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Páva Zoltán polgármester az önkormányzat mőködésérıl, gazdasági helyzetérıl, a 2009. 
évi költségvetés teljesítésérıl, a 2010. évi költségvetés irányairól az alábbi tájékoztatást 
adta. 
 
„Tisztelt Komlóiak ! 
 
Tisztelettel köszöntöm Önöket a Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 
tartott közmeghallgatáson! 
 
Az Önkormányzati törvény és az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
értelmében a képviselı-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart. A 
közmeghallgatást évek óta úgy idızítjük, hogy az önkormányzat költségvetési 
rendeletének elfogadását megelızıen, de az elsı fordulós tárgyalását követıen kerüljön rá 
sor.  
 
Évrıl-évre beszámolok Önöknek az elızı évi tényekrıl és a következı évi terveinkrıl. A 
közmeghallgatás elsıdleges témája tehát a költségvetés, de amennyiben általános 
tájékoztatást igénylı önkormányzati ügyben van kérdésük, lehetıségük lesz ezeket is 
feltenni. 
 
A képviselı-testület február 11-én tárgyalta elsı olvasatban a költségvetés tervezetét és a 
költségvetés végleges elfogadására várhatóan 2010. február 25-én kerül sor. 
 
A képviselı-testület és annak szervei, bizottságai jelentıs munkát végeznek. A táblán is 
látható (2-es lap), hogy az önkormányzatnak 6 bizottsága van, amelyek a 2009. évben is 
jelentıs munkát végeztek. 
 
A pénzügyi bizottságnak van a legtöbb tárgyalt napirendje. Ennek az az oka, hogy a 
pénzügyi bizottságra nagyon sok olyan hatáskör került átruházásra, amely egyébként a 
képviselı-testület hatáskörei közé tartozik. Ez a bizottság bonyolítja többek között a 
közbeszerzési pályázatokat, dönt bizonyos értékhatárok között ingatlan értékesítésben és 
minden pénzügyi kötelezettségvállalással járó elıterjesztést is véleményez. 
 



A szociális bizottság hozta a legtöbb határozatot tekintettel arra, hogy egy-egy napirend 
keretében sok olyan ügyben döntöttek, amely egyedileg több határozatot jelentett (például 
szemétszállítási díjtámogatások, szociális kölcsön esetében sokszor több tíz kérelmet 
bírálnak el). 
 
A képviselı-testület munkáját jelentısen segíti a 6 részönkormányzat mőködése is. A 
részönkormányzatok által tárgyalt napirendek és határozatok számát a mögöttem lévı 
táblázat mutatja (3. lap). 
 
Úgy gondolom, hogy a részönkormányzatok a táblázatban szereplı napirendeknél és 
határozatok számánál sokkal nagyobb segítséget jelentenek a képviselı-testületi 
munkában, hiszen napi kapcsolatuk van a településrészen élıkkel, és mindennapi 
gondjaik közvetítése a testület és a hivatal felé a számszerősített munkánál jóval nagyobb 
horderejő. 
 
Kisebbségi önkormányzataink is jelentıs munkát végeznek (4. lap). Kulturális 
rendezvényeikkel és országon belüli, illetve nemzetközi kapcsolataik révén a város jó 
hírnevét öregbítik. 
 
A képviselı-testület a törvény által kötelezı évi 6 testületi üléshez képest 2009-ben 12 
ülést tartott, 214 napirendet tárgyalt, 186 határozatot hozott és 24 rendeletet, ill. 
rendeletmódosítást fogadott el (5. lap). 
 
(6. lap) Városunk állandó lakóinak száma 2010. elején 26.340 fı, 2009. elején 26.598 fı. 
A komlói lakóhellyel született gyermekek száma 187. 
A halálozások száma 2009-ben is meghaladta a születések számát és a házasságkötések 
számánál is nagyobb volt a válások száma. Sajnos ezek az adatok az egész ország 
általános statisztikai adataival egyezı tendenciát mutatnak. 
 
(7.-8 lap) Komló város 2010. évi költségvetésének fıbb számai az alábbiak szerint 
alakulnak: 
Az elıterjesztett költségvetési mérleg fıösszege 7.959.753 eFt, ez az összeg a képviselı-
testület I. fordulós tárgyalás során hozott döntésének eredményeként további 30 MFt-os 
nagyságrenddel emelkedett. A költségvetés hiánya az elıterjesztésben 1.270 MFt-os 
nagyságrendbe növekedett. 
 
Az önkormányzat mőködése két alapvetı területre, a mőködési kiadásokra és a fejlesztési 
kiadásokra oszlik, melyekkel kapcsolatos, részletes strukturális információkat a bemutató 
késıbbi fejezetei tartalmazzák. 
 
Ugyanakkor fontos információnak tartom, hogy a közel 8 Mrd Ft-os fıösszegen belül 
közel 2,3 Mrd Ft-ot költünk fejlesztésre és közel 5,7 Mrd Ft-ot mőködésre. 
 



A mőködési mérleg hiánya meghaladja a fımérleg hiányát a maga – képviselı-testületi 
döntést követıen – 1.370 MFt-ra növekvı összegével, melyet a képviselı-testület I. 
fordulós döntésének megfelelıen csökkent, a fejlesztési mérleg bevételei közül 
átcsoportosított 100 MFt-os nagyságrendő összeg.  
 
Az önkormányzat legjelentısebb bevételi forrása a központi költségvetési támogatásokon 
kívül a helyi adókból származik (9. lap) 
Az adóbevételek tekintetében arról tájékoztatom Önöket, hogy a magánszemélyek által 
befizetett adók mértékének növelésébıl származó bevételnövekmény nem ellensúlyozta 
azt a bevételcsökkenést, amit a gazdasági válság következtében a legnagyobb bevételi 
forrást jelentı iparőzési adóbevételek tekintetében elszenvedtünk. 
A képviselı-testület teljes egyetértésben tudomásul veszi, hogy sem a lakosság, sem 
pedig a vállalkozások a jelenlegi gazdasági helyzetben nem terhelhetık tovább adómérték 
emeléssel.  
 
(10. ábra) 
A diagramm az összes adóbevétel tekintetében mutatja azt, hogy 2001 és 2008 között nem 
egész 300 millió Ft-ról csaknem 800 millió Ft-ra nıtt az adóbevétel, de a 2008-ban 
bekövetkezett gazdasági visszaesés hatására ez az összeg 2009-ben 700 millió Ft alá 
csökkent.  
A 2010. év adó tervezése során további csökkenéssel számolunk. 
 
(11. ábra) 
A diagrammon látható hogy a költségvetésen belül a fıbb feladatok aránya hogyan alakul. 
Az oktatás, közmővelıdés és a rendezvények, valamint a fejlesztési kiadások szerepelnek 
a legnagyobb, közel 30 %-os aránnyal. A korábbi években fejlesztésre és mőködésre 
felvett hitelek törlesztése a 2010. évben már igen jelentıs terhet jelent az 
önkormányzatnak, több, mint 13 %-át viszi el az adósságszolgálat a teljes 
költségvetésnek. 
A költségvetési nehézségek miatt minden területen takarékosságra kényszerülünk, így a 
szociális feladatok és a sport területén is némiképp csökkentenünk kell a városi 
költségvetés kiadásait. 
 
(12. ábra) 
A szociális kiadások csaknem 900 millió Ft-ot tesznek ki összegszerően a 2010. évi 
költségvetésben. 
 
(13. ábra) 
A pénzbeni ellátások közül a legnagyobb forrásigénye a munkanélküli ellátásoknak van. 
Ezek a rendszeres szociális segélyben és a rendelkezésre állási támogatásban részesülı 
munkanélküliek ellátására fordított összegek, ez a keret tartalmazza az idıskorúak 
járadékát, az ápolási díjat, közgyógyellátást is. 



Az eseti szociális ellátások az átmeneti segélyre, és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásra fordított kereteket tartalmazzák. 
A szociális ellátások keretében nemcsak pénzbeni ellátást nyújt az önkormányzat, hanem 
igen jelentıs mérető intézményrendszert is mőködtet. A költségvetési források 
lehívhatósága és a gazdaságosabb mőködés érdekében a szociális feladatok jelentıs része 
átadásra került a Kistérségi Társulás részére. A normatíva feletti költségek fedezetét 
természetesen továbbra is a város biztosítja. A Kistérségi Társulás keretében mőködtetett 
intézmény a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szociális Szolgáltató 
Központ. A város bölcsıdét tart fenn, több mint 200 idıskorú bentlakásos ellátásáról 
gondoskodik. A bölcsıdei férıhelyek számát a városi bölcsıde Megyei Önkormányzattól 
történı átvételével és a meglévı bölcsıde épületének bıvítésével jelentısen, 17 fıvel 
fogjuk növelni a 2010. évben a képviselı-testület döntése alapján. A bölcsıdei ellátást is 
át kell szerveznünk a kistérségbe annak érdekében, hogy a normatív bevételek 
növekedjenek, és így a bölcsıdék fenntartása a város részére ne jelentsen többlet terhet. 
 
(14. ábra) 
A pénzbeni támogatásokon kívül speciális támogatási formaként lakáscélú támogatás 
keretében 4,5 millió Ft-ot utalt ki az önkormányzat 2009-ben. A felsıoktatásban tanulókat 
a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat keretében 5,5 millió Ft-tal támogattuk, és 350 
gyerek nyári étkeztetésére közel 7 millió Ft-ot költöttünk 2009-ben.  
A közcélú foglalkoztatás rendszerében nagyon sok embert próbáltunk visszavezetni a 
munka világába. Az éves átlagban foglalkoztatottak száma csaknem 250 fı. További 58 
fı számára pedig közhasznú foglalkoztatás keretében tudtunk munkát biztosítani. 
Közcélú foglalkoztatásban 1203 fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı közül 427 
fı vett részt 30 nap és fél év közötti idıtartamban. Döntıen a közterületek 
tisztántartásában számíthattunk a munkájukra, de nagy segítségünkre voltak az 
intézményekben is elsısorban kisegítı, gondnoki és karbantartói feladatok ellátásában. 
Közmunka programra 2009-ben is sor került 65 fı bevonásával. A 2010. évben a 
Kistérségi Társulás 19 fıvel, a Komló és Térsége Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 26 
fıvel vesz részt közmunka pályázaton. 
 
(15. ábra) 
Komló város területén jelenleg 11.015 lakást tartunk számon. Az önkormányzati 
bérlakások száma a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva igen magas, 563 
önkormányzati bérlakásunk van. A szociálisan rászorult lakásigénylık száma ezen felül 
409. Sajnos az ı részükre az önkormányzat nem tud lakást biztosítani. Erre a meglévı 
költségvetési helyzetben nincsen lehetıség. Az önkormányzatnak egyébként sem 
kötelezettsége lakást biztosítani az állampolgárok számára. Ennek ellenére városunk 
mindig ügyelt arra, hogy a szociálisan legrászorultabbak és a nagycsaládosok, valamint a 
szakemberek számára segítséget nyújtson lakás biztosításával. 
 
 
 



(17. ábra) 
Közoktatási, közmővelıdési kiadásokra önkormányzatunk több mint 2,3 milliárd Ft-ot 
fordít. A közoktatás rendszerét folyamatosan próbáljuk átszervezni. A 2009. évben került 
sor a Kökönyösi Oktatási Központ intézmény létrehozására, amelynek tagintézményei: 

• Gagarin Általános Iskola 
• Magyarszéki Általános Iskola 
• Nagy László Gimnázium 
• Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
• Sallai Utcai Óvoda 
• Körtvélyesi Óvoda 
• Magyarszéki Óvoda 
• Magyarhertelendi Óvoda 
• Ligeti Óvoda 
• Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
• Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 

 
Ebbe az intézménybe kerültek tehát integrálásra korábban olyan önálló intézmények, mint 
a Magyarszéki Általános Iskola és a komlói középfokú oktatási intézmények. A társulási 
megállapodás értelmében mindegyik korábbi fenntartó továbbra is biztosítja a feladat-
ellátási körébe tartozó intézmények mőködtetéséhez szükséges normatíván felüli 
forrásokat. 
 
Arról kell tájékoztatnom Önöket, hogy a város pusztán a közoktatási intézmények 
mőködtetését 587 M forintösszeggel támogatja a 2010. évben a normatíván felül, tehát 
ennyi többletforrást kell a városnak elıteremteni ahhoz, hogy a gyerekek óvodába, 
általános iskolába járhassanak, és megfelelı képzésben részesüljenek. A teljes 
adóbevételünk a 2010. évben várhatóan 626 M Ft lesz. Ezt szinte teljes egészében 
felemészti a közoktatási intézmények mőködtetése. 
 
Örömmel számolhatok be arról, hogy az új közoktatási társulás valamennyi 
intézményegységében jelentıs felújításokra kerül sor 2010-ben, tekintettel arra, hogy a 
regionális operatív program keretében 1,2 milliárd Ft összeget nyertek a fenntartó 
önkormányzatok. Errıl a fejlesztési kiadások elemzése kapcsán majd bıvebben is szólok. 
(18. dia) A közoktatással kapcsolatos problémákat mutatja, hogy az általános iskolások 
száma 2000 és 2009 között 2544 fırıl 1709 fıre, az óvodások száma 854-rıl 678 fıre 
csökkent. Ez az általános iskolás-korú gyermekek esetében 30 %-ot meghaladó, az 
óvodáskorúak esetében 20 % körüli létszámcsökkenést jelent. Ez a tendencia sajnos 
országosan jellemzı. 
 
 
 
 



(19-20. tábla) 
Városunkban a tavalyi évben is számos kiemelkedı jelentıségő kulturális program 
valósult meg. A város legjelentısebb rendezvényei 2009-ben a hatodik alkalommal 
megrendezésre kerülı Európa Nap, a Komlói Napok, valamint a Borbála Napok. A május 
1-ei Örökség Fesztivál a Sikondai Pihenıparkban hagyományırzı néptánccsoportok, 
illetve külföldi vendég együttesek részvételével gazdag programot kínált az 
érdeklıdıknek, a tavalyi évben még csak egynapos rendezvényt pályázati forrásból 
elnyert támogatás segítségével két naposra sikerült bıvíteni a május 2-án megrendezésre 
került Fafesztivállal. Ezen rendezvény is természetesen, mint a város 2009. évi 
rendezvényei kapcsolódtak a Pécs Európa Kulturális Fıvárosa 2010. felvezetı éveihez. A 
városi nagyrendezvények sorában Komlói Napok rendezvénysorozat három napon 
keresztül rendkívül gazdag programot kínált az érdeklıdıknek. A hagyományos FAIR 
EXPO kiállítás és vásár, a Eszperantó téren zajlott táncbemutatók, könnyőzenei 
koncertek, valamint a tőzijáték mellett a felújított Sikondai Tószínpadon került 
megrendezésre a Kisebbségi Önkormányzatok által koordinált nemzetiségi színpad. A 
közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények mellett a civilszervezetek és számos 
rendezvények színesítik a város kulturális életét, melyek közül kiemelném, a teljesség 
igénye nélkül, a Honismereti és Városszépítı Egyesületet, Komlóért Egyesületet, a 
Mecsekjánosért Egyesületet, Mecsekfaluért Egyesületet, Körvélyesért Egyesületet, a 
Pöndöly Egyesületet, a Vakok- és Gyengénlátók Egyesületét, a DÖKE-t, valamint 
kulturális csoportjainkat, Súgólyuk Színpadot, a Kreatív Mőhelyt, Díszítımővészeti 
Szakkört, valamint felnıtt és gyermekkórusainkat.  
 
(21. tábla) 
A közoktatási feladatok ellátásához, azok színvonalának emeléséhez 2009. évben is 
sikerült pályázati forrásokat bevonni így iskolatej programra több, mint hárommillió 
forintot az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény fejlesztésére 2,8 millió 
forintot, közoktatási intézményeink szakmai, informatikai fejlesztésére 9,5 millió forintot, 
a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok többlet munkájának elismerésére 
több, mint 9 millió forintot fordíthattunk. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás segítségével megvalósulhatott az egységes szakpedagógiai szakszolgálatnál az 
utazó iskola pszichológus alkalmazása, melynek költségeihez 1,1 millió forint támogatást 
sikerült elnyerni.  
 
(22. tábla) 
Városunk sportéletében jelentıs szerepet tölt be a Sportközpont. Az uszodában tanrendbe 
illesztett úszásoktatást is folytatnak közoktatási intézményeink, ami azt jelenti, hogy 
évente közel 800 alsó tagozatos gyerek tanulhat meg úszni. A sportcsarnokban 
kialakításra került nıi és férfi kondi terem, amit városunk lakói szerencsére egyre 
nagyobb számban vesznek igénybe. 
 
 



A Sportközpont és a KBSK Sporttelep létesítményeinek fenntartásával a város lehetıséget 
biztosít mind a versenyszerően sportoló, mind pedig az amatır szinten, saját örömére 
mozogni vágyó lakosok számára. Ezeknek a létesítményeknek a fenntartása sajnos egyre 
nagyobb anyagi áldozatot követel a várostól, de fenntartásukról az önkormányzat 
továbbra is gondoskodik annak érdekében, hogy a város sportélete megfelelı szinten 
maradjon.  
 
(23. tábla) 
A költségek kényszerő csökkentésének következménye volt az is, hogy az NB I-ben 
szereplı kézilabda csapat versenyeztetését – tekintettel arra, hogy az csaknem teljes 
egészében városi forrásokból, tehát közpénzbıl történt – nem tudtuk biztosítani. A 
2009/2010-es idényben a kézilabda csapat már a másodosztályban szerepel meglehetısen 
jó eredményeket elérve. A 2010. évben várhatóan ezt a szintet tudja a város biztosítani. 
Szerencsére az önkormányzati támogatás csökkenésével egyidejőleg volt olyan 
vállalkozó, aki igen jelentıs terhet vállalva segítette a kézilabda csapat sikeres 
szereplésének folytatását. 
 
(24. tábla) 
A kommunális kiadások a város költségvetésében mintegy 4 %-ot tesznek ki. Ez csak a 
kommunális feladatok mőködtetését jelenti, tehát az utak, hidak karbantartását, a 
zöldterületek kaszálását, a közterületek tisztítását, a közvilágítást. 
A fejlesztéssel kapcsolatos kiadásokat külön tartjuk nyilván, tehát hangsúlyozom, hogy ez 
az összeg a meglévı kommunális infrastruktúra mőködtetését szolgálja. A szociális 
kiadások és a kommunális kiadások között jelentıs átfedés van tekintettel arra, hogy a 
közcélú foglalkoztatásba bevont munkanélküliek döntıen a kommunális feladat-ellátási 
területeken dolgoznak. A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan a tavalyi és az idei 
évben is jelentıs többletforrást, 12 millió Ft-ot biztosítunk a Városgondnokság részére a 
foglalkoztatással kapcsolatban felmerülı eszközbeszerzésre, védıeszközökre, 
munkaruhára, munkához szükséges üzemanyagok, egyéb anyagok beszerzésére, 
fuvarköltségre, védıitalra, munkaegészségügyi vizsgálatra. 
2009-ben a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzésére 5  millió Ft-ot nyert 
önkormányzatunk, ami lehetıvé teszi azt, hogy 2010-ben a közcélú munkások 
foglalkoztatása már megfelelı feltételek között történhet. 
A közvilágítás korszerősítésével még nem érintett területek tekintetében 
önkormányzatunk pályázat benyújtását tervezi. Ez azt jelentené, hogy kb. 900 lámpatestet 
tudnánk korszerő, kisebb fogyasztásúra cserélni, ami jelentıs megtakarítást 
eredményezne. 
Úgy gondolom, hogy a forrásokat is figyelembe véve megfelelı módon gondoskodunk a 
város kommunális feladatairól. A város mőködtetésével kapcsolatban további 
minıségjavulást várunk a Városgondnokság új vezetésétıl és hatékonyabban szeretnénk 
kihasználni a közcélú munkában rejlı lehetıségeket is. 2009. és 2010.-ben a hóeltakarítás 
feladatát megfelelıen látta el az intézmény és a Vg. Zrt.  
 



(25. tábla) 
Igazgatási és rendészeti kiadások. 
Ezen ellátások keretében gondoskodik városunk több kötelezı feladatáról. Ide tartozik a 
teljes hivatali rendszer mőködtetése, amely egyrészrıl a képviselı-testületi munka 
elıkészítését és a döntések végrehajtását jelenti, másrészrıl a városi fejlesztéseket is 
intézi. Gondoskodik a központi igazgatási feladatok ellátásáról (építéshatóság, 
okmányirodai feladatok, környezet- és zajvédelmi hatósági feladatok, gyámhivatali 
feladatellátás), a város teljes pénzügyi rendszerének mőködtetésérıl a tervezéstıl a 
végrehajtásig, továbbá a közoktatási és szociális intézmények felügyeletérıl, 
irányításáról, a feladatellátás szervezésérıl, a szociális igazgatási feladatokról és a 
Tőzoltóság fenntartásáról. 
 
(26. tábla) 
2008-ról 2009-re az okmányirodai és hatósági irodai ügyszám némiképp csökkent, 
viszont a szociális igazgatás, illetve a gyámhivatali területen jelentıs ügyszám-növekedés 
következett be. Az ügyirati statisztika összességében polgármesteri hivatali szinten 
mintegy 5 %-kal csökkenést mutat 2008 és 2009 között. A hivatalra ugyanakkor jelentıs 
többlet teher hárul az önkormányzati pályázatok elıkészítése és végrehajtása során. A 
hivatal munkájának szervezetfejlesztésére Európai Uniós forrásból közel 20 millió forint 
összeget fordítunk 2010-ben. Sor kerül a hivatal teljes akadálymentesítésére is szintén 
csaknem teljes egészében Uniós források terhére.  
 
27.(ábra)  
Az egészségügyi ellátások keretében a város a háziorvosi rendszer, az ügyeleti rendszer, 
az iskola orvosi, az iskolafogászati, védınıi, járó- és fekvıbeteg ellátásról gondoskodik. 
Ezen ellátási formák közül a legnagyobb hozzájárulást a fekvıbeteg ellátás, a kórház 
fenntartása igényli. A többi egészségügyi ellátás az OEP finanszírozásból vagy minimális 
önkormányzati többlettámogatásból mőködik. A kórház intézményét önkormányzatunk 
2008-ban megszüntette és jelenleg önkormányzati támogatással az önkormányzati 
tulajdonú Egészség Centrum Nonprofit Kft. üzemelteti. A kórház fenntartását azért tartjuk 
fontosnak, szinte mindenáron, mert nemcsak a város lakosai részére, de a térségben élık 
részére is, 42.000 ember számára biztosít magas szintő szolgáltatásokat.  
 
28. (ábra)  
Ez a kördiagram mutatja be az önkormányzat adósságszolgálatával, azaz 
hiteltörlesztésével és kamatfizetésével kapcsolatos kiadások nagyságrendjét, illetve az 
önkormányzat által nyújtott kölcsönöket együttesen. 
 
Az 1 Mrd-ot meghaladó összegen belül 3 fı tétel különíthetı el, ezek közül a legnagyobb 
a mőködési hitelekhez kapcsolódó tárgyévi törlesztés 768 MFt-os összege. A másik 
jelentıs tétel a kötvény törlesztéséhez kapcsolódó közel 97 MFt-os összeg. Az e 
tételekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség tárgyévben már meghaladja a 160 MFt-
os nagyságrendet.  



29. (ábra) fejlesztési diagramm 
 
(30. ábra) 

2009. évben Komló Város Önkormányzata KEOP pályázat keretében kilenc 
intézményének energiahatékonyságot növelı korszerősítését végeztette el 
168.000.000,-Ft beruházási költséggel. A kivitelezés 2 és fél hónap alatt készült el. A 
generálkivitelezı a Komlói Főtıerımő Zrt. volt, aki zömében komlói vállalkozásokat 
vont be a munkák elvégzésére. A főtési idény elsı három hónapjának adatai 35-40 %-
os hımennyiség megtakarítást mutattak a korszerősített épületek többségénél, ami 
várakozáson felüli és jelzi, hogy jó döntés volt a KEOP pályázaton való részvétel. A 
Képviselı-testület a január 21-i ülésén döntött arról, hogy további önkormányzati 
intézmények és a közvilágítás korszerősítésére nyújt be pályázatot. 
Szintén múlt évben készült el a Polgármesteri Hivatal épületének tetıfelújítása, 
melynek során a több évtizedes rossz állapotú palafedést korszerő LINDAB fedésre 
cserélték és megújult a csapadékvíz elvezetı rendszer is. A felújítással az 
állagvédelem mellett városképi szempontból is egy kedvezıbb megjelenéső épület 
alakult ki.  A beruházási költség közel 20.000.000,-Ft volt, melyhez a központi 
költségvetésbıl 15.000.000,-Ft összegő támogatást kaptunk.  
Komló Város Önkormányzata 2009. évben is meghirdette a lakossági energia-
megtakarítási pályázatát. Ebben legutóbb a paneles épületek gépészeti korszerősítésére 
lehetett támogatást igényelni a beruházási költség 30 %-ig. A támogatási igény 
7.806.000,-Ft nagyságrendő volt. 

 
(31-38.)képek 
 
31. Városüzemeltetési Gondnokság 
32. Tompa Mihály utcai Óvoda 
33. Kenderföld-Somági Általános Iskola 
34. Felsıszilvási Általános Iskola 
35. Szilvási Általános Iskola 
36. Szilvási Bölcsıde 
37. Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda 
38.Polgármesteri Hivatal 
 
(39-40.) 

2010. február, március hónapban aláírásra kerülnek a vállalkozói szerzıdések a 
közbeszerzési eljárások nyerteseivel és megkezdıdhetnek hosszú pályázati 
elıkészítést követıen a Kökönyösi Oktatási Központhoz és az EKF 2010-hez 
kapcsolódó infrastrukturális beruházások kiviteli munkái. A két beruházás együttes 
összberuházási költsége meghaladja a másfél milliárd forintot.  
 
 



TEUT pályázat keretében 50 %-os önerıvel 50 M Ft-os útfelújítási beruházás valósul 
meg ez év elsı felében. A két helyszín Kisbattyán és Gesztenyés városrészek. A 
kivitelezı a solti székhelyő Placc Kft., mely mindkét projektelemre a legkedvezıbb 
ajánlatot tette. 
A DDOP keretében két önkormányzati tulajdonú épület (polgármesteri hivatal, Szent 
Borbála Otthon Liliom utcai épülete) komplex akadálymentesítése valósul meg a nyár 
folyamán közel 64 M Ft-os költséggel. A közbeszerzési eljárásokat február hónap 
folyamán indítjuk el. 
A Városi Bíróság épülete mellett parkoló kialakítására kerül sor, melyet a Bíróság, az 
Ügyészség és Komló Város Önkormányzata – mint a közterület tulajdonosa – közösen 
finanszíroznak 550 e Ft összértékben. A parkoló megépítésével várhatóan enyhül a 
parkolási gond a Bajcsy Zs. utca ezen szakaszán. 
Pályázati úton támogatást nyertünk el a KBSK mőködési területén lévı épületek egy 
részének, valamint a Szilvási Bölcsıde épületének infrastrukturális fejlesztésére. A 
tervezett felújítás a KBSK-nál közel 12 M Ft, a bölcsıdénél pedig 17 M Ft értékben 
valósul meg. Kivitelezı a komlói VITOÉP Kft.  
2010-ben is tervezi az önkormányzat pályázati felhívás közzétételét, a Komló 
közigazgatási területén lévı lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı 
felújításának támogatására. A költségvetésben e célra 11,5 M Ft-ot szavazott meg a 
képviselı-testület.  

 
Összességében a városi hiány túlnyomó hányada az intézményi feladatellátáshoz 
kapcsolódik. Ezen belül a GESZ 553 millió Ft-os, a Kökönyösi Oktatási Központba bevitt 
intézményeink 216 millió Ft-os, a Városgondnokság 178 millió Ft-os, azaz mindösszesen 
947 millió Ft-os önkormányzati támogatást kap feladatai ellátásához. 
Számos nem köteles, intézményi formában ellátott feladatot is finanszírozunk. Ezek közül 
a Kórház közel 69 millió Ft, illetve a két szociális otthon együtt mintegy 84 millió Ft 
támogatásban részesül. Ezen adatokból látható, hogy a költségvetés hiányának túlnyomó 
hányada, mintegy 1,1 milliárd Ft, a szőken vett intézményi feladatellátáshoz kapcsolódik. 
A világgazdasági válság eredményeként bekövetkezett kedvezıtlen árfolyam-mozgások 
következtében a nyilvántartott kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kötelezettségünk, illetve 
a folyó adósság szolgálatunk az eredetileg kalkulált mértékekhez képest közel 18 %-kal 
nıtt. Ez a többlet teher csak a tıketartozás vonatkozásában 270 millió Ft összegő adósság 
növekményt eredményez. Éves szinten ez a kedvezıtlen változás önmagában 35-40 millió 
Ft-os nagyságrenddel növeli a hiányt.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nagy Antalné (Kazinczy u. 6.) arról érdeklıdött, hogy kinek a dolga a járdák síkosság-
mentesítése? Tudomása szerint a Városgondnokságé. 
dr. Szakács László alpolgármestertıl kérdezte, hogy mi a teendı, ha ellopják a házból a 
tüzelıjét az embereknek?  
Januárban megtámadták az utcán, az elkövetıt felismerte, de mikor szólt neki, még neki 
állt feljebb. Mit tehet ez ügyben? 
 
Puruczky József (Toldi u. 6.) sérelmezte, hogy bár polgármester úr korábban (5 év) azt 
mondta, hogy van két vállalkozó, akik megépítenék a buszmegállót a sikondai 
trafóállomásnál, ám az azóta sem készült el.  
Kérte a terület képviselıjét, hogy látogasson el a Toldi utcába és nézze meg milyen 
állapotban vannak a lépcsık.  
 
Pflugné Pápai Márta (Petıfi u. 21.) a komlói vasútvonal megszüntetését sérelmezte. 
Arról érdeklıdött, hogy ahol nem laknak, a Vízmő miért küldi ki a nulla forintos számlát? 
Ez felesleges postaköltséget jelent, ilyesmivel ne terheljék az embereket. Szüntessék meg 
az alapdíjat. Lépjenek fel a nemfizetıkkel szemben, mert az igazságtalannak tartja, hogy a 
kispénző emberek fizessék ki a hátralékosok helyett a díjat. A melegvízdíjat miért nem a 
vízmő szedi?  
Az uszoda tetıfelújításával kapcsolatban napozó kialakítását javasolta „zöldtetıs” 
beruház keretében. 
Érdeklıdött a vízdíj csökkentésének lehetıségérıl, továbbá, hogy mikor lesz elfogadható 
közlekedés Komló-Sásd között, valamint arról, hogy mikor lesz megoldva az IC jegy 
vásárlásának lehetısége Sásdon. 
 

Varga Péter (Újtelep) arról kért tájékoztatást, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelıen 
miért nem került sor a területen a fekvırendırök létesítésére. Véleménye szerint a 
bíróságnál kialakításra kerülı parkoló nem fog megoldást jelenteni, kevés lesz, a teret 
kellene felújítani.  
 

Dévényi Zoltán (Petıfi u. 23.) arról érdeklıdött, hogy mi alapján lett kiválasztva a két 
településır a városban? Sérelmezte, hogy ı bár másodiknak jelentkezett és megfelelt a 
feltételeknek, még is más került kiválasztásra. Korrupciót gyanít az ügy hátterében. 
Említést tett a Colosseum környéki áldatlan állapotokról, a fiatalok hangoskodásáról, 
verekedésekrıl, a közterületen történt szeszesital-fogyasztásról. Arról érdeklıdött, hogy 
mit lehet ez ügyben tenni? Azt tapasztalja, hogy évek telnek el úgy, hogy ez ügyben senki 
nem intézkedik, mindenki a másikra mutogat.  
 

Páva Zoltán Puruczky úrnak válaszolta, hogy nem tettek ígéretet a buszmegálló 
létesítésére. Csupán azt mondták, hogy utánanéznek a lehetıségeknek, s bár valóban volt 
két vállalkozó, aki felajánlotta a segítségét, de sem a Közútkezelı, sem a Volán nem járult 
hozzá a területen buszmegálló létesítéséhez, így az nem épülhetett meg. 
 



Pflugné Pápai Mártának válaszolta, hogy a vasút üzemeltetése nem volt gazdaságos, ezért 
került megszüntetésre. Ígéret van arra, hogy a Sásdon a vasútállomásnál autóbuszmegálló 
kerül kiépítésre és akkor nem fog gondot okozni az autóbuszmegálló és a vasútállomás 
távolsága sem. Az autóbuszközlekedést többen veszik igénybe. Véleménye szerint a 
Komló és Sásd közti közlekedés jobb, mint valaha.  
A vízdíjjal kapcsolatban elmondta, hogy az alapdíj bevezetésével tudták elérni azt, hogy 
idén nem került emelésre a vízdíj, sıt csekély mértékben csökkentésre került. 
Az uszoda tetején nem lehetséges napozó kialakítása, mert mőszakilag nem úgy került 
kialakításra, a tetıszerkezetet fel kell újítani. 
Varga Péter kérdésére válaszolta, hogy Újtelepen végeztettek egy forgalomszámlálást, 
amely eredménye nem teszi indokolttá a fekvırendır elhelyezését. 
Dévényi Zoltánnak válaszolta, hogy nehezen tartja elképzelhetınek, hogy a településırök 
bárkit is megvesztegettek volna. A kiválasztás a rendırséggel közösen történt, a rendırség 
véleményt mondott a jelentkezıkrıl. A döntés joga a jegyzı úr egyéni kompetenciájába 
tartozik, hogy kit alkalmaz. 
 
Karnis Gyula  (Komló-Víz Kft.) Pflugné Pápai Mártának felajánlotta, hogy keresse fel a 
Vízmőben és minden további kérdésére is választ kap. Nem helytálló az az információ, 
hogy csak Komlón van Baranyában kéttényezıs vízdíj. Siklóson és Szigetváron is van.  
A kéttényezıs díjat indokolja, hogy a költség jobban szétosztható legyen, hogy azok is 
viseljék, akik kevesebb vizet használnak, illetve az állandó költségek –melyek jelentıs 
nagyságrendet képviselnek – valamennyi része megtérüljön ezen keresztül. De ha 
megnézik, valamennyi szolgáltató kéttényezıs díjat alkalmaz. 
Számlázással kapcsolatos kérdése elmondta, ha nincs is fogyasztás, az alapdíjat akkor is 
ki kell számlázni. 2009-tıl a Komló-Víz Kft. közkívánatra áttért a havi számlázásra, hogy 
a költségek elviselhetıbbek legyenek.  
A melegvíz mérése nem a Vízmő kompetenciájába tartozik. 2010-ben csökkentették a 
vízdíjat a környezetterhelési díjjal (- 3 Ft). Ezt a tendenciát szeretnék továbbra is 
fenntartani. 
 
dr. Vaskó Ernı elmondta, hogy a településıröket a rendırséggel történt egyeztetés után 
szakmai indokok alapján választották ki. 
 
dr. Váczi István (Rendırkapitányság) elmondta, hogy abban az esetben, ha valahonnan 
tüzelıt lopnak, vagy megtámadnak valakit, jelenteni kell a rendırségnek. Ha tudomást 
szereznek róla, intézkednek és remélhetıleg elfogják az elkövetıt.  
Fekvırendır kérdése kifejezetten közlekedésbiztonsági és szakmai kérdés, ha valakinek 
ezzel kapcsolatban szakmai indokai vannak, várják a Rendırkapitányságon. 
A Templom-térrel kapcsolatban 3 évvel ezelıtt megszületett a forgalomszabályozással 
kapcsolatos tervezet, de nincsenek ismeretei, hol áll a kérdés.  
A Colosseum kapcsán felmerülı kérdésre elmondta, hogy véleménye szerint az elmúlt 
években mind a Zrínyi Klub, mind a Colosseum környékén rendkívül sokat dolgoztak a 
rendırök és a polgárırök, és tettek az ott lakók nyugalmáért. 



Megjegyezte, hogy a Colosseum jó ideje nem is üzemel.  
Örömmel vette, hogy Dévényi Zoltán volt rendırségi alkalmazott részt vesz a 
közmeghallgatáson, kellemes nyugdíjas éveket kívánt részére az elkövetkezendıkben. 
Arra figyelemmel, hogy ha egy nyugdíjas rendır teszi fel a kérdést, hogy a Colosseum 
környéki garázdaság, hangoskodás esetén mi a teendı – annak ellenére, hogy csak rövid 
ideje van nyugdíjban és a jogszabályok alapvetıen nem változtak – akkor úgy gondolja, a 
településırök kiválasztása kapcsán további válaszadásra nincs szükség.  
 

Vida János (Főtıerımő Zrt.) a jegyzıkönyvhöz mellékelt tájékoztatást adta. 
 

dr. Tánczos Frigyes Attila (Egészségcentrum Kft.) elmondta, hogy az utóbbi 20 évben 
az egészségügyiben, az orvostudományban „robbanás” történt, a gyógyítás rendkívül 
mőszer-, és anyagigényes lett. A komlói kórház 2008. január 1-jével alakult át közhasznú 
kft-vé. A szolgáltatást megpróbálják úgy végezni, hogy a lakosság elégedett legyen. A 
legjobban azok érzik a komlói kórház jelentıségét, akik néha elkerülnek Pécsre. 
Áldatlanok az állapotok. Mindent megtesznek azért, hogy Komló és a kistérség ellátását a 
kórház járóbeteg szakrendelıi, a sebészet és a belgyógyászat, valamint a krónikus és 
rehabilitációs osztályok a lakosság megelégedettségére végezze. Azonkívül, hogy az 
önkormányzat pénzbeli támogatást ad a kórház mőködéséhez, polgármester úr és 
alpolgármester úr sokat tettek azért, hogy a komlói kórház a bezárástól megmeneküljön. 
Ezután kezdıdött az újjászervezés, új szakemberek alkalmazása. Elmondta, hogy nagyon 
nehéz Komlóra orvost hozni. Ennek oka, hogy a kórháznak egyrészt nem volt túl jó 
hírneve, másrészt igen nagy az ellenpropaganda. Például két héttel ezelıtt megegyezett 
egy szakemberrel, aki a mai napon telefonon jelezte, hogy erısen gondolkodik, hogy 
eljöjjön-e Komlóra dolgozni, mert az egyetemen – amely egyesül a megyei kórházzal – 
egy professzor azt mondta, hogy a választások után a kisvárosi kórházak bezárásra 
kerülnek.  
Nagyon bízik abban, hogy errıl szó sincs. Kérte a város vezetıségétıl, hogy továbbra is 
legalább a jelenlegi szinten támogassa a kórház mőködését, fenntartását, és tegyen meg 
mindent azért, hogy a teljesítménynek megfelelı finanszírozást is megkapják. A 
legnagyobb gondot az okozza, hogy a biztosító körülbelül 30 %-kal kevesebbet 
finanszíroz, mint amennyi kórház teljesítménye.  
 
 
Egyéb felvetés, észrevétel, kérdés nem volt, ezért a polgármester a közmeghallgatást 17 
óra 49 perckor lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Páva Zoltán 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 


