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1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése 
előadó: Polics József polgármester 

 
Polics József polgármester köszöntötte a jelenlévőket, 17 óra 05 perckor a 
közmeghallgatást megnyitotta.  
Tájékoztatta a résztvevőket az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről. A prezentáció 
megtalálható a honlapon, az e témában a feltett kérdésekre szívesen válaszol. 
 
A továbbiakban a képviselő-testület és bizottságai, a nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a településrészi önkormányzatok 2016. évi munkájáról szólt. A hivatal 
munkájával kapcsolatosan megállapította, hogy a 2016. évi ügyfélforgalom enyhe 
csökkenést mutat, majd az anyakönyvi eseményeket összegző táblázattal szemléltette a 
házasságkötések, a válások, a halálozások, az állampolgári eskütételek, valamint a 
szépkorúak köszöntésének számát.  
 
Ismertette, hogy Komló lakossága 25.445 fő, mely az előző évhez képest csak kisebb 
csökkenést mutat. A 2015. évihez képest lényeges változás nincs az önkormányzat 2016. 
évi adóbevétele mértékében. Dián jelenítette meg az elmúlt 20 év adóbevételeit, majd a 
szociális pénzbeli ellátások összegének 2016. évi alakulását.  
 
Kiemelte, hogy 2016. évben Bursa Hungarica felsőoktatási támogatásban 39 fő részesült, a 
szünidei szociális étkeztetés pedig 466 gyermeket érintett. A város gyermeklétszámának 
változását évekre lebontva mutatta be. 
 
Megjelenítette az önkormányzat 2017. évi összevont pénzügyi mérlegének tervezetét, mely 
az I. fordulós költségvetési tárgyalás adatait tartalmazta. Közel 5.1 milliárdos bevétellel és 
kiadással tervezi a képviselő-testület az évet, a hitelfelvétel összege 473 millió forint, mely 
fejlesztési hitelként szerepel a költségvetésben. Az elmúlt években minden alkalommal 
hitelfelvétellel tervezte az önkormányzat a költségvetését, de hitelfelvételre évek óta nem 
került sor. Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak alakulását 
diagramokon ábrázolta. A költségvetési kiadás továbbra is magában foglalja a 



vállalkozások támogatását. 2010-ben került bevezetésre a munkahelymegtartás és a 
munkahelyteremtés támogatása, melynek köszönhetően több vállalkozás megerősödött, 
fejlődött és újabb vállalkozások indultak Komlón. A költségvetés kiadásai között szerepel 
a kormány által meghirdetett családok otthonteremtési kedvezményéhez kapcsolódó 
lakáscélú önkormányzati támogatás. Megjegyezte, hogy az egyéb működéshez szükséges 
költségek többek között tartalmazzák az üresen álló ingatlanok hasznosítását és a 
szakember lakások kialakítását is.  
 
Hangsúlyozta, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok alapján Komló város 
közigazgatási területén nőtt a közfoglalkoztatottak száma, ami jelenleg 1193 fő. 
 
Bemutatta az önkormányzati intézményrendszert érintő változásokat. 2016. szeptember 1-
jén átadásra került a Komló Városi Óvoda Belvárosi Tagóvoda fenntartói joga, 
működtetése és használata a Pécsi Egyházmegye részére, továbbá 2017. január 1. napjával 
a köznevelési intézmények működtetői feladatai a Pécsi Tankerületi Központot illetik meg, 
ezért a köznevelési feladatok ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon és vagyon 
értékű jog 2017. január 1. napjától a Pécsi Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe 
került. 
 
A sikeres pályázatok eredményeként megvalósuló beruházások magas 
költségmegtakarítást eredményeztek az önkormányzatnál, és az intézményrendszerben 
végrehajtott fejlesztések szintén pályázati, illetve saját forrásból valósultak meg. Képeken 
szemléltette a városban megvalósuló fejlesztéseket. Sor került az I. világháborús emlékhely 
állagmegőrző rekonstrukciójára önkormányzati forrásból és állami támogatásból. Bővült a 
város közvilágítási hálózata több területen, és beépítésre került a Berek utcában az első 
napelemes közvilágítási lámpatest. Felújításra került a Gagarin Általános Iskola 
tornacsarnokának padlózata, valamint a KBSK Sporttelep Tornacsarnok küzdőterének 
padlója részben TAO, részben önkormányzati támogatásból. Megújultak városszerte az 
útburkolatok, és sikerült befejezni a Mecsekjánosi vízfolyás feletti hidat az erdészet és az 
önkormányzat közös finanszírozásában. A városban folytatódott a közterületi térfigyelő 
kamerarendszer bővítése, így jelenleg már 28 kamera működik, ami hozzájárul a bűnügyi 
statisztikai adatok javulásához. 
 
A prezentációban bemutatásra kerültek a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 
tevékenységéhez kapcsolódó intézményekben végrehajtott fejlesztések, amelyek keretében 
többek között tantermek, tornatermek, konyhák kerültek felújításra. Megköszönte a 
Gazdasági Ellátó Szervezet munkáját és kiemelte, hogy Komló város honlapján 
megtekinthetők a város területén folytatott beruházások.  
 
Tájékoztatásul elmondta a szennyvízberuházással kapcsolatban, hogy a vállalkozói 
szerződés már aláírásra került, a munkaterület átadása megtörtént, a kivitelezési munka 
ebben a hónapban megkezdődik, melyet októberben terveznek befejezni.  
 



A Büntetés-végrehajtási Intézetet, és a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános 
Iskolát érintő jelentős beruházások nem szerepelnek a dián, mert azok nem önkormányzati 
beruházásból valósulnak meg. 
 
A teljesség igénye nélkül kiemelt néhány rendezvényt Komló város tavalyi évéből, és 
képekkel idézte fel azokat. Megállapítottam, hogy egyre több és értékesebb programot kínál 
a város a lakosság és a látogatók számára. 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Pflugné Pápai Márta (nyugdíjas pedagógus) Magyarország helyzetéről, a politikáról, a 
környezetvédelemről, az oktatás problémáiról mondta el általánosságban véleményét.  
Megjegyezte, hogy a Petőfi utcai lépcsősor nem biztonságos, felújításra szorul, a könyvtár 
előtti Bányászati Emlékhelyen lévő eszközök berozsdásodtak, így festésre, javításra lenne 
szükség. Javasolta tájékoztató tábla elhelyezését a Zsolnay kalászok mellé, mert sokan nem 
tudják, hogy mit jelképeznek. Véleménye szerint az Arborétumban lévő játszóhely több 
gondoskodást igényelne. Jelezte, hogy telefonon keresztül nehezen lehet időpontot kérni a 
kórházba. A közmunkaprogramban foglalkoztatottak javuló helyzetének örül, 
dicséretesnek tartja, de megjegyezte, hogy nem ért egyet ezzel a foglalkoztatási formával. 
 
Feketéné Móra Erzsébet (Bocskai utcai lakos) a szennyvízcsatorna beruházással 
kapcsolatos fórum időpontjáról érdeklődött. 
 
Dévényi Zoltán (Petőfi utcai lakos) megjegyezte, hogy a Petőfi utca forgalmi rendje 9 
hónap alatt nem rendeződött. Véleménye szerint időhúzás történik. A bányászati emlékmű 
megvásárlásával von párhuzamot, mert az hamar előterjesztésre került, meg lett szavazva 
és ki lett fizetve. Megkérdezte, hogy a képviselő-testületnek címzett levelének tartalma, 
milyen formában jutott a képviselők tudomására. Véleménye szerint erről ők nem 
értresültek. 
Kérdezte továbbá, hogy a Körtvélyes felé vezető bekötő útnál mikor lesz már jó a 
közvilágítás. 
 
Polics József polgármester elmondta, hogy Pflugné Pápai Márta politikával kapcsolatos 
véleményéhez nem kíván hozzászólni. A lépcsők felújítása folyamatos a városban, a Petőfi 
utcai lépcsősorra is sor fog kerülni, a balesetveszélyt hamarosan megszüntetik. Több olyan 
lépcsősor is van a városban, amit felújítottak, majd azóta megrongáltak, ezért ezekre a 
területekre folyamatosan vissza kell menni javítani. A Bányászati Emlékhelynek így van 
értéke, hiszen rozsdamart állapotának köszönhető a hitele, és ebben állapotában kell 
megőrizni.  
Az Arborétumi játszótér folyamatos felújítására már sok pénz áldozott az önkormányzat, 
mert sajnos nagyon sok kárt okoztak benne a rongálók, de ennek ellenére folyamatosak a 
játszóhelyen a helyreállítási munkák.  
A kórházzal kapcsolatban említett időpontkéréssel kapcsolatos problémát jelezni fogja Dr. 



Tánczos Frigyes Attila igazgató úrnak. Közfoglalkoztatásban jelenleg 1193 fő dolgozik, 
amire Komlón szükség van. Elmondja, hogy az önkormányzat a Munkaügyi Központtal 
közös erőfeszítéseket tesz azért, hogy az elsődleges munkaerőpiacra kerüljenek az 
emberek. Büszke arra, hogy segítséget ad az embereknek a közmunkaprogram, és általuk 
is fejlődik a város. Ennek a programnak köszönhető, hogy 1 milliárd forintos bér áramlik a 
városba, ami kihat a gazdaságra. 
A szennyvízberuházás kivitelezése a tervek szerint márciusban indul, még nem tudni 
melyik utcában kezdik el. Reményei szerint e hónap végéig megtartják a fórumokat. Ha a 
azok időpontját kitűzik, előzetes névszerinti kiértesítés fog történni. 
A Petőfi utca forgalmi rendjének szabályozásával kapcsolatban elmondta, hogy 2017. 
március 31-ig készülni fog egy olyan javaslat, amely a jogszabálynak megfelel, és egy 3-5 
éves megvalósítási ütemezéssel kerülne átalakításra a területet érintő parkolás. 
Hangsúlyozta, hogy addig nem kerülhet az előterjesztés a képviselő-testület elé, amíg a 
hatóságokkal nincs egyeztetve a javaslat.  
A Körtvélyes felé vezető bekötőútnál kábelhibát észleltek, ezért nem működik a 
közvilágítás. A szakasz egyik oldalán megtalálták a problémát, a másik szakaszon még 
próbálkoznak a hiba elhárításával. 
A Zsolnay kalászok elhelyezése három éve született, új hagyomány, mely a Komlón élő 
gyermekek számát mutatja. Valóban szükséges egy táblát kihelyezni, ami a látogatók 
számára tájékoztatást nyújt. A Komlói Napokra minden szülő külön értesítést kapott arról, 
hogy ünnepélyesen átadják a kalászokat és felszentelésre kerülnek.  
 
Vass Dénes (nyugdíjas bányász) elmondta, hogy az Alsószilvási Iskola alatti útszakaszon 
parkoló autók miatt kevés a hely a közlekedésre. Megkérdezte, hogy meg lehet-e oldani a 
problémát kevés ráfordítással. Javasolta továbbá, hogy hozzanak létre a temetőben 
Mindenszentek napjáig egy közös emlékhelyet, melynek több funkciója is lehetne, és 
gyertyagyújtásra is alkalmas volna. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Felszabadulási 
Emlékmű rossz állapotban van, és gondozatlan területen fekszik. 2018. április16-án lesz 15 
éve, hogy aláírták az EU szerződést, ezért javasolja, hogy a dátum kerüljön fel a zászlót 
szimbolizáló alakzatra, és a kapcsolatot szimbolizálva magyar és EU színűre fessék a 
jelképes lobogókat.  
Megkérdezte, hogy van-e lehetőség a társasházi közös képviselők összehívására az aktuális 
jogszabályok ismertetésének céljából. Véleménye szerint több közös képviselő nincs 
tisztában ezekkel. 
A kórustalálkozó alkalmával kérdezi, hogy kaphatnának-e meghívást azok az emberek, 
akik már nem a városban élnek.  
 
Bogdán László (nyugdíjas pedagógus) előre bocsátotta, hogy a városban olyan látványos 
fejlődést tapasztalható, melyet az utóbbi 10 év alatt nem látott. Kifogásolta azonban, hogy 
a Városház téri üzletsor épületéről hullik a vakolat. Javasolta, hívják fel a vállalkozók 
figyelmét a problémára, mert tulajdonosként nekik kell kijavíttatni azt. Kérte, hogy a 
képviselők fogadó óráinak időpontja, és telefonszáma jelenjen meg a Komlói Kirakatban. 
Tekintettel arra, hogy Komló járásszékhely város, és sokan megfordulnak itt, javaslatot tett 



útbaigazító táblák elhelyezésére az intézmények könnyebb megtalálása érdekében.  
Úgy gondolja, hogy egy ilyen nagy városnak, mint Komló, szüksége van bányászzenekarra 
azért is, mert annak idején a „bányára” épült.  
Megjegyezte, hogy a kórházi időpontkérés valóban nehézkes, amit személyesen is 
tapasztalt. Javasolja, hogy akinek ilyen problémája van, kérje a háziorvosa segítségét.  
Végül a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vezetőjétől kért tájékoztatást a mérőórával felszerelt, 
szigetelt társasházak árképzéséről. Elmondta, hogy a társasházi közös képviselők 
összehívásával személy szerint a települési képviselőket bízná meg, hogy mielőbb 
megoldást találjanak a problémákra. 
 
Polics József elmondta, hogy az Szilvási Általános Iskolánál (Függetlenség u.) nem lehet 
teljesen szabályosan megoldani a parkolást. A domborzati viszonyokat figyelembe véve a 
domboldalon a közvilágítási lámpaoszlopok és a szűk terepviszonyok miatt nehézkes a 
területrendezés végrehajtása. Több javaslat áll rendelkezésre, de mind nehezen 
kivitelezhető és a beruházási költséget tekintve pedig horribilis összeg lenne. Az utcában 
közműproblémák is nehezítik a megoldást, ezért türelmet kér, mert rövid időn belül nem 
tudják teljesíteni a kiépítést. 
A komlói temetőben még nincs kereszt, amit jogos felvetésnek talál. A gesztenyési 
Felszabadulási emlékmű vonatkozásában tett javaslatot jó az ötletnek tartja, de az sajnos 
nem önkormányzati tulajdonban áll. Reméli, hogy a tulajdonossal sikerül megegyezni 
annak érdekében, hogy az ötlet megvalósuljon. 
A társasházakban a közös képviselőt a lakók választják, és a választottnak megfelelő 
végzettséggel kell rendelkezni a feladat ellátásához. A társasházak törvényességi 
felügyeletét a jegyző látja el. A későbbiekben jegyző úr tájékoztatását is hallhatják a 
jelenlévők. 
Hangsúlyozza, hogy a tartozások behajtása nem az önkormányzat feladata. Időnként az 
önkormányzati feladatellátásban bekövetkező változások miatt össze kellett hívni a közös 
képviselőket tájékoztatás céljából, tehát folyamatos a kapcsolattartás. Érzékelhető egyfajta 
felkészültség köztük, ami rányomja a bélyegét a társasházakban élők hangulatára. 
A Kórustalálkozóra vonatkozó javaslatot megköszönte, és várja a meghívottak javasolt 
névsorát. 
Az Árkádsoron potyogó vakolat ügyében már tartottak közgyűlést – mivel az épület 
társasház formájában működik –, és megígérték, hogy az időjárás függvényében 
megpróbálják helyreállítani. A magánszféra védelme érdekében a képviselők telefonszámát 
nem javasolta az újságban megjelentetni. A képviselői fogadó óra időpontjai 
megtekinthetők a honlapon. 
Az útbaigazító táblák kihelyezését jogos felvetésnek találja, de sajnos egyelőre sem 
pályázati, sem saját forrás nem áll hozzá rendelkezésre. 
Új bányászzenekar létesítésére nincs lehetőség, mert ahhoz véleménye szerint szükséges 
egy hozzáértő ember, aki megszállottan tesz a működésért. 
Ismertette, hogy Dr. Tánczos Frigyes sms-ben üzente a résztvevőknek, hogy jelenleg két 
telefonvonal működik a kórházban, ahol a betegek hívását fogadják, és kérte szíves 
türelmüket. 



Elmondta, hogy a társasház hőszigetelése utáni fűtésköltség megtakarítása függ az 
időjárástól, és javasolta, hogy a Komlói Fűtőerőmű Zrt.-nél személyesen is tájékozódjon a 
kérdező. 
 
Dr. Vaskó Ernő tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a társasházak törvényességi 
felügyeletével kapcsolatban a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági irodáján 
fogadják a bejelentéseket. A jegyzőnek csak törvényességi felügyeleti jogköre van, ami azt 
jelenti, hogy az egymás közti elszámolási és egyéb vitákba nem avatkozhat bele, kizárólag 
a törvényes működés ellenőrzésére van hatásköre. Véleménye szerint többnyire olyan 
közös képviselők végzik a társasházi feladatokat, akik értenek hozzá. A problémák 
legtöbbször a szociális helyzetből és egyéb nehézségekből adódnak, nem pedig a közös 
képviselők felkészületlenségéből. Abban az esetben, ha a felek nem tudnak egymás között 
megegyezni és törvényességi felhívás kibocsátását követően sem oldódik meg a probléma, 
akkor a jegyzőnek is csak bírósági per indításához van joga az érintett társasházzal, közös 
képviselővel szemben.  
Kiemelte, hogy a Hivatal rendszeres kapcsolatot tart fenn a közös képviselőkkel, 
tanácsokkal látják el őket, és az egyeztetések sok esetben célravezetők. 
 
Horváth Lászlóné (Közösségek Háza Színház- és Hangversenyterem igazgatója) 
részletesen ismertette, hogy álláspontja szerint miért nem lehet új bányász zenekart 
alapítani Komló városában. 
Hangsúlyozta, hogy elsősorban egy karnagyra lenne szükség, aki hosszú évek alatt kineveli 
a legalább 40 zenészből álló zenekart. Elmondta, hogy a zeneiskolában a fa- és részfúvós 
hangszer tanszakon nagyon kevés gyermek vesz részt, és a későbbi a hangszerválasztásuk 
sem úgy alakul, hogy ebből a kevés létszámból és vegyes korosztályból zenekart lehessen 
létrehozni. Karnagyaink megöregedtek, nehéz utódot és olyan vezető személyiséget találni, 
aki véghez vinné egy egységes zenekar alapítását. Véleménye, hogy ez nem pénzkérdés, és 
nem szervezés kérdése miatt nincs jelenleg bányász zenekar, ennek elsősorban karnagy és 
fúvós hiány az oka. 
 
Polics József megköszönte az észrevételeket, javaslatokat, és ígéretet tett arra, hogy a 
teljesíthető kéréseket figyelemmel kíséri, és megpróbálja azokat megvalósítani. Az 
önkormányzat tovább dolgozik azon, hogy a város még élhetőbb legyen és erősödjön. 
Szép estét kívánt. A közmeghallgatást 18 óra 57 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
   dr. Vaskó Ernő  Polics József 
  címzetes főjegyző  polgármester 


