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Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az önkormányzat 
mőködésérıl, gazdasági helyzetérıl, a 2012. évi költségvetés teljesítésérıl, valamint a 
2013. évi költségvetés irányairól adott tájékoztatást a melléklet szerint. Bemutatta a 
bizottságokat, beszélt a munkájukról. Elmondta, hogy 2012. év végi adatok szerint a 
lakosság száma 25.583. A születések számáról nincs adat, mióta megszőnt a komlói 
szülészet. 77 esküvı, 74 válás, 334 halálozás, 22 állampolgári eskü szerepel a 
statisztikában. Megalakult egy új intézmény (Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ), mely a komlói intézmények irányítását, felügyeletét végzi. A Kodály Zoltán 
Általános Iskola az egyház használatába került. 
Felsorolta és bemutatta grafikonon a mőködési bevételeket. Bejelentette, hogy 
Matolcsi és Pintér miniszter urakkal aláírták az adósságátvállalási megállapodást, 
melynek eredményeképpen 400 millióra csökkent a város adóssága.  
Ismertette az adóbevételek alakulását. A bevásárló központoknál bevezetett külön adó, 
többlet adóbevételhez juttatta a várost.  
Komló lakásállománya kevés változást mutatott. Az önkormányzati bérlakások száma 
sem változott az utóbbi idıben.  
Beszélt a 2012. évi fejlesztésekrıl és megvalósulásukról, valamint a 2013. évi tervezett 
beruházásokról, pályázatokról. A kivetítın bemutatta a lakossági alapdíjak eloszlását, 
(a hıdíj, a vízdíj, a hulladékszállítási díj alakulását) a 10%-os rezsicsökkentést, a 
közfoglalkoztatás statisztikai adatait, valamint a munkahely-teremtési adatokat.  
 

Lázár Tiborné (Gorkij u. 12.) a lakók nevében is megköszönte a közvilágítás 
fejlesztését. Az utak állapotát kifogásolta. A volt óvoda épületének felújításával 
kapcsolatban kért tájékoztatást. Kérdezte, hogy a 10%-os rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban (áram, gáz, főtésszámlák) vannak-e visszajelzések a lakosság részérıl. 
 

Sápi Jenı (Mecsekjánosi lakos) a bányász járadék elvételével kapcsolatban nem 
tetszését fejezte ki. Véleménye szerint a polgármester nem tett semmit az ügy 
érdekében.  
 

Kollár Tibor  (Cserma u. 4.) 10 hónapja elvették a baleseti rokkantsági nyugdíját, és 
úgy gondolja, ezért felelniük kell az illetékeseknek. Véglegesített baleseti rokkantsági 
nyugdíjas volt. Azt kérte a nyugdíjfolyósítótól, hogy tartsák tiszteletben a véglegesítı 
határozatot. Kérte a polgármestert, hogy jelenjen meg a bíróságon az ı tárgyalásán és 
mondja el, hogy a jogerıs bírósági határozatokat és ítéleteket nem helyezték hatályon 
kívül. 
 

Benke Lászlóné (Cserma u. 10. - részönkormányzati tag.) Köszönetét fejezte ki a 
január 29-én megtartott lakossági fórumért. A vízóráknál a melegvíz leolvasását kérte. 



Sikeresnek ítélte meg a közmunkaprogramot. A Városgondnokság felé jelezte, hogy a 
Cserma utca térköve, lépcsıfeljárója rossz állapotban van. Kérdezte, mikor lesz 
javítva. E-on számlákban a 10%-os csökkentés még nem látható. Körtvélyesben garázs 
és parkoló lehetıséggel foglalkozik-e az önkormányzat?  
A lakótelepen kevés helyen szabályozható a főtés és kevés a szigetelt ház. Van-e 
lehetıség a probléma megoldására? Hegyhát u. 7. és Nagyszántó u. 8. között a 
háztetın mobilvevı antennát fedeztek fel a lakók. Van-e erre engedély, egészségre 
ártalmas-e? 2013. 01. 30-án a lakótelepet szúrós- fullasztó gáz lepte el, ennek szeretne 
utána járni. Az önkormányzat segítségét kérte az ügyben. 
 

Mayerhoff Attila (F őtıerımő) megköszönte a pozitív visszajelzéseket. Sikeres volt a 
lakossági fórum. A vízmérı leolvasását tervezik, és a főtési szezon zárását követıen 
fogják leolvasni a melegvíz-órákat. Már egyeztetnek ebben az ügyben. Bármilyen 
probléma van, akár hideg van, akár túlfőtés van, jelezzék a lakók az erımő felé. Csak a 
bejelentés után tudják a problémát orvosolni, helyszíni felméréssel.  
 

Bogyai László (Városgondnokság) válaszolt, hogy a Cserma utcai térburkolat 
helyreállítási kötelezettségét megpróbálják érvényesíteni a Digi ill. a UPC felé. Teljes 
utca felújításra sajnos nincs keret.  
 

Polics József az adóvevı felszereléséhez a társasház hozzájárulása kell. A szúrós 
szagú gáznak utána fognak nézni. Főtéssel, szigeteléssel Körtvélyesben van a legtöbb 
probléma. Vannak tartalék keretek, melyeket tudnak mozgósítani. A szigetelésekre 
visszatérnek, amikor erre vonatkozó pályázatok jelennek meg. Parkoló kialakítást nem 
terveznek, hiszen Körtvélyesben sok parkoló van kialakítva. Garázsépítésre van 
lehetıség 35-40 üres garázstelek van - ha igény van rá - az önkormányzatnál kell 
kérvényezni az építési szándékot. Az önkormányzat a segítségét ajánlotta fel a 
lakóknak a rezsi számlák tájékoztatásával kapcsolatban. 
A volt bányászok többször bekiabáltak. 
A bányász rokkant nyugdíjak ügyének megoldása érdekében Ruda Sándorral nagyon 
sok egyeztetésen vannak túl. Kollár Tibor esete, sajnos egyedülálló, ı nem vette a 
fáradságot, hogy a nyilatkozattételt 2012. március 31-ig leadja. A polgármester 
megkereste a minisztériumot, ott azt mondták, még ısszel is lesz lehetıség a 
problémát korrigálni. Ebben a kérdésben még ma is egyeztetnek. Soltész államtitkár úr 
és Rabbi Ferenc között a múlt héten is volt egyeztetés. A polgármester megígérte, 
hogy az ügyet viszi tovább. 2013. január 1-tıl lehetett bármilyen szabályozást életbe 
léptetni. A harmadik rokkantnyugdíj csoportba tartozók ugyanazt az ellátást fogják 
megkapni mint eddig, csak az ellátás neve változott.  
A bányászok közbekiabáltak, elmondták sérelmeiket. A polgármester elmondta, hogy 
nem ez az egyeztetés módja. Nagy hangzavar alakult ki, majd kiindultak a terembıl. 
Az ajtó felé menet Kollár Tibor a polgármesterhez lépett és arcon ütötte. Az elkövetıt 
kivezették a terembıl. 
Polics József folytatta a közmeghallgatást. Az óvoda hasznosítására több variáció is 
van. A Fıkefe bıvült volna egy medvehagyma hasznosítási tevékenységgel. A volt 
gimnázium tantermeiben lakások lettek volna kialakítva. Ezek a tervek nem jöttek 
létre. Jelenleg az oviban is lakásokat szeretnének kialakítani. Start munkaprogram 
segítségét fogják igénybevenni. Azt szeretnék, hogy a közcélú foglalkoztatottak 



értelmes munkát végezhessenek. Bérlakást adnának rászorultaknak. Az önkormányzat 
megszavazott egy koncepciót, melynek lényege a „szegregált” környezetben élık 
(Sportvölgy, Szállásfalu területén) komplex rehabilitációja. Széles konszenzussal 
fogják végrehajtani a programot. Ha elfogadják a koncepciót, akkor pályázatot kell 
benyújtani. A pályázat elfogadásakor támogatási szerzıdést kell kötni, majd ennek 
megléte után következhet a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. A 
mélyszegénységben élık, nehéz sorban lévı családok megmentése a cél. Segítenek 
szakmát elsajátítani, megtanítják hogyan osszák be a pénzüket, komplex család-
nevelési, felzárkóztató programot szerveznek. Az utak Kökönyösben rossz állapotban 
vannak, tavasszal kerülhet sor a kátyúzásokra.  
 

Brunner Kató néninek a közbiztonságról rossz a véleménye. Járıröket nem lehet látni 
az utcákon. Kifogásolta, hogy a játszótéren az árnyékot adó fákat kivágták. A padokat 
festeni, rögzíteni kellene.  
 

Kazinczy utcai lakó szerint az utcában lévı fák nagyon veszélyesek, szeretné, ha 
kivágásuk megtörténne. Sok a kóbor kutya, félnek az emberek, féltik a gyerekeiket. 
 

Tóth Istvánné (Gorkij u. 24.) Mibıl szeretnének építkezni? A zöldövezetre 
hivatkozva kérte, hogy máshol létesítsenek lakásokat az óvoda épülete helyett.  
 

Horváth Ilona  (Nagy L. u. 9.) Megkérdezte, miért az ı lakóhelyükre esett a választás? 
Az idısekre és a zöldövezetre hivatkozott a régi óvoda átalakítása ügyében. Szeretné, 
ha más területen alakítanák ki a lakásokat.  
 

Horváth János (Munkácsy M. u.): Egyéni képviselıként, hogy engedhette, hogy ne 
legyen egyéni képviselı Komlón? Felszólalt-e ezzel kapcsolatban? Kifogásolta a város 
tisztaságát. A hó olvadása után sok homok maradt a járdákon, utakon.  
 

Egy Gorkij utcai lakos nemtetszését fejezte ki a volt óvoda átépítésével kapcsolatban.  
 
Egy kökönyösi lakos a földterületek regisztrációjával kapcsolatban érdeklıdött. Sok a 
tisztázatlan kérdés. Komlón sok kiskert tulajdonost érint.  
 
Csısz Istvánné (Gorkij u. 25.): A lakók nincsenek értesítve arról, hogy vízdíj 
tartozások vannak a lépcsıházakban. 2 év alatt sok adósság halmozódott fel. Miért 
csak két év után derült rá fény?  
 
Bogyai László (Városgondnokság) Brunner néni kérdésére válaszolt. Folyamatosan 
javítják a padokat, az elmaradt javításokat tavasszal fogják elvégezni. A fa kivágásokat 
kérvényezni kell. A Kazinczy utcában az egyik fa valóban veszélyes, közmunkások 
segítségével fogják kivágni. A kutyák befogását nehéz megoldani. Az új gyepmesteri 
telep hatékonyságában bíznak. 
 
Mester Zoltán (Komló-Víz Kft.) ügyvezetı igazgatója elmondta, hogy a hatályos 
jogszabályok alapján járnak el a társasházak lakóival szemben. A társasházi törvény 
elıírja, milyen módon kell üzemeltetni a társasházakat. A lakók kérjék a közös-
képviselıket, hogy tájékoztassák ıket a társasházak folyószámla forgalmáról. 
Alapítsanak egy ellenırzı bizottságot, hogy a pénzügyeket felügyeljék. Amennyiben a 



Vízmő megkapja az ellenırzı bizottság névsorát, rajtuk keresztül történik a 
tájékoztatás a pénzügyi helyzetrıl. Egyelıre a nagy összegő hiány befizetését 
részletfizetéssel tudják megoldani.  
 
Kökönyösi lakó kérdezte, miért vártak a tájékoztatással 2 évig? Az adósság így csak 
halmozódott tovább. 
 
Dr. Váczi István (Rendırkapitány) az elıbbi incidensre reagálva elmondta, hogy 
minden problémának megvan az elintézési módja. Nem szabad önkényesen eljárni, 
nem veheti senki a saját kezébe az erıszak eszközeit. Büntetıeljárást fognak 
kezdeményezni, az elkövetı ellen.  
Vannak gyalogos járırök az utcán. Jelenleg a legnagyobb probléma a kiskertek 
feltörése. Nagy valószínőség szerint sokan be sem jelentik az esetet a rendırségen. 
Bíztatta az embereket arra, hogy tegyék meg a feljelentést. Csak ebben az esetben 
tudnak az elkövetık ellen fellépni. A lakosok segítségét kérte abban, hogy 
tájékoztassák a rendırséget a gyanús eseményekrıl. Trükkös csalások jelentek meg, az 
elkövetık megpróbálnak mindent megtenni, hogy bekéretızzenek a lakásokba. Így 
próbálnak embereket félrevezetni, meglopni. Ne engedjenek be idegeneket a 
lakásukba! 
 
Polics József elmondta, a közös képviselıknek kell a lakókat képviselni. Ki kell várni, 
amíg az igazságszolgáltatás döntést hoz. Addig a Vízmő és a lakók részletfizetési 
megállapodása szerint kell az adósságot törleszteni. 
A földet a jelenlegi rendszer szerint valóban regisztrálni kell, de fizetni nem kell érte. 
Akik a regisztrációért fizettek, azok a befizetett összeget visszakapják.  
Nagy László és Gorkij utcai területtel kapcsolatban a koncepciót félreértelmezik az 
emberek. 5 lakást kívánnak kialakítani, nem szabad ott hagyni az épületet üresen, mert 
tönkre megy. A cél az, hogy segítsenek az embereken. Meg fogják tárgyalni a lakók 
aggályait. Csak a kerítésen belül tervezik az átalakítást, a zöldterület nem fog elveszni. 
Ez még csak egy terv, melynek hosszú a megvalósulási folyamata.  
A közfoglalkoztatás jelenti a legnagyobb foglalkoztatást a városban. A 2555 
munkanélkülibıl majdnem 1000 fınek nincs szakmai végzettsége. Ez nagy problémát 
jelent. Komló városa és térsége Pécs fejlıdése nélkül nem tudja megoldani a 
munkanélküli problémákat, így együtt kell mőködni Péccsel.  
A homokos utakra vonatkozóan válaszolta, hogy a takarítási technológia nem 
megfelelı, de március végéig valószínőleg sikerül (az idıjárás függvényében) a 
városban az utakat letakarítani.  
 
Ruda Sándor (Bányászok Szakszervezete) elmondta, hogy március elején 
újratárgyalások lesznek. Ennek ellenére megtörtént ez az inzultus, melynek nem lett 
volna szabad megtörténnie. Nem emberhez, és nem bányászhoz méltó ez a viselkedés. 
Ténylegesen sokat köszönhetnek dr. Hoppál Péter országgyőlési képviselı úr és Polics 
József polgármester úr közbenjárásának a bányászok ügyében. A munka eredménye 
5,2 %-os jövedelememelést hozott a járadékos bányászoknak, valamint az özvegyi 
nyugdíjakat 60%-ra sikerült megemelni. Márciusban újból tárgyalják az ügyet, mivel a 
10 év földalatti munkában eltöltött idıt kikötötték, így ténylegesen 80% kiesett az 



érintettek körébıl. Ígéretet kaptak arra, hogy bekerül a kormányrendeletbe. Aki sérülés 
miatt - 8 éves földalatti munka után - kivételre került a bányából, az kiesett ebbıl a 
körbıl. Ez jogtalan a többiekkel szemben. Ebben újból segítséget kért a 
polgármestertıl.  
A bányászok nevében elnézést kért társuk viselkedése miatt. 
 
Polics József válaszolt, hogy a kiskertekben nem terveznek közvilágítást, csak akkor 
tudják kiépíteni, ha a tulajdonosok finanszírozzák. Buszmegállót nem tudnak létesíteni 
a kertek közelében.  
A bányában megsérült járadékos bányászok helyzetében ezer féle variáció létezik. 
Folytatni kell az egyeztetéseket.  
A tisztesség, becsület, jóindulat és tenni akarás vezérel mindenkit. Megköszönte a 
részvételt, és további szép estét kívánt.  
 
Egyéb felvetés, észrevétel, kérdés nem volt, a polgármester mindenkinek megköszönte 
a megjelenést és a közmeghallgatást 19 óra 20 perckor lezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

Polics József 
polgármester 

dr. Vaskó Ernı 
címzetes fıjegyzı 

 
 


