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Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az önkormányzat 
működéséről, gazdasági helyzetéről, a 2010. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a 
2011. évi költségvetés irányairól adott tájékoztatást a melléklet szerint. 
Elmondta, hogy azt, amit a választási programjukban ígértek (puritán, olcsó működést, 
átláthatóságot, tisztességet, becsületességet) megtartják és mindent meg fognak tenni 
annak érdekében, hogy jövőre a költségvetés jobban álljon össze. Ehhez szükség van 
minden tenni akaró polgárra, várják a javaslatokat. Az elmúlt 4 hónapban igyekeztek 
megmutatni, hogy milyen új irányt vettek. 
 
Dőry László Komló, Hársfa u. 1/A 
A városnak nagy a hiánya. A kintlévőség problémáját (víz- és fűtéselmaradás) hogyan 
kívánja megoldani az önkormányzat?  
Azt mondják a költségvetésben kevés a pénz. Újtelepen gondok vannak, süllyednek az 
utak, a III. soron már a járda is beszakadt, a Hársfa utcában csúszik a talaj. Most még pár 
százezer forintból megoldható lenne, később ez már több milliós tétel lesz.  
A költségvetéssel és az áthúzódó pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy lehet 
mutogatni, de ezt még az előző ciklusú testület indította el.  
Elmondta, hogy bántotta a „plakátháború”. Embereket sértettek meg ezzel.  
Kifogásolta, hogy a polgármester távolléte miatt elmaradt a novemberi testületi ülés. 
Véleménye szerint az alpolgármesternek meg kellett volna tartania. 
 
Rinnenbachné Kocsándi Rózsa (Komló, Körtvélyes u. 11.) 
Az új körtvélyesi helyi közlekedést kifogásolta, valamint elmondta, hogy Körtvélyesben 
nincs patika, ami nagyon hiányzik az ott élőknek. A városrészen csak kisboltok vannak, a 
Spar telekről érdeklődött. 
 
Horváth János Dávidföld 
Az utak állapotát nagyon rossznak tartja Komlón. Méltatlannak tartja, hogy ilyen utak 
mellett tovább akarják sújtani a gépjármű tulajdonosokat, kiemelt adóztatással. 
 
 



Dörner Józsefné elmondta, hogy 21 évvel a rendszerváltás után a városban nagy a 
munkanélküliség. Arról érdeklődött, hogy mit kívánnak tenni, hogy ne menjenek el az 
emberek a városból. 
A képviselő-testülettől kéri, hogy hozzanak egy olyan rendeletet, hogy a játszótéren ne 
lehessen dohányozni, inni és időközben közterület-felügyelők, rendőrök ellenőrizzék a 
játszótereket.  
Sérelmezte, hogy Komlón nagyon magas a vízdíj. 
Rossznak találja Kökönyösbe a helyi buszközlekedést.  
Ismét emelkedett a távfűtés díja. Miért kellett az Erőművet Gesztenyésbe kitelepíteni? 
A kommunális adó mértékéről érdeklődött.  
 
Polics József elmondta, hogy a lakossági adómértékek nem változtak, így sem a 
gépjárműadó, sem a kommunális adó. Decemberben egy új adónem, a telekadó került 
bevezetésre és az építményadónál történt differenciálás, de ez a lakosságot nem érinti.  
A kintlévőségekkel kapcsolatban elmondta, hogy elindult egy folyamat, hogy aki nem 
fizet, annál korlátozzák a szolgáltatást, amennyiben lehetőség van rá. Magasak a 
kintlévőségek, de próbálják kezelni. Ennek érdekében új szerződések köttetnek, melyek 
gyorsabb intézkedést tesztnek lehetővé. Ahol nem fizetnek, elkezdték a szankcionálást, 
függetlenül attól, hogy ki lakik a házban.  
Elmondta, hogy az emberek gondolkodásmódján kellene változtatni, mert táblák 
kihelyezésével nem lehet meggátolni a játszótereken történő italfogyasztást, dohányzást, 
szemetelést, stb., valamint nem lehet mindenki mellé rendőrt, közterület-felügyelőt 
állítani.  
Az újtelepi utak süllyedése, járda, támfalmozgás ügyében elmondta, hogy a 
Városgondnokság vezetője ki fog menni a területre és megnézi a felvetett problémákat.  
A „palakátháború”-val nem kíván foglalkozni, de megjegyezte, hogy ő is látott kint egy-
két helyen plakátokat.  
Testületi ülés azért nem maradt el, mert a polgármester nem ért rá. A novemberi ülés azért 
csúszott át decemberre, mert nem állt össze az anyag. 
A körtvélyesi helyi járattal kapcsolatban elmondta, hogy történt egy kis hiba, de ahogy a 
lakosság jelezte, a Volánnál eljártak, jövő héten szombattól új menetrend szerint fog 
közlekedni a járat. 
Reméli, hogy a körtvélyesi kisboltok úgy működnek, hogy el tudják látni a lakosságot, 
mert nem épül Spar áruház. Jogi viták vannak ez ügyben, mivel nem fizették ki a telek 
árát. 
A patika magánvállalkozásban van. Két céget is felkerestek már, de elzárkóztak attól, 
hogy a körtvélyesi városrészben működtessenek patikát. Ezt a hivatal nem tudja 
befolyásolni, a piacon múlik.  
A munkanélküliség sajnos magas a városban és a környéken is. Munkahelyet teremteni 
nehéz, a környezetet és a feltételeket megpróbálják kedvezővé tenni, hogy a vállalkozók 
teremtsenek munkahelyet. Az első lépés az elmúlt évben meg is történt, a testület 
jóváhagyta a munkahely-teremtési rendeletet és módosította a vagyonrendeletet. A 
költségvetésben 5 + 15 m Ft el van különítve új munkahelyek támogatására. 



Sajnos nem csökken a munkanélküliség, hanem növekszik, mert még további 
elbocsátások várhatóak. A vállalkozóknak folyamatos gondot jelent a megélhetés. 
Akinek ötlete van, annak adott a Széchenyi Terv lehetősége, hogy bármilyen piacképes 
ötletét megvalósítsa, éljenek vele, nézzenek utána. 
Vízdíj vonatkozásában elmondta, hogy Komló Város Önkormányzata tavaly 
decemberben nem emelte a víz- és csatornadíjat. A 22 település közül – amelyek a 
Komló-Víz Kft-hez tartoznak – a magasabb önköltségűeken 5-10 %-os díjemelés történt. 
Úgy gondolja, hogy ezzel is elindítottak egy folyamatot, ha nem tudnak a vízdíjon 
csökkenteni, akkor megpróbálják, hogy huzamosabb ideig ne kelljen emelni. A környező 
településeket felkeresik, hogy a jelenleg a Komló-Víz Kft-hez tartozó 22 település száma 
növekedjen. Ezzel is javítani lehet a foglalkoztatást, figyelembe véve azt, hogy a 
meghirdetett differenciált díjjal biztonságosabban tudjanak működni. 
A közüzemi díjak valóban magasak Komlón, de nem a legmagasabbak az országban. 
A Kökönyösbe való feljutással kapcsolatban elmondta, hogy a város ilyen menetrendet 
tud megfizetni és véleménye szerint a belvárosból Kökönyösbe nagyon sok járattal lehet 
közlekedni. Gyakoribb járatszámot nem tud biztosítani az önkormányzat, mert azt az 
önkormányzatnak kellene megfinanszírozni, mert a lakosság nem fizeti meg, a jegy árából 
származó bevétel kevés. 
A biomassza erőművel kapcsolatban nem tud mit mondani. Van még pár olyan beruházás, 
amelyek költségei még terhelik az önkormányzatot.  
 
Egy komlói lakos arról érdeklődött, hogy miért törölték el az ebadót? Felháborítónak 
tartja a kutyatulajdonosok viselkedését. A társasház előtt virágosítani próbálnak, de 
odahordják a kutyákat.  
 
Czukor László arról érdeklődött, hogy Czukor Zoltánt miért küldték el a KBSK-tól? 
Elmondta, hogy Czukor Zoltán 1975. óta sportol, élsportoló. Amit tett, Komló város 
hírnevéért is tette. 56-szoros magyar válogatott, 3-szoros olimpikon, 30-szoros 
korosztályos bajnok és válogatott. Egész életében ezért a városért dolgozott.  
 
Hurton  Antal  (Mánfa, Borostyán u. 3.) megjegyezte, hogy a Sallai utcai Óvodától a 
Petőfi térig hiányzik a járdaszakasz, kérte, hogy tekintsék meg, mert jelenleg az úttesten 
lehet közlekedni.  
Arról érdeklődött, hogy a Színház előtti táblának meddig kell kint lennie, mert borzasztó 
látványt nyújt, ahogy ott szét van töredezve.  
Megköszönte a vasútközlekedés visszaállítását. 
 
Turi Erzsébet a költségvetés hiányával kapcsolatban érdeklődött, hogy számon kérik-e 
az előző városvezetéstől ezt a felhalmozott adósságot? Történt-e törvénysértés, hűtlen 
kezelés? Gondol itt a Pécsi úti ingatlanértékesítésre, az Anna-aknai mozgáskorlátozottak 
foglalkoztatására, stb. 
 
 



Varga Péter (Komló, Tavasz u. 9/2.) nagyon pesszimistának tartotta a beszámolót, 
véleménye szerint nem süllyed annyira a város. Felsorolta az elmúlt időben történt 
felújításokat. Felújításra került a Színház, az iskolák, az óvodák és nem utolsó sorban a 
kórház. Sajnos az emberek nem becsülik meg az értéket. Némi változás tapasztalható, 
csak az emberek nem hajlandóak észrevenni.  
A Hír Tv-ben hallotta, hogy az önkormányzati lakások bérlőit ellenőrzik, és akiknek 
díjhátraléka van, alacsonyabb komfortfokozatú lakásba költöztetik. Ez is a megtakarítás 
egy bizonyos formája, ezt tessék Komlón is megtenni. 
Vannak emberek, akik tenni akarnak a városért. Ehhez kért támogatást. Elmondta, hogy a 
Nyugdíjas Szakszervezet szeretne Komlóra hozni egy gőzmozdonyt. 
Sérelmezte, hogy az Erőműből a járdán közlekednek autóval, ha a sorompó le van zárva. 
A régi tüzép felé kellene biztosítani a kijárást. 
 
Rinnenbachné Kocsándi Rózsa (Komló, Körtvélyes u. 11.) arról érdeklődött, készült-e 
statisztika a kintlévőségek hány családot érintenek. A fűtésdíj nagyon magas. Véleménye 
szerint a többség azért nem fizeti, mert nem tudja, de ha még emelkedik a díj, még több 
lesz a nem fizető, rengeteg hajléktalan család lesz a városban. 
 
Nagy Antalné (Kazinczy u. 6.) köszöntötte a közmeghallgatás résztvevőit. Megköszönte 
a Városgondnokság és a rendőrség munkáját, hogy rendben tartják a Kazinczy utcát. 
Szintén kifogásolta a kutyatartók viselkedését.  
 
Kaposvölgyi József felvetette, hogy Komlón több olyan, már aktívan nem dolgozó 
gazdasági, műszaki ember van, akikből alakítani kellene egy idősügyi tanácsadó 
testületet.  
 
Róth Károly  elmondta, hogy a régi Spar melletti területen találkoznak a hajléktalanok. 
Ez visszatetsző dolog, a területet parkosítani kellene.  
 
Polics József kérte ne vegye el a kedvüket az emberek nem megfelelő viselkedése, 
igyekezzenek a jövőben is szépíteni a közvetlen környezetüket.  
Elmondta, hogy Czukor Zoltánnal egyeztetett az ügyben. Ő egy áldozat volt, azzal, hogy 
odatették a Carboker élére, neki az atlétika az élete. Kérte, hogy azzal foglalkozzon, 
amihez a legjobban ért, ez pedig az atlétika, ezen a téren megkapja a lehetőséget és 
megkapja a maximális támogatást.  
A Sallai Utcai Óvoda melletti járda ügyében elmondta, hogy nem ez a város legfontosabb 
feladata, főleg akkor, amikor a társasházak között biztosított az óvoda biztonságos 
megközelítése.  
Kérte, a Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Iroda munkatársait, nézzenek utána, 
hogy a Színház előtt csipkésre dobált tábla fenntartására meddig van kötelezettség. 
Remélhetőleg nem 5 évig kell fenntartani, mint a működést, mert akkor valamit tenni kell, 
mert valóban botrányosan néz ki. 
A törvénysértést elkövetőkkel szemben meg fogják tenni a szükséges jogi lépéseket. 



Ennek végkimenetelét a magyar igazságszolgáltatásra kell bízni.  
A P-Salus Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a hónap végén 170 ember utcára 
kerülése van bejelentve a munkaügyi központnál. Igyekeznek megmenteni az embereket. 
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy nem pesszimista volt, hanem tényeken 
alapuló és szemfelnyitó, amit mindenki másképp értelmez. A városban van nagyon sok jól 
működő egység, de azt kell megnézni, hogy ezek gazdaságos fenntartása milyen feltételek 
mellett biztosítható. A számok összefüggnek ezekkel. Azon igyekeznek, hogy a rendszer 
működőképessége fenntartható legyen úgy, hogy a finanszírozás feltételei 
megváltozzanak.  
A kiköltöztetésekkel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos jogi akadályokba ütköznek. 
Kérte a szakembereket, hogy teremtsék meg a jogi feltételeket, hogy az igazságtalanság 
feloldásra kerüljön. Ehhez idő kell. 
Elmondta, hogy dr. Völner Pál államtitkár sokat tett a Komló-Godisa vasútvonal 
újraindítása érdekében. A mozdony Komlóra hozataláról most hallott először. Ígéretet 
tett, hogy felkeresi ez ügyben államtitkár urat.  
Elmondta, hogy az Erőműnek van „menekülő” útvonala a tüzép felé. A probléma régóta 
megoldott.  
A kintlévőségekkel kapcsolatban elmondta, hogy elég nagy összegűek a tartozások. Az 
emberek zöme valamilyen ellátásban részesül, ha ennek egy részét a kötelezettségeire 
fordítaná, akkor nem lenne olyan, mint a mai kikapcsolt lakás esetében, ahol a lakó 2,4 m 
Ft tartozást halmozott fel. A nem fizetőkkel szemben elkezdődött egy folyamat. Lehet, 
hogy ennek az lesz a következménye, hogy többen még nehezebb helyzetbe kerülnek, 
azonban az megengedhetetlen, hogy fizetési kötelezettség nélkül vegyenek igénybe egy 
szolgáltatást.  
A számadatokat azért mondta el, mert ennek hiányában némely ember arra a 
következtetésre jut, hogy ez a hiány az elmúlt 4 hónapos Fideszes működésnek 
köszönhető. Hát nem! Tudja meg mindenki, hogy ez így alakult ki, így vették át, kik ezért 
a felelősek.  
Szívesen venné a tanácsokat az „Idősek tanácsától”, le is fog velük ülni egy beszélgetésre. 
A rendszert azonban annak is nehéz átlátni, aki minden nap benne van.  
A hajléktalanok is részei a társadalomnak. Megkérte a kapitány urat, hogy nézzék meg a 
területet.  
 
dr. Vaskó Ernő elmondta, hogy a társasházak saját maguk közgyűlésein szabályozhatják 
a kutyatartás feltételeit. Az pedig mindenki által ismert szabály, hogy kutyát közterületen 
szájkosárral, pórázon szabad sétáltatni. Még emlékszik rá, amikor volt ebadó, személy 
szerint nem tartaná rossz dolognak, azonban az önkormányzatnak nincs lehetősége ilyen 
adónem kivetésére.  
A közrenddel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt évben pályázati úton két településőr 
segítette a közterület-felügyelők munkáját, azonban idén már erre nincs lehetőség, mert 
megszűnt a bértámogatás. A Polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködve igyekeznek 
fenntartani a korábbi járőrözési és közterületi jelenléti szintet. A Polgárőrség vezetőjének 
külön köszönetet mondott, hogy segítik a hivatal munkáját anyagi juttatás nélkül. 



Egy Irinyi utcai lakó  elmondta, hogy már több hónapja az épület előtt (Komló, Irinyi u. 
4.) van egy nagy konténer, amit kerülgetni kell. Mikor szállítatják már el? Az épület előtt 
a járdával is gondok vannak, a gázberuházások óta fel van túrva az egész környezet. A 
közmunkásokat ki ellenőrzi? A munkát tapasztalatai szerint nem úgy végzik el, ahogy 
kellene. 
 
Polics József elmondta, hogy a Városgondnokság vezetője utána néz, hogy miért van ott 
a konténer. A közműbekötések kapcsán ki kell kényszeríteni, hogy aki ott a munkát 
elvégezte, végezze el a helyreállítást is, mert az ő kötelessége. Ez ne a város 
költségvetését terhelje. 
 
Egyéb felvetés, észrevétel, kérdés nem volt, ezért a polgármester a közmeghallgatást 18 
óra 59 perckor lezárta. 
 
 
 
 

K.m.f. 
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