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Polics József: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai
közmeghallgatáson. Az ülést 17 óra 07 perckor megnyitom. Megállapította, hogy dr. Barbarics Ildikó
és Vízhányó András hiányzását nem igazolta. A képviselő-testület létszáma 10 fő.
2 év után normál időpontban tudjuk megtartani a közmeghallgatásunkat, hála istennek az elmúlt
évben ilyen pótlólagos kötelezettséggel, valamikor az év vége felé tettünk eleget törvényi
kötelezettségünknek. Most pedig megpróbáljuk ezt megtenni az elmúlt esztendőről, egy beszámoló,
illetve az idei év költségvetési tervei, ezek szoktak napirendként szerepelni ezen a speciális
képviselő-testületi ülésen, amit közmeghallgatásnak hívunk. Minden fent lesz a város honlapján,
mindenki ott nézegetheti, elemezgetheti azokat az adatokat, amelyeket ez az anyag tartalmaz. Van
miről beszámolnunk, de összességében nem fogok minden képre minden leírásra kitérni, mert az
nagyon hosszú lenne és nem az a cél, hogy én beszéljek. Az lenne a cél, hogy az észrevételek
hangozzanak el ezzel a közmeghallgatási anyaggal kapcsolatban.
Az első táblákon bemutatnám Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai, a
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a településrészi önkormányzatok 2021. évi tevékenységét.
Néhány adattal kezdünk a képviselő-testületi ülésekről, van itt néhány adat, speciális helyzet, hisz az
elmúlt évben is tartott a veszélyhelyzet, és voltak időszakok, amikor a Képviselő-testület nem tudott
ülésezni, de ez nem akadályozta a meg a város működését. A döntések, ha azok határozatot
igényeltek vagy rendeletet, azok mind megszülettek. Az elkövetkezendő néhány adat az a különböző
bizottságoknak a 2021. évi tevékenységéről adnak beszámolót. A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési
Bizottság a sok-sok beruházásnak köszönhetően látszik, hogy a többihez képest kimagasló számban
ülésezett és a legtöbb határozatot hozta. A következő táblázat a nemzetiségi önkormányzatokról
szól, üléseik számáról, napirendi pontjaikról. A következő táblázat a városban működő 6
részönkormányzat, településrészi önkormányzat működését mutatja be. Ők is nagyon fontos feladatot
látnak el a város egyes területeinek működése szempontjából. Csináltunk egy összesítést, ami
2017-től mutatja be az önkormányzati hivatal ügyfélforgalmi rendjét. Látszik, hogy az elmúlt 2 évben
hasonló nagyságrendű számokkal dolgozott a hivatal. A következő táblázat mindig ad egy kis
elmélkedésre okot, alkalmat. Komló város lakosságának vagy lakosainak pontos számát mutatja, itt
23.751-es szám szerepel. A szülések számában egy picit elmozdultunk a sok évvel ezelőtti
mélypontról, de azt tudni kell, hogy Komlón már 16-17 éve nem működik a szülészet. Az elmúlt
évben volt ennek ellenére komlói születésű gyermek. Már útközben a mentőben megszült az anyuka,
és a gyermek Komlóra lett anyakönyvezve. Ami még itt kiugró adat az elmúlt évekhez képest, sajnos
összefügg a coviddal, a halálozások száma: 483, nagyon magas. Sajnos a komlói kor-fa százalékos
aránya sem változott lényegesen pozitív irányba. Itt a különböző életkorokhoz tartozó lakosság szám
látható. A következő táblázat a lakásállományra vonatkozik. Itt van egy folyamatos piciny
növekmény az össz lakásszám vonatkozásában. A kedvező családtámogatási rendszernek és az ehhez
kapcsolódó önkormányzati támogatásoknak köszönhetően nőtt a lakásszám, meghaladtuk a
11.000-et. Az önkormányzati bérlakások száma nem változott.

A következő tábla már a költségvetéshez kapcsolódó 2021. évi adatokat fogja tartalmazni. Az egyik
legnagyobb bevételi forrásunk az adóbevétel, itt is szeretném megköszönni mind a
magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak, azt a fegyelmezett adófizetési kötelezettségnek
eleget tevő magatartásukat, mellyel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen nagy biztonsággal
tudtuk a 2021-es esztendőt zárni. A következő grafikonok mutatják a különböző típusú adókból a
bevételek nagyságát, ebből is látszik, hogy az iparűzési adó az, ami kiemelkedik az adónemekből.
Még annyit tennék hozzá, de szerintem az előtte lévő szöveges részben benne foglaltatik, hogy ehhez
a 534.000.000 Ft-os iparűzési adóhoz még 140.000.000 Ft kiegészítő kormányzati támogatást
kaptunk és így összességében az adóval meghaladták az adóbevételeink az 1.000.000.000 forintot. A
grafikonokban lehet látni a különböző adónemeket. A következő grafikon is ugyanezt mutatja, csak
egy hosszabb időtávlatban kitekintve, hogy hogyan alakultak az adóink. Annyit tudni kell, hogy a
2012 évi adórendeletünk óta az adó mértékében Komló városban nem volt változás. Ez látszik is az
alsó grafikonoknál, hogy ott lényegesen nem változnak, szinte vízszintes a diagram. Valójában az
ugrabugráló állás inkább az iparűzési adónál, illetve az idegenforgalmi adónál van, amit lényegesen
befolyásolt a covid járvány. A következő grafikon szintén bemutatja 2005 évtől az összes adó
bevételünknek az alakulását. Látszik, hogy a az elmúlt 4-5 évben ez a közel 1.000.000.000 vagy most
éppen a milliárdot picit meghaladó össz adóbevétel volt. Következő diagram a gyermeklétszám
alakulását mutatja be 2011 és 2021 év között. Ezen a diagramon az látható, hogy 2014 után van egy
radikális csökkenés és azóta van egy stagnált, beállt létszám adat, mely mind az általános iskolákra,
mind az óvodákra jellemző Komló városában.
Rátérnénk a 2022. évi költségvetési főszámokra. Mint ahogy itt látszik a főösszeg az egy 9,3
milliárdos nagyságrendű számot mutat. Ez jó 1 milliárddal kevesebb, mint az előző évi volt. Az előző
évben egy csomó beruházásunk a befejező szakaszba került, kifutott új beruházásaink még nem
indultak el. Minden évben legyen legalább ennyi, amennyi most van és akkor elégedettek leszünk. Ez
a 9,3 milliárdos főösszegű költségvetés durván felében működési kiadást jelent, felében felhalmozási
kiadást és bevételt foglal magába. Ami a bevételi oldalon látszik, hogy ez az I. fordulós költségvetési
tárgyalás egy 393.000.000 Ft-os hitelfelvétellel kalkulál, ami azt jelenti, hogy ennyi hitelt kellene
felvenni a beruházásainkhoz. El tudom most már mondani és a múlt héten a híradásokban is
megjelent, hogy 195.000.000 forintos kiegészítő kormányzati támogatást kaptunk a Barnamező
1-nek nevezett, Juhász Gyula utca végén található beruházáshoz. Folyamatban van a
buszpályaudvarnak a 130.000 forintos összegének a lehívása. Ez összességében 327.000.000 forintot
jelent. Ha ezek a helyükre kerülnek, akkor az a hitelfelvételi szám rendben is lesz. Valójában a
problémáink az idei évben eddig nem is a felhalmozási oldalon jelentkeznek, hanem inkább a
működési oldalon Ott picit 1 milliárdot meghaladó a rendkívüli működési támogatási igényünk, ami
szinte száz százalék, hogy lehetetlen, hogy ennyi kiegészítő támogatásban részesüljön a város. Bízom
abban, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően lesznek még különböző feladatokhoz
kapcsolódó kiegészítő kormányzati támogatások. Elsősorban nagy deficitünk a közétkeztetés
területén van, de jelentős összegeket kell az önkormányzati forrásokból hozzátennünk az ún. nem
köteles feladatainknak a működtetéséhez. Teljesen mindegy, hogy sportról kultúráról beszélek, vagy
a kötelező feladatok esetében is jelentős összegeket teszünk a feladatalapú finanszírozás mellett az
óvodák működéséhez, vagy a Városgondnokságnak a feladatainak az ellátásához. Dolgoznunk kell
kőkeményen azon, és jövő csütörtökön lesz a képviselő-testületi ülés, amikor II. fordulóban fogjuk
ezt a költségvetést tárgyalni. Ott lesznek olyan intézkedések, amelyek biztos, hogy nem fognak
mindenkinek tetszeni, de ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem tudunk mit tenni, mert muszáj
olyan lépéseket tenni, ami garantálja a költségvetés végrehajtását. Bizonyos ideig dolgokat fel fogunk
függeszteni annak érdekében, hogy tisztábban lássunk, hogy hogyan alakulnak az adóbevételeink,
hogyan alakulnak a kiegészítő kormányzati támogatások. Egyet tudok garantálni, Komló városában
az elmúlt 12 évben mindig működtek az intézmények, most is működnek, pedig az első két hónapban
sem kaptak 100%-os finanszírozást, és ezt nem is tudom nekik garantálni. Amit ki kellett fizetni, ki
lett fizetve, és ezután is így lesz; a béreket pedig mindenki meg fogja kapni.
Jönnek ezek a szokásos diagramok, amik a költségvetési főszámain belül megmutatják azokat a
különböző elemeket, jelen esetben ahonnan ez a 9,3 miliárd forintos bevétel kerül a költségvetésbe.
Következő diagram ugyanúgy csak a kiadásokat tartalmazza, tehát itt látszik számokban is, hogy a
9,3 milliárdos kiadásból 4,4 milliárd, tehát 47 százaléka fejlesztési kiadás. A következő táblázat vagy

a tábla azt mutatja meg, hogy Komló térségében működő Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás, mely társulási forma az önkormányzatok összefogásával és együttműködésével a
hatékonyság érdekében működtetve van jelen Komló városában 12 éve. Ezalatt mondhatom, hogy
egy csomó dolgot felvállaltunk annak érdekében, hogy a hozzánk tartozó települések is pályázati
pénzekhez jussanak, ennek a konstrukciónak köszönhetően hatékonyabban tudjanak működni. A
társuláshoz a járási településeken kívül Hosszúhetény is hozzátartozik. Ez a táblázat a társulás 2021.
évi tervezett mérlegét mutatja, látszik, hogy több mint 1,1 tized milliárdos költségvetési főösszeggel
gazdálkodik. Áttérve pár táblázaton azt mutatjuk be, hogy milyen uniós és hazai forrásból
megvalósuló vagy folyamatban lévő beruházásaink vannak. A buszpályaudvar elkészült, működik,
de itt még a pénzügyi elszámolások, az ellenőrzések sora van még vissza, annak ellenére, hogy a
műszaki átadások használatbavételek megtörténtek már. Nagyon fontos a táblázat két számadata, az
egyik a mindig az eredeti, de induló beruházási összeget mutatja, amit nevezhetek nyugodtan
pályázati összegnek a másik pedig a végét, a projekt összköltségét mutatja. Ebből is látszik, hogy a
már többször elmondott 378 millióról induló buszpályaudvar 919 millióval fejeződött be.
Elmondhatom, hogy szinte mindegyik beruházás az induló összeghez képest a különbözetet szinte
száz százalékban hazai forrásból kapta meg. Itt köszönet a képviselőknek, köszönet a kormánynak.
Következő táblázat egy másik beruházási sort mutat, sokkal kisebb számokkal, ezeknek a zöme is
már befejeződött, vagy éppen az épületenergetika az év elején a befejezés bázisába fog kerülni.
Következő táblázat az már azokat a beruházásokat mutatja, amelyeknek egy része (az alsó sorokban
lévők) most kezdődtek el. Az energetikára ugyanaz, mint a másik táblázaton lévőnél a 10, 11, 12-es
az a 48-as térhez kapcsolódó fejlesztéseket tartalmazz. Mindenki láthatja, hogy most aztán ribillió
van a 48-as téren, mert mindenhol dolgoznak. Folyik a Kaptár építése, térépítés, a Közösségek Háza
alagsora van még vissza, majd nyáron a BMX- gördeszka pálya, ott nem sok mindent kell el csinálni.
Ezek azok a beruházások, amelyek jelenleg folyamatban van vannak még.
A következő táblázat az elmúlt 10 év közfoglalkoztatási táblázatát fogja bemutatni, hogyan alakultak
a különböző években a foglalkoztatotti számok. Amikor elkezdtük a közmunka programot, akkor is
azt mondtam, hogy egy 200 fő környéki foglalkoztatásra mindig lesz igény Komló városában. A
2021. évben még egy picit meghaladtuk ezt a létszámot. A 2022. évi pályázatunk már 200 alá
csökkent. Kicsit érdekes azonban, hogy 200 fő környéki foglalkoztatás mellett még mindig van
700-800 fő közötti munkanélküli Komló városában, akit nem tudunk bevonni a közmunkába,
munkanélküli státuszban vannak. Ha megnézzük az újsághirdetéseket, akkor tele vagyunk munka-,
álláshely hirdetésekkel és nem tudunk állásokat betölteni. A pénzbeli ellátásokat mutatja a következő
ábra,ez 2021-re vonatkozik, a szociális szférához kapcsolódó kiadásokat fogja bemutatni az
elkövetkezendő részben, Ide tartozik a felsőoktatási intézmények ösztöndíjpályázata is. Szerettünk
volna még többet kiadni, szinte minden érvényes pályázat megkapta a szükséges támogatásokat.
Most jön egy csomó kép azokról a megvalósult pályázatokról, amelyek én úgy gondolom, hogy üde
színfoltjai Komló városának, és legyünk mindegyikre büszkék, mert közösen valósítottuk meg őket,
mindegyik Komló város fejlődését szolgált. Zömében komlói vállalkozók keze munkájának
köszönhető az, hogy elkészültek, komlóiak építették a komlóiaknak. Ezek között találunk a
szabadidős tevékenység kulturált eltöltésének javítását szolgáló beruházástól kezdve a vállalkozókat
támogató beruházásig mindent.
Következő képeken a Kaptár. 2020. novemberében egy közel 3,5 milliárdos direkt kormányzati
támogatást kapott Komló városa és ennek a négy nagyberuházásnak része a Kaptár, a Színház és a
közösségek házak közé kerülő létesítmény, ami elsősorban a civil szervezetek, egyesületek
működéséhez fog jobb feltételeket biztosítani, és tovább fogja javítani a kultúra fővárosának
infrastrukturális ellátottságának színvonalát. Ehhez a négy nagyberuházáshoz tartozik még a mostani
képen látható KBSK fejlesztési terv, ami éppen itt a sport- és munkásszálló látványtervét mutatja be.
Ez a beruházás jelenleg a tervezési finanszírozás fázisában van, és erre a lefolytatott előzetes
közbeszerzési eljárást követően fog forrás biztosítására sor kerülni. Egy hónap múlva el fog dőlni,
hogy Komlón lesz-e ebből a beruházásból valami vagy nem lesz, jól kell szavazni.
Ez még mindig a KBSK fejlesztés, de ez az edzőcsarnok látványtervét mutatja. A következő kép a
Dino projekt beruházási sávjához kapcsolódik. Itt egy olyan turisztikai fejlesztésről van szó, amely
Komló gyökereit eleveníti fel, mert Komló városa nem lenne ez a település, ha nem lett volna a

bányászat. Az ehhez kapcsolódó részeket is tartalmazza ez a látogató központ és jelenleg ennek az
építésre vonatkozó közbeszerzési eljárása van értékelés alatt. Reményeim szerint eljutunk a végére és
1-2 hónapon belül alá tudjuk írni a szerződést is. A belső berendezésekre, a látványelemekre is a
közbeszerzési eljárás mihamarabb el fog indulni. Bízom benne, hogy az a hosszú távú tervünk is
teljesülni fog, hogy ez egy új Unesco-s díjjal ellátott látogatóközpont lesz 2025-2026 magasságában.
Még meg kell említenem az ide tartozó, ebbe a blokkba tartozó Bétai útra vonatkozó fejlesztést, ami
szintén megkezdődött. Már maga az, hogy végig lehet menni a béta i úton is megfelelő szélességben,
át lehet látni rajta, ez az előkészítő munka része. Az se volt látványos, hogy a csomópontba
kiváltottuk a vízvezetéket. A látványosabb részek, azok most fognak következni, hogyha az időjárás
engedni fogja. A kisbattyáni út fejlesztése pedig befejeződött a négy beruházás közül.
Pár kép és pár adat a nagyon fontos feladatot ellátó Városgondnokság által végzett munkákról fog
szólni. Itt látszik, hogy melyik utcákban kerültek felújításra lakások, ezek kerültek új bérlők kezébe.
A mozgás mutatja, hogy melyik utcákba van igazán nagy fluktuáció. Ebben a lakásállományban
tudunk mozogni, ott tudunk új bérlőknek helyet adni, amikor ő megüresednek valamilyen oknál
fogva a meglévő bérleményeink. Ehhez kapcsolódóan jön néhány fotó a lakásokhoz kapcsolódó
felújításokról. A sokat szidott Városgondnokság által soha nem tudunk eleget végezni, sem
zöldterület gazdálkodásban, sem fakivágásban, sem levélgyűjtésben, szinte semmiben. Néha kapunk
dicséretet is, azt köszönjük szépen, de van rengeteg feladatunk és ehhez pedig kevesebb
humán-erőforrás és kevesebb pénzügyi erőforrás áll rendelkezésre. Úgy gondolom, ettől függetlenül
Komló városában büszkén végig lehet menni ezen a területen.
Néhány adat éppen az Út-híd feladatokhoz kapcsolódó elvégzett munkákról 2021-ben. Hidakból és
utakból sem fogunk tudni eleget építeni. Ma is kaptam egy bejelentést az Irinyi utcából, parkoló hiány
van, csak ennek is vannak fizikai korlátai. Úgy vélem, ha minden 10 évben ennyi parkoló épült volna,
mint ami az elmúlt 10 évben, akkor nem itt tartanánk. Már 1000 fölötti parkolót építettünk, de
minimum 1000 kéne, meg egy mélygarázs, meg egy parkolóház, akkor talán utolérnénk magunkat.
Nagyon fontos szempont hogy ne legyen fizetős. A Városgondnokságnál még megemlítendő, hogy a
mezőgazdasági dolgokkal is foglalkoztak ebben az időben, továbbá idén nagyon szélesedik az
ebrendészeti tevékenységük is.
A másik kiemelkedő intézményünk a Gazdasági Ellátó Szervezet, a GESZ, aki az óvodák, iskolák
bölcsőde esetében a közétkeztetést, tehát a konyhák üzemeltetését végzi. Ehhez kapcsolódóan az
elmúlt években vagy ez évben különböző intézményekben végzett fejlesztéseket mutatjuk be itt
fotókkal. Ide tartoznak még a kulturális és szociális intézmények is, mert ott is végeztünk felújítási
munkákat, aki meg akarja nézni a honlapon teheti meg, ott nyugodtan lehet böngészni.
A következő részek a 2021. évi nagy rendezvényeinkről szólnak. A 2021-es esztendőben sajnos
mindenre rányomta bélyegét a covid. Egy csomó, szinte minden, az első félévhez kapcsolódó
rendezvényünk elmaradt, nem tudtuk megtartani. A II. félévben is azt mondom, hogy light-osan. Ami
biztos, hogy a 70. születésnap remélem mindenki úgy érzi, hogy brutális volt. 41 éve vagyok Komlón,
a dübörgő időszakban se láttam ennyi embert. 4 napos rendezvényt tudtunk tartani, kiemelkedő
támogatásokkal, testvérvárosi települések nélkül, úgymond mi magunk. Úgy gondolom, hogy
megfelelő színvonalon ünnepeltük meg a születésnapunkat, a nemzeti ünnepekhez tartozó
rendezvényeket is megtartottuk, szolidabban és ha később is, de megtartottuk a VII. Amatőr Színházi
Találkozót. a Borbála Hetet, nem volt új elem. Új elemként jött be a plasztik pálya, ami nagyon nagy
sikert aratott. és mint minden évben 2021-ben is nagyon sok civil szervezet kapcsolódott, ezeknek a
rendezvényeknek a sikeres megtartásához kellett az ő szerepvállalásuk, áldozatvállalásuk. A civil
szervezetekre 120.000.000 Ft-ot tudtunk fordítani, és ezt mindig torzítja és látszik, hogy ebből
118.000.000 forint ment a sportra, mert az is a nem költségvetési civil szervek sorában van
feltüntetve. Ez a szám idén 134 millió forint. Néhány fénykép következik a rendezvényekről. A 70.
szülinapon külön tartottunk egy találkozót is, összezsúfolva ennyit szerettem volna elmondani a
2021-es eseményekről, illetve a 2022-es költségvetéshez kapcsolódó dolgainkról.
Várjuk a képviselőkkel együtt az építő vagy kritikus észrevételeket, javaslatokat. Az a kérésem, aki
szól, az a jegyzőkönyv rögzítése érdekében jöjjön a mikrofonhoz, mondja be a nevét, lakcímét,

hogyha nem tudunk rá válaszolni, akkor írásban tudjunk válaszolni a feltett kérdésekre. Köszönöm
szépen.
Rück Jonatán: Jó napot kívánok, Rück Jonatán kisbattyáni lakos vagyok, üdvözlök mindenkit. 4-5
éve, 2006-ban családommal, vagyis akkor még a feleségemmel külföldre távoztunk, annak
érdekében, hogy megerősödjünk és haza térjünk a hazánkba. Itt, Kisbattyánban találtunk egy
földterületet, ahol szeretnénk gazdálkodni, természetes életmódot folytatni, az ipari hulladéknak
nevezett bolti termékeket kikerülve megpróbálni egy kicsit visszamenni hagyományok felé.
Kisbattyánban találtunk földterületet, amit megvettünk. A területünk egy része, kb.2 hektár a falu
aljában fekszik, védett terület, madárvédelem alatt áll. A falu jellegéből adódóan lefelé folyik
minden. A szennyvíz problémára szeretném felhívni a figyelmet. Ha valakinél nincs megoldva a
szennyvíz elvezetés és a szippantós kocsi nem tudja vagy nem akarja üríteni, akkor minket közvetve
mérgez tulajdonképpen. Én azt érzem, hogy a gyerekeimet mérgezik, 3 fiam van, szeretnék nekik egy
jobb életet biztosítani Sajnos ez a probléma süket fülekre talál, mert nem közvetlenül érinti az
embereket.. Az én elveimmel ez ellentétes és segítséget szeretnék kérni ez ügyben az
önkormányzattól, hogyha jön egy szippantós kocsi, akkor kötelezővé legyen téve az, hogy bejelentse,
kihez, mikor ment, és ezáltal ellenőrizni tudják. Röviden ennyi, még tudnám ecsetelni, szeretnék
segítséget kérni az önkormányzattól. Nagyon szépen köszönöm.
Bencsik László: Üdvözlök mindenkit Bencsik László, Komló-Mecsekjánosi puszta 6-7-8 sz. alatti
lakos vagyok. A következő lenne a testülethez a kérésem. Elkészült a szép, új aszfalt egészen
Kisbattyánig, de az Öregek Otthonától felénk az az 500 méter igencsak éles kövekkel van kirakva, és
évente kell futóművet esetleg gömbcsuklókat cserélni az autókon. Több autón nagyobb károk
keletkeztek, amit az önkormányzat ki is fizetett. Bogyai László el tudná mondani, hogy mennyit
fizettek ki kártérítésként. Szerintem ezt a pénzt zúzott kő vagy bármilyen formában be lehetne oda
hozni. Kaptam fényképet egy úriembertől, Zobákról, hogy a volt buszpályaudvaron, Zobák területén,
rengeteg mart aszfalt van. Kérdezném, annak mi lett a sorsa? Elvitték vagy van még? Nálunk az utat
egy meleg időjárás idején le lehetne hengerelni mart aszfalttal egészen a házunk elé. Ugyanis nagyon
sok külföldi és egyéb lakos jár hozzánk, ugye van ott kecskefarm, jönnek családok simogatóba a
gidákhoz, stb. Külföldiek vesznek tőlünk kecskét és el vannak szörnyülködve, hogy milyen
katasztrofális állapotban van az az út. 40 éve senki nem csinált vele semmit. Ehhez kérnénk az
önkormányzat segítségét. Pár éve adtunk be már petíciót, akkor ígéretet kaptunk rá, hogy
megcsinálják. Hoztak is két kocsi zúzott követ, de azt már a teherautók bejárták, úgyhogy ugyanolyan
rossz a helyzet.
Még egy kérdésem lenne. Van a Magyar Államnak egy kastélymentő programja. Mi lenne, ha
Jánosi-i Engel Adolf szobrát nemcsak minden évben koszorúznánk, hanem most rendbe tenné az
állam? Tehát meg kellene vásárolni a magántulajdonostól és fel kellene újítani a kastélyt. Ki lehetne
benne találni bármit, akár szanatóriumot, gyerekkórházat. Minden gyermeket Pécsre kell bevinni, ha
súlyos állapotban van, mivel itt nincs gyermek osztály, nincs szülészet, nincs ellátás. Köszönöm.
Ennyit szerettem volna, illetve még a csapadék vízelvezető árokról elfelejtettem említést tenni.
Szintén Kisbattyánban Rück Jonatán háza alatt és nálunk is nagy esőzéskor majd beszakad az árok, a
terület. Erre kérném majd válaszokat. Ezek a problémák. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Polics József: Megpróbálunk válaszolni. Biztos, hogy nem fogunk tudni mindenkinek kielégítő
választ adni. Az első problematika a szennyvíz kérdése. A kisbattyániakat nem vigasztalja, hogy
Komló városában 99,3 százalék a szennyvízzel ellátott területek száma, nem nagyon van még ilyen
település az országban. A megoldás a szennyvízhálózat kiépítése lenne. Kötelező már a rákötés.
Annak ellenére, hogy benne van a gazdasági programunkban Zobákpuszta is és Kisbattyán is, én
jelenleg nem látok erre vonatkozóan forrásokat, pályázatokat. Másképp biztos, hogy nem tudjuk
megvalósítani. Az, hogy nincsen szennyvízhálózat és a környezettudatosság ennyire alacsony szinten
van, ez a szomorú. Én nagyon sokszor elmondtam már és így is gondolom, hogy Kisbattyán Komló
Svájca, a csodálatos környezetével, a normál levegőjével, a mindenével, a Natura 2000
problematikájával is, de az környezet védelem szempontjából előny, egyéb befektetés szempontjából
akadály. Senkit sem jogosít fel arra az, hogyha nincs szennyvízhálózat, hogy ő ott garázdálkodjon és
kiengedje a szennyvizét, mert legalább egy zárt szennyvíztározót kellene kiépítenie, amit
időközönként szippantani kéne. Mi, önkormányzat, egy mulasztásos törvénysértésben vagyunk

mondhatom, de nekünk rendeletet kell alkotni arra, hogy az ellátatlan területeken a szennyvíz
elszállítása, kezelése kinek a feladata, és hogyan kell azt megoldani, és milyen áron. Vannak
napirendi terveink, fel kell venni ezt is a napirendek közé. Ezzel azonban holnapra nem fog megoldást
adni a nem környezettudatosságnak vagy a törvénytiszteletnek. Kisbattyánban 43 ház van, nem
mindegyiket lakják, ezt egy jó közösségben illene tudni egymás között is lerendezni. Nekünk a
törvényben előírt dolgainkat meg kell tenni, addig meg sokat nem tudunk tenni. Az ÁNTSZ-hez
tehetünk vagy tehetnek bejelentéseket, de ez egy nagyon kényes dolog. Meg kell próbálnunk ezt a
közösséget - egy picit a részönkormányzaton keresztül is - a tudatos irányba mozdítani.
Jánosi puszta és a környezetének fejlesztése ügyében elmondott mindenféle dolog, mindegyik „ül”,
mert évtizedek óta elmaradt dolgokról beszélünk. Nem vígasztal minket, hogy egy csomó településen
még ilyen út sincs, mint amilyen ott van. Én úgy gondolom, hogy mi megpróbáltuk mindig a
maximumot kihozni azokból a lehetőségekből, amik a várost szolgálják. Ez nem azt jelenti, hogy
Komló város minden lakosának közvetlen környezetét vagy útvonalát érintő dolgait maradéktalanul
teljesíteni tudjuk út-, járda közvilágítás szennyvíz, csapadékvíz elvezetés vonatkozásában. Ilyet ne is
kérjen senki. Kérni lehet, és fel kell vetni a problémát, de be kell állítani egy időütemet, amikor az
meg fog valósulni. Idén megint előrébb fog haladni az útépítési program, ami Mecsekjánosi puszta
irányába megy. Szoktam arra közlekedni saját autóval és tudom, hogy ott aztán oda kell figyelni,
kaptam én is már ott defektet az éles kövek miatt. Nem tudom megígérni, hogy végig fogjuk a zúzott
utat aszfaltozni. Az viszont biztos, hogy egy ilyen útra nem fogunk mart aszfaltot tenni, mert az utána
az alatta lévő árokban fog kikötni. Próbáljuk a komlói „vízszintes felületeken” a mart aszfaltjainkat
felhasználni, Zobákon átmenetileg deponáltunk és utána próbáltuk felhasználni értelmesen.
Kastély mentőprogrammal kapcsolatban annyit, hogy múlt évben járt itt Jánosi Engel Adolf
ükunokája, aki szintén felvetette a javaslatot arra, hogy az önkormányzat vásárolja meg az épületet.
Sajnos én is 40 éve azt látom, hogyan romlik az állapota. A kastély magántulajdonban van, már 20
millió forinttal olcsóbban árulják, 73 millió forintért ajánlják eladásra. Komló Város Önkormányzata
nem fog ilyen ingatlant venni. A felsorolt funkciók működtetése nem önkormányzati feladat, hanem
egy vállalkozás feladata. Én ismerek, ismertem minden tulajdonost, a mostani tulajdonost is ismerem.
Próbálok a kastélymentő programon keresztül segíteni neki. Éppen az altárói telekvásárlásunk
kapcsán jutottam el egy régi MNV-s ismerősömhöz, aki kiderült már a kastély programmal
foglalkozik. Abban maradtunk, hogy egy hónap múlva, április 4-én fogom keresni telefonon.
Mindenki örülne, ha a kastély, ez a csodálatos ékszerdoboz újra régi fényében csillogna. és meg
tudnánk menteni, de nem tudom, hogy fog sikerülni.
A csapadék problémák miatt javaslom a Városgondnokságot megkeresni. Végezzenek egy helyszíni
szemlét. Amennyiben a Városgondnokságnál nem érnek el eredményt, akkor keressenek engem
bizalommal..
Minden kérdésre biztos, hogy nem tudtam kielégítő választ adni. Rajta vagyunk, dolgozunk,
megyünk tovább. További kérdések?
Bencsik László: Mezőgazdasági kisvállalkozóként szeretnék pályázni, azonban problémákba
ütközöm.
Polics József: Komló nem szerepel a hátrányos helyzetű települése között. 47,16 százalékon vagyunk
és 47 százalék a határ. Ez a képlet rossz képlet, mert igen a súlyszámmal jobban veszi figyelembe az
infrastruktúrális fejlettséget, mint az egyéb különben hátrányt jelentő dolgokat. Ebben az ügyben
több helyen is jártam, sajnos eredménytelenül.
Rück Jonatán: A börtönnel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Épül-e börtön és ha igen, mikor? Nincs
róla információm. Egy megjegyzés a börtönhöz, itt többen mondták, hogy munkalehetőséget hoz,
hogy milyen jó dolog. Lehet, hogy város önkormányzatának ez pozitív dolog, de összességében
valakiknek ezt be kell fizetni, az adófizetők zsebéből veszik ki a pénzt. Lehet ennek örülni, de
összességében a börtön egy negatív dolog. Amerikában is nagy biznisz egyébként a börtönépítés,
csak a törvényeket kell megváltoztatni, liberalizálni és akkor minden rendbe lesz szerintem. Ez csak
egy megjegyzés volt.

Polics József: Erre egyszerűen tudok válaszolni, mivel megvan a kormánydöntés. Sajnos, én viszont
azt mondom, hogy sajnos, hogy nem lesz büntetés-végrehajtási létesítmény Komló városában.
Egyrészt adott volna több mint 200 embernek munkát, egy garantált, jól fizető munkát és az
ellátásához kapcsolódóan pedig nagyon sokan meg tudtak volna élni abból, ha ez az állami beruházás
megvalósult volna városunkban. Ez már biztos, hogy nem lesz, mert a döntés megszületett. Állami
pénzből és európai uniós pénzből a környezetében az infrastruktúra kiépült, azt más célra tudjuk a
foglalkoztatás élénkítés érdekében hasznosítani. Olyan intenzív foglalkoztatást nem tudunk
generálni, mint amilyet a BV generált volna, az 100%, ez a hajó elment. Komló fejlesztési lehetőségei
a foglalkoztatás területén sajnos nagyon korlátozottak. Az egyik oldalon már kevés területünk van,
többen hívtak, hogy sikeresen szerepeltek a Gynop pályázaton a Nagyrét utcában. A felvevő képesség
Nagyrét utca, a Határ utca, elszórtan majd a bétai út mellett és ennyi. A többi a meglévő
létesítményekben kell, hogy megoldódjon. Ezért fontos nekünk az, hogy Pécsen történjen valami
előrelépés, mert amíg ott nincs, az hátrányosan érinti Komlót és a Komló környéki településeket is.
Köszönöm a véleményeket, a részvételt, a türelmüket. Az ülést 18 óra 20 perckor bezárom.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
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