kitaposása. A felvetések után, megtörténtek a válaszadások.
A háziorvosi rendelés kapcsán több alkalommal egyeztett Benkő Zsolt elnök, Dr. Téczeli Ildikó
háziorvossal, aki már nem tudja vállalni a szikáncsi rendelését és a gyógyszertár működtetését,
erre nincsenek meg a feltételek.
Az év további részében, a covid járvány újabb hulláma miatt, a közösségi összejövetelek
lebonyolítására nem volt lehetőség, ezért további Részönkormányzati ülés megtartására, nem
került sor.

