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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint Önök előtt is ismert, tisztaszén-technológiák alkalmazhatóságára szerződést kötöttünk a 
Pécsi Tudományegyetemmel, valamint több szervezettel tárgyaltunk ez ügyben.  

Március 18-án, Nagymányokon „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” címmel egyeztető 
fórumra került sor ez ügyben, melyen Alpolgármester Asszony képviselte 
Önkormányzatunkat.  

Ezen fórum zárásaként szóba került egy együttműködési nyilatkozat, melyet az 1. számú 
melléklet tartalmaz. A nyilatkozatban a jövőbeli célok kerültek megfogalmazásra, valamint 
szószólókat választottak, akik képviselik minden fórumon a paktum érdekeit, ideértve a 
Kormányt és az Országgyűlést is.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hatalmazza fel a 
polgármestert az együttműködési nyilatkozat aláírására.  

Az előterjesztést a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság tárgyalta, álláspontjukat a bizottságok elnökei szóban ismertetik 

 

Határozati javaslat: 

A képviselő testület a polgármester előterjesztésében – a gazdasági és településfejlesztési, 
valamint a valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” Együttműködési Nyilatkozat 
aláírása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület megismerte az „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” 
Együttműködési Nyilatkozat tartalmát, azzal egyetért. 

2) Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési nyilatkozat aláírására 

 

Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 

Komló, 2016. április 6. 

 

Polics József 
polgármester 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI NYILATKOZAT 
(PAKTUM) 

 
 
„A jövő nem egy hely, ahová tartunk: él már a jelenben is, a fejünkben, gondolatként.  
A jövőt mi hozzuk létre, de közben máris alakít bennünket.”  

(Stephen Grosz) 
 
Készült a Nagymányokon 2016. március 18-án tartott „Iparfejlesztés Bonyhádtól Komlóig” 
Egyezető Fórum eredményeként. 
 
A nyilatkozat aláírói egységes és közös akaratukat fejezik ki, hogy a Kelet-Mecsek és térsége 
gazdasági fellendülésének elkötelezett hívei, a nemzetgazdaság aktív részvevői kívánnak 
lenni.  
 
Ennek érdekében célunk, hogy  

- újraiparosítással, ásványi kincseink felhasználásával régi-új iparágat teremtsünk, a 
gazdasági életet térségünkben fellendítsük, 

- az ipari és bányaipari fejlesztésekkel párhuzamosan élhetőbb településeket alakítsunk 
ki, 

- széles körben megismertessük a döntéshozó személyekkel, szervekkel és az ország 
lakosságával térségünk iparfejlesztésében és a bányászatban rejlő lehetőségeket,  

- szakmaiságon alapuló reális helyzet ismertetésével közérthetően mutassuk be a 
bányászat azon előnyét, amely során az importált nyersanyagok mennyisége 
csökkenthető, kiváltható, és ezen keresztül az elérhető munkahelyek száma, a 
befizetett adók, járulékok mértéke növelhető, 

- felhívjuk a figyelmet a bányászszakma kultúrájának megmentésére, az oktatás terén 
pedig a szakmunkás és középfokú szakképzés kiterjesztésének szükségességére. 

 
 
Céljaink elérése érdekében  

- szoros kapcsolat kialakításával az iparfejlesztéssel és bányászattal kapcsolatos 
tevékenységünket egyeztetjük, összehangoljuk, 

- a térség helyzetének, lehetőségeinek reális, szakmai alapokon nyugvó bemutatásával 
kívánjuk előmozdítani a térséget érintő politikai-gazdasági döntéseket, 

- a nyilatkozatot aláíró Polics Józsefet Komló Város polgármesterét, Pecze Gábort Máza 
Község polgármesterét és Karl Bélát Nagymányok Város polgármesterét szószólónak 
választjuk meg, akik képviselik minden fórumon a paktum érdekeit, 

- jelen együttműködési nyilatkozatban foglaltakat ismertetjük a Kormánnyal, az 
Országgyűléssel és kérjük támogatásukat közös céljaink eléréséhez. 

 
Nagymányok, 2016. március 18. 
 
 


