
Jegyzőkönyv 

 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2020. január 15. napján megtartott alakuló 

ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Napirendi pont:  

 

1) Körtvélyes Településrészi Önkormányzat megalakulása 

2) Jövőbeli tervek 

3) Egyebek 

 

                    

1. napirendi pont: Körtvélyes Településrészi Önkormányzat megalakulása 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelenteket, az alakuló ülést megnyitotta. Tájékoztatásul elmondta, hogy a településrészi 

önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív feladatait a polgármesteri hivatal látja 

el, melyhez összekötőt biztosít. E feladatot Néreiné Farkas Judit látja el.  

 

 

Polics József Komló város polgármestere ezután felkérte Seres Józsefnét, a településrészi 

önkormányzat tagját az eskületételére.  

 

 

Az eskü letétele után Polics József ismertette a Körtvélyesi városrésszel kapcsolatos terveket 

és a 2019. december 10-ei közmeghallgatás óta történt változásokat, előrehaladásokat. 

 

Miszerint a Nagyrét utcánál végfázisában van a közbeszerzési ajánlat, beérkeztek az ajánlatok 

és az összajánlatok értéke nem haladja meg a rendelkezésre álló forrást. 

A Határ utcai parkolóhely kérdésében kérte a részönkormányzat tagjait, hogy keressék fel 

azokat az autósokat, akiket érint ez a parkolási probléma. Ez egy kulturált parkolási 

lehetőséget biztosítana azoknak, akiknek nagyobb autója sok helyet foglal el a normál 

parkolókban. 

Továbbiakban elmondta, hogy a Nagyrét utca elkészültéig nem szabad foglalkozni a gyűjtő út 

befejezésével.  

Kérte a részönkormányzatot, hogy a felmerülő problémákat gyűjtsék össze a költségvetés 

tárgyalásáig. 

Bank automata kérdésében tájékoztatta a részönkormányzatot arról, hogy a Kereskedelmi és 

Hitel Bank megszünteti a készpénzes kifizetést a bankban, ennek okán jelezte a K&H 

vezetőjének, hogy szeretné, ha bővülne a bank automata lehetőség a városban. Ez a kérése 

továbbításra került, várják a választ. A Nagyrét utcai Postánál és a Kökönyösi Postánál 

szeretnének bank automatákat elhelyezni a közeljövőben. 

A Nagyrét utcával és Határ úttal kapcsolatban elmondta, hogy egyre több vállalkozó vásárol 

területet. Reményei szerint minél hamarabb elkezdődhetnek a Büntetés Végrehajtási 

Intézetnél a beszerzések, helyszíni szemlék és hamarosan elindulhat az építkezés. 

Megköszönte, hogy meghallgatták és jó munkát kívánt a részönkormányzat tagjainak. 

 

 



 

2. napirendi pont: Jövőbeli tervek 

 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy a képviselő-testület az éves költségvetésében határozza 

meg a településrészi önkormányzatok által felhasználható éves pénzkeretét. 

Előre láthatóan Körtvélyes Településrészi Önkormányzat erre az évre 200.000 Ft-ot fog 

kapni. Ezen kívül előre láthatóan megkapják még a 2019. évi maradványt, melynek összege: 

290.060 Ft.  

Elmondta, hogy a Karácsonyi Ünnepséget mindenképpen szeretné ezévben is megtartani. 

Ezenkívül szeretne Húsvéti Ünnepséget tartani jó idő esetén, melynek keretein belül a 

gyerekeknek lehetne tojáskereső játékot szervezni. 

Rossz idő esetén pedig Gyereknapot szeretne szervezni a városrészben. Gyereknap alkalmával 

minden gyermeket meghívnának egy fagylaltra rendezvénnyel összekötve. 

 

Seres Józsefné a Gyereknappal kapcsolatban elmondta, hogy van egy ismerőse, aki 

bohócként felszokott lépni az idősek otthonában is. A részleteket majd megbeszélik a 

későbbiekben ezzel kapcsolatban. Továbbiakban jó ötletnek tartaná, ha lenne idén légvár a 

gyerekek számára. 

 

Gerencsér Ágnes szeretné, ha a részönkormányzat aktívabban jelen lenne Körtvélyes 

életében. Tervei között szerepel, hogy idén is legyen nyáron a játszótéren festegetés és utána 

egy közös vacsora. Szeretne augusztusban egy csillaghullással egybekötött szalonnasütést. 

Szeretné, ha a városrészben élők jobban összekovácsolódnának. 

Ezek a rendezvények nem költségigényesek, de a közösség összetartóerejét erősítenék. 

 

Seres Józsefné nagyon jó ötletnek találta ezeket a megmozdulásokat és támogatta a 

részönkormányzat elnökének azon ötletét is, miszerint Szilveszterkor utcabált is lehetne 

szervezni. 

 

Szabó Józsefné is támogatja az ötletet, különösen jó kimozdulási lehetőségnek tartja azok 

számára, akik egyedül vannak otthon vagy nem mennének sehova. 

 

Gerencsér Ágnes hozzáfűzte, hogy lehetne forró ital is a rendezvényen résztvevők részére. 

 

Seres Józsefné ötletként elmondta, hogy lehetne előzetes regisztráció a közösségi oldalon, 

ami által lehetne előre tervezni az ital mennyiségét, illetve szendvicseket is lehetne készíteni a 

rendezvényre. 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy a Körtvélyesi Napot sajnos nagyon költséges lenne 

megszervezni, ezért nem sikerült az utóbbi években sort keríteni rá. Régebben volt egy 

Körtvélyesi Egyesület, ahol a tagok tagdíjat fizettek, pályázatokat nyertek meg. Ezekből az 

összegekből tudták fedezni a Körtvélyesi Nap alkalmával megszervezett fellépőket, 

hangosítást és egyéb költségeket. 

 

Ezt az egyesületet szeretné feléleszteni a jövőben. Szeretné, ha a városrész iránt elkötelezett 

emberekből állna ez az egyesület. Év vége fele el is kezdené ennek az intézését.  

 

Miután megalakulna az egyesület szeretne egy évben egyszer egy jótékonysági estet is 

szervezni, ahol Körtvélyes városrésznek gyűjtenének pénzt, ezáltal már reményei szerint 

rendelkezésükre állna elegendő összeg az ilyen nagyobb rendezvények megszervezésére is. 



Utána fog járni a Szilveszterkor megtartani kívánt utcabál feltételeinek is és jó ötletnek 

tartaná, ha ezen rendezvény során is lehetőség nyílna pénzgyűjtésre. 

 

A részönkormányzat tagjai egyetértettek a fent elmondottakkal. 

 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

 

Gerencsér Ágnes tájékoztatta a megjelent részönkormányzati tagokat arról is, hogy szeretné, 

ha két havonta üléseznének és minél több rendezvényt szerveznének a városrészben. 

 

Seres Józsefné elmondta, hogy szép kezdeményezésnek tartja a tavalyi évi szemétszedést. 

 

Gerencsér Ágnes válaszul elmondta, hogy tervei között szerepel idén is a szemétszedés 

tavasszal. 

 

Szabó Istvánné tájékoztatta a tagokat, hogy most nincs sok szemét a városrészben. Sokkal 

jobb a helyzet, mint tavaly volt. Véleménye szerint valahogyan a lakókat kellene rávenni, 

hogy a leselejtezett holmikat ne a lakossági hulladékgyűjtőkbe tegyék. 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy a Körtvélyes utcában volt egy nagy konténer, erre a célra. 

Az emberek nem megfelelően használtak, a lakossági hulladékokat is beledobták. Ezért azt a 

konténert el kellett vitetnie onnan.  

 

Jövőbeli elképzelései között szerepel, hogy visszakerülne ez a konténer, de zárt állapotban 

lenne folyamatosan. A közfoglalkoztatottak vállalták, hogy összeszedik ezeket a bútorokat, 

lomokat és belehelyezik ebbe a konténerbe.  

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy két-három hónapja kihívta a Városgazdálkodást és elvitetetett 

minden hulladékot a városrészből.  

 

Szeitz Gábor a Komlói Városgazdálkodás munkatársa időközönként kiküldi majd az 

embereit, hogy összeszedjék az időközben keletkezett hulladékot. Szeitz Gáborral egyeztettek 

azügyben, hogy milyen megoldásokat tudnának találni erre a problémára.  

 

Első lépésként Gerencsér Ágnes ki fogja ragasztani minden lépcsőház kapujára a lomtalanítás 

időpontjait. A lépcsőházakat nem szeretnék büntetésekkel súlytani, hiszen nem mindig azok a 

lakók felelősek a szemétlerakásért, akik ott laknak. Viszont egy idő után el fognak jutni a 

büntetésekig, ha maradnak a tarthatatlan állapotok. 

 

Szabó Istvánné kérdésként felvetette, hogy a Sík János által vezetett Celesztina Pékség 

melletti nagy füves területen lenne e lehetőség egy zárt kutyafuttató kialakítására. 

 

Gerencsér Ágnes tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a kutyafuttató helye ki van jelölve a 

városrészben, de szeretné, ha a jövőben egy elkerített kutyafuttató is lenne Körtvélyesben. 

 

 

 

 

 



Gerencsér Ágnes megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel arra, 

hogy ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét, javaslatát 

és az ülést bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Néreiné Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


