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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Mint az Önök előtt is ismeretes, az 1990. és 2000. közötti időszakban felszámolásra került a 
mecseki szénbányászat. Ezzel párhuzamosan megszűnt az uránérc bányászat, felbomlott és 
átszerveződött a mezőgazdaság korábban kialakult rendszere, felbomlott a KGST szervezete. 
 
Fenti változások a térség gazdaságát súlyosan érintették és mivel a Pécs-Komló térségének 
fejlesztésére vonatkozó 1007/1994. (I.27.) Korm rendeletben foglaltakból semmi sem valósult 
meg, így a tervszerű, irányított gazdasági-társadalmi szerkezetátalakítás elmaradása negatívan 
hatott a megye fejlődésére. 
 
Komlón a már említett változások hatására alacsony szintre csökkent a könnyűipar, a bánya 
bezárásával - melynek a város a létét és korábbi fejlődését köszönhette – a gazdaság 
megtorpant. 
Mindennek következményeként az elmúlt 20 évben 4-5000 fővel csökkent a lakosság 
létszáma, mely egy baranyai kisváros lakosságának felel meg, és ez a tendencia, ha lassabban 
is, de napjainkban is folytatódik. 
A munkanélküliségi ráta a KSH nyilvántartása szerint Komlón 13 %. 
Komlón kívül a térségben a bányászattal korábban említett más baranyai és tolna megyei 
településeknél (Bonyhád, Nagymányok, Váralja, Máza) is 11-15 %-os lakosság csökkenés 
következett be a vizsgált időszakban és átlagosan 20 % körüli a munkanélküliség. 
A térség gazdaságának átfogó fejlesztése érdekében egyeztetésekre került sor az érintett 
települések között. Egységes volt az álláspont abban, hogy a fennmaradás és kitörés 
lehetőségét a bányászat újraindítása jelentheti. Különösen igaz ez Komló városára. 
 
Az elmúlt két évtizedben bebizonyosodott, hogy ipar, kézzelfogható termékek előállítása 
nélkül sem a régió, sem a megye nem képes fejlődési pályára állni. A térség 
gazdaságfejlesztése szempontjából meghatározó lehet a területen elhelyezkedő szénvagyon. A 
megye és a régió érdeke, hogy ez hasznosuljon a nemzeti költségvetés és a foglalkoztatás 
javítása, a népesség megtartása érdekében. 
Részben kormányközi, részben személyes kapcsolatokból kiindulva, elindult egy 
együttműködési folyamat a sok tekintetben hasonló múltú Szászország és a térség között. 
Körvonalazódott az a lehetőség, hogy a Szászországban sikeresen megvalósított gazdasági 
szerkezetátalakítás tapasztalatait Komló térségében is hasznosítani lehetne. Közvetlen 
kapcsolatfelvételre is sor került azzal, hogy a freibergi székhelyű Saxonia fejlesztési társaság 
vezetője a nyár folyamán Komlóra és Nagymányokra látogatott. Az egyeztetésen a 
szászországi vendégek mellett részt vett Kasó Attila a bányászat újraindításáért felelős 
miniszterelnöki megbízott is. A program közös megvalósítása és előzetes kormányzati szintű 
vizsgálat és döntés meghozatala érdekében szükségessé vált egy, a fejlesztés lehetőségeit 
számba vevő koncepció kidolgozása 2012. augusztus 31-ig (1. sz. melléklet, mely terjedelmi 
okokból kizárólag elektronikusan kerül kiküldésre, eredetben megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal 2. emelet 205. irodájában). A koncepciót a pécsi székhelyű Gondox Bt. készítette el, 
melynek díja bruttó 2.000.000,-Ft. 
A szakmai anyag finanszírozását az egyeztetéseket követően több, a fejlesztésben érintett 
település és Baranya, valamint Tolna megye érintett önkormányzatai együttesen biztosítanák 
az alábbiak szerint: 
 
Baranya megye vonatkozásában: 

- Komló Város Önkormányzata: 400.000,-Ft 



- Baranya Megyei Önkormányzat: 400.000,-Ft 
- Máza Község Önkormányzata:  200.000,-Ft 

 
Tolna megye vonatkozásában: 

- Tolna Megyei Önkormányzat:  250.000,-Ft 
- Bonyhád Város Önkormányzata:  ……………. 
- Nagymányok Község Önkormányzata: …………….. 
- Váralja Község Önkormányzata:   ……………... 

 
Kiemelt bányászati múltjára és a programban való érdekeltségére való tekintettel Komló 
városa töltheti be célszerűen a programgazda szerepét. 
Ennek megfelelően Komló város önkormányzata köti meg a programhoz kötődő 
településekkel a tanulmány finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési célú pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodásokat és utalja át a teljes összeget  a GONDOX Bt. számlájára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottságok véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – 
megtárgyalta a „Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési koncepciója” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

 
1.) A Képviselő-testület „Komló és térsége szénbányászatra alapozott fejlesztési 

lehetőségei szászországi együttműködésben” című 1. sz. melléklet szerinti 
koncepcióban foglaltakat megismerte.  

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban jelzett koncepció finanszírozásával kapcsolatban 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a térség bányászati fejlesztésében érintett 
településekkel (Máza, Váralja, Bonyhád, Nagymányok) valamint a Baranya Megyei 
Önkormányzattal és Tolna Megyei Önkormányzattal a fejlesztési célú pénzeszköz 
átadás-átvételi megállapodásokat, mint programgazda képviselője megkösse. 

3.) A Képviselő-testület az összesen 2.000.000,-Ft díjköltségű koncepció 
finanszírozásához 400.000,-Ft fejlesztési célú pénzeszközt biztosít az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének  ………………………….. előirányzata terhére. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor a 
változás átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  

 
Komló, 2012. október 12. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 



1. sz. 
melléklet
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