
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 2018. március 1-én tartott közmeghallgatásáról 
 
Jelen vannak:   önkormányzati képviselők jelenléti ív szerint,  
  intézményvezetők, cégvezetők 
  komlói lakosok 
 
A közmeghallgatás témája: 
 
1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése 

Előadó: Polics József polgármester 
 
Polics József polgármester köszöntötte a jelenlévőket, 17 óra 04 perckor a 
közmeghallgatást megnyitotta. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2017. évi 
önkormányzati működésről, valamint a 2018. évi költségvetésről tájékoztatta a 
megjelenteket. 
Felhívta a figyelmet, hogy a prezentáció megtalálható a honlapon, az e témában és a 
működéssel kapcsolatosan feltett kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bemutatta Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint a településrészi önkormányzatok 2017. évi munkáját. Kiemelte 
a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tevékenységét, melynek feladata a 
pályázatokkal kapcsolatos döntések előkészítése. Az általuk tárgyalt napirendek magas 
száma összefügg a megnyert pályázatokkal és pályázati forrásokkal.  
 
Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódóan elmondta, hogy még hiányzik a 2018. januári 
lakosságszám. Sajnos a halálozások száma nagyon magas. Az önkormányzati 
lakásállomány az elmúlt évek alatt lényegesen nem változott, viszont elmondta, hogy a 
kormány által biztosított családok otthonteremtési támogatásának és az ezt kiegészítő 
önkormányzat támogatásának köszönhetően a lakások iránti kereslet városi szinten enyhén 
nőtt. Elindult Komlón is a lakásépítés.  
2017-ben 917 millió forint adóbevétel folyt be az önkormányzathoz. Megragadta az 
alkalmat, hogy megköszönje a komlói polgároknak és vállalkozóknak a befizetett adók 
összegét, akik ezáltal hozzájárultak Komló város működéséhez. A számok között látható, 
hogy a vállalkozók által befizetett helyi iparűzési adó összege 523 millió forint, bírság alig 
volt tapasztalható. A grafikonon látszik, hogy 2002. óta hogyan alakultak az egyes 
adóbevételek, és látszik a hullámzó tendencia. A következő ábrán a 917 millió forintos 
bevétel egy folyamatosan növekvő tendenciát mutat, a 2009-2012-es mélypont után kezd 
magához térni a rendszer.  



Az ellátási formához kapcsolódnak olyan pénzbeli ellátások, mint a rendszeres pénzbeli 
ellátások, a rendszeres gyermekvédelmi ellátások, és az eseti szociális ellátások. Egyéb 
szociális támogatáson belül a szünidei gyermekétkeztetések kapcsán az ellátandó 
gyermekek száma és ezáltal az ételadagok száma folyamatos növekedést mutat. A Bursa 
Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj igénylések száma az elmúlt évben csökkent.  
A gyermeklétszám alakulásában az elmúlt 10 évben folyamatos csökkenés látható, 
kiemelve az óvodások és iskolások számát, kisebb csökkenés mutatkozik. 
 
A 2018. évi költségvetés adatai alapján a főösszeg 7,3 milliárd forint összegű. Ismertette, 
hogy 2017-ben ez az összeg 5 milliárd forint alatt volt. A jövő héten tartandó 
képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra a költségvetés, év végére ez az összeg 
meghaladhatja a 8 milliárd forintot. Ez mind a városba érkezett plusz állami 
támogatásoknak és a pályázatokon elnyert forrásoknak köszönhető. A legtöbb pályázat már 
szerepel ebben az összegben. Hangsúlyozza, hogy ez a szám az év végére sokkal magasabb 
lesz, a jelenleg még el nem bírált pályázatok miatt. Hitelfelvétel szerepel a táblázatban 231 
millió forint összegben, ami az elmúlt évben ennek az összegnek a duplája volt, fele ekkora 
költségvetési főszámmal. A konszolidáció óta, és az elmúlt években is az önkormányzat 
hitelfelvétel nélkül tudta zárni a költségvetését. A későbbi ábrákon bemutatásra kerül, hogy 
milyen Európai Uniós és a hazai forrásból támogatott pályázataink vannak folyamatban. Az 
előzetes felmérések alapján idén kisebb mértékű hitelfelvételre lesz szükség, ami 
összességében elenyésző, és beruházásra fordítandó. Az önkormányzat és intézményeinek 
bevételeit százalékos arányban mutatta be. A nagyobb számok az önkormányzati 
költségvetési támogatásból, illetve a közhatalmi bevételekből tevődnek össze. Ezek 
forintosított összegét mutatja a következő ábrán, ami 3,5 és 1,7 milliárd forintot takar. A 
bevételi és kiadási oldalt először százalékosan, majd forintosítva ábrán szemlélteti. 
A közfoglalkoztatásban résztvevők statisztikai létszámának alakulását mutatja be a város 
teljes intézményrendszerében. 2011. óta a létszámban növekedés látható. Ebben nem csak 
az önkormányzat, hanem intézmények, egyesületek, alapítványok által 
közfoglalkoztatásban alkalmazottak létszáma is szerepel. 2016-ról 2017-re 250 fővel 
csökkent a közfoglalkoztatottak száma és bízik benne, hogy a munkavállalók az elsődleges 
munkaerőpiacon folytatják tovább a munkavégzést, ahogy abban is, hogy a csökkenés 
ebben az évben is folytatódik.  
Tavaly nagyon sok átszervezés és átalakítás történt a nevelési és oktatási intézményekben. 
A Felsőszilvási Tagóvoda beolvadt a Szilvási Tagóvodába. Változás történt az 
Egyházmegye által fenntartott Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolánál és 
a Szent Bernadett Óvodánál, mert az önkormányzat értékesítette az ingatlanokat az 
Egyházmegye részére. 
Bemutatásra kerültek azok a pályázatok, melyeknél már támogatási szerződéssel 
rendelkezik az önkormányzat. Ezek a pályázatok Európai Uniós és részben hazai forrásból 
finanszírozott, folyamatban lévő pályázatok, melyeknek az össz-támogatási összege közel 
3 milliárd forint. A következő két-három évben ezek a beruházások meghatározzák majd a 
városban folyó építkezéseket. Két TOP pályázatnál: a Nagyrét utcai beruházásnál és a 
buszpályaudvar átépítésénél már van pozitív döntés. További két pályázat elbírálás alatt 



van: az épületenergetikai korszerűsítéssel kapcsolatos, valamint a Barnamező II. néven 
futó, a volt fürdőépületre benyújtott pályázat. A Munkácsy Mihály utca és környezetének 
felújítása során olyan megtakarításra tett szert az önkormányzat az elnyert összeghez 
képest, hogy azt a Munkácsy Mihály utcához kapcsolódó utcák felújítására lehet fordítani. 
Ehhez a Belügyminisztérium megadta a hozzájárulását. A felújításra váró utcák a 
következők: Bartók Béla utca, Lehár Ferenc utca, valamint a Mecsekfalui úton az új 
körforgalomtól kb. 510 méteres hosszúságban történő teljes útszakasz. A Gorkij utca, a 
Széchenyi utca, a Munkácsy Mihály utca alsó-felső és az Altáró utcát összekötő szakasza. 
Ilyen nagymértékű útberuházásra Komlón még nem került sor. A Komlói Járáshoz és a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társuláshoz tartozó településeken egy három 
éves program keretén belül fog megvalósulni egy pályázat, és hamarosan aláírásra kerül a 
támogatási szerződés.  
Képeken kerültek bemutatásra a már befejezett és a még befejezésre váró beruházások, 
pályázatok. Többek között megemlítésre került a Kubinyi Ágoston Program keretén belül a 
megvalósuló mecseki Jurassic Park és a kiállított Komlosaurus, a Nemzeti Szabadidős 
Egészség és sportparkok, a közvilágítási hálózatok felújítása, a Vis maior támogatás által 
megvalósult helyreállítási munkák befejezése. A képeken szemléltette a sportlétesítmények 
beruházásait, a belterületi utak és közutak felújítását, valamint a közmunkaprogram 
keretében megvalósuló beruházásokat. A polgármester kérte, hogy a köztéri felújításokra 
és a beépített eszközök épségére mindenki vigyázzon, rendeltetésszerűen használja azokat.  
Örömmel említette meg a szintén közmunkaprogram keretében létrehozott kertészetet, a 
savanyító üzemet, valamint a tésztagyártó üzemet. Felsorolásra kerültek a Gazdasági Ellátó 
Szervezethez kapcsolódó intézményi karbantartási, felújítási munkák. A GESZ 
tálalókonyhái a NÉBIH által végzett ellenőrzés alkalmával kiváló minősítéseket szereztek.  
Elmondta, hogy Komló Város Önkormányzat rendezvény-naptára idén is sok újdonsággal, 
sok színes programmal várja az érdeklődőket. Tavaly új rendezvényként került a naptárba, 
és ezentúl minden évben megrendezésre kerül a Hétdomb Filmfesztivál. 
Befejezésül hozzátette, hogy dolgos évet zárt az önkormányzat, és reméli, hogy 2018. is 
hasonlóan telik majd. 
 
Kérdés nem volt. 
 
Polics József elmondta, hogy Vass Dénes nyugdíjas bányász jelenleg kórházban van, ezért 
nem tud részt venni a közmeghallgatáson. Levélben kérte az általa felvetett problémák 
ismertetését, és azok megoldását. A polgármester felolvasta a levelet, mely a jegyzőkönyv 
végén 1. számú mellékletként szerepel. 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a zobákpusztai összedőlt beton köszöntő 
tábla felújítása folyamatban van, elbontják a betont és új köszöntő tábla kerül kihelyezésre. 
A szelektív hulladékgyűjtővel kapcsolatos bejelentésre válaszolva: a hulladékgyűjtő 
edényzet környezetének rendben tartása a lakók és közös képviselők feladata. Az autóbusz 
megállókban vannak magas járdaszigetek, ahol még az alacsonypadlós busz is lejjebb van, 
mint a peron. Több helyen felújításra kerültek és kerülnek a buszmegállók és járdák, a 
felújítások során tudják biztosítani az előírás szerinti 15 cm-es magasságot. A felújítási 



folyamatot folytatni fogják addig, amíg el nem készül az összes útpadka. A buszpályaudvar 
és környékének felújítása, átépítése a már benyújtott pályázattal fog megvalósulni. A 
tavalyi közmeghallgatáskor felvetett temetői kereszt elhelyezése még várat magára, 
forrásokat kell találni a megvalósításához. A polgármester várja mindenki ötletét, 
javaslatát, segítségét a megoldásra. A felszabadulási emlékmű piros-fehér-zöldre, illetve 
Európai Uniós zászló színekkel való festését nem lehet megoldani, mert a terület nincs az 
önkormányzat tulajdonában. Hozzátette, hogy ez a tény már az elmúlt közmeghallgatás 
alkalmával is elhangzott, és ez alatt az idő alatt próbálkozott az önkormányzat a terület 
megszerzésével. Jelenleg egy földcsere előkészítése van folyamatban, melynek sikeressége 
esetén a festés is megtörténhet.  
 
Bencsics Károly (Kisbattyán): felvetette, hogy lakóhelyén az utak járhatatlanok és arról 
érdeklődött, hogy mikor oldják meg az utak rekonstrukcióját. Hozzátette, hogy a problémát 
megemlítette a médiának is, de nem adták le a műsorban. Elmondta, hogy a kommunális 
adót rendszeresen fizeti, és ezért elvárható lenne az utak javítása. 
 
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Polics József elmondta, hogy Komló városában 65 km a szilárd burkolatú út hossza és 
ugyanennyi a nem szilárd burkolatú utak nagysága. Zúzalékpótlást tud ígérni az időjárási 
viszonyok javulása esetén. Sajnos még mindig vannak rossz állapotú utak, melyeknél előre 
láthatólag nem tudja az önkormányzat az elvárt szintet biztosítani. Az adóbevétel 
megoszlása a kiadásokkal együtt bemutatásra került a közmeghallgatás elején. A kivetítőn 
látni lehetett azt is, hogy milyen kiadások merülnek fel a kommunális feladatokra. Ezek 
összességében az adóbevétel többszörösét jelentik. A felvetett problémát figyelembe veszi, 
továbbra is türelmet kér a megvalósításig.  
 
Több kérdés nem volt. 
 
A polgármester megköszönte mindenki segítő munkáját, valamint a jelenlévők részvételét. 
Szép estét kívánt. A közmeghallgatást 17 óra 59 perckor bezárta. 
 

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



          1.sz.melléklet 
Vass Dénes 
7300. Komló, Alkotmány u. 35. 
Tel.: 72/483-397, 30/9297-424. 
 

Közmeghallgatás 2018. március 1. 
 
1.) Zobák-pusztán: a szászvári elágazóban levő „üdvözlő felirat” beton lapjai elmozdultak 
a télen. Rézsűcsúszás történt, tavasszal ajánlott rendbe tenni. 
 
2.) Kihelyezésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtő edények az elmúlt évben. A város több 
pontján a kevés hely miatt „hevenyészettel vannak ott. Ahol szükséges ott a tárolóhelyeket 
meg kell növelni, körbe keríteni a kukákat (például: lánccal), hogy idő előtt ne 
használódjanak el, valamint könnyebb legyen a hulladékszállítás.  
 
3.) Több autóbuszmegállóban nincs, vagy nagyon alacsony a járdasziget és/vagy út 
magassága. Ahol az előírtnál alacsonyabbak azokat szabvány magasságúra kell emelni. 
(Öregek, bottal járók nagyon nehezen tudnak fel, illetve leszállni a buszról. Ezáltal baleset 
is megelőzhető.) 
 
4.) Autóbusz váróterem és környéke felújításra szorul. Gondolni kell a hidegre, legalább 
egy radiátort (melegítő berendezést) kellene elhelyezni. Több helyen a tető is beázik. 
 
5.) A komlói köztemetőbe készüljön el végre egy Jézus Krisztussal ékesített kereszt. 
Katolikusok vagyunk, nem pogányok! Sőt, a temető középső lejtős részén egy kálvária is 
készülhetne. Egy 14 darabos kép/dombormű – Jézus kereszt útjáról – szintén felemelő 
lenne. 
 
6.) Ismételten javaslom a volt Felszabadulás emlékmű – beton zászlóit – fessék be, 
piros-fehér-zöld, a másikat EU színnel. 15 éve írta alá Magyarország a csatlakozási 
szerződést. 
 
Kórházi kezelés miatt a rendezvényen nem tudok részt venni. Kérem a felvetett 
kérdéseim kerüljenek be a jegyzőkönyvbe. 
 
Komló, 2018. február 27. 
 
Jó szerencsét!       Vass Dénes 
 
Ui: Köszönöm és méltatom azokat a dolgokat, ahol a meghallgatást tettek követték: 

- kutyafuttatók, 
- Altárói emlékhely, 
- komlói díszpolgárok sétánya. 


