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Polics József: Csókolom, jó napot kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az 
éves közmeghallgatásunkon. A Covid és mindenféle egyéb gondok után reményeink szerint egy jobb 
időszak következik. Ilyenkor, amikor a költségvetés I. fordulós tárgyalása megtörtént a Képviselő-
testületnél, a II. forduló előtt az elmúlt évtized gyakorlatának megfelelően szoktuk megtartani a 
közmeghallgatást, amely ad egy pici keresztmetszetet a 23’-as évi költségvetés állásáról, illetve 
beszámolunk a hivatal, az önkormányzat elmúlt évben végzett tevékenységéről, munkájáról egy 
csomó adat, fénykép, egyéb felvétel bemutatásával. Ez a közmeghallgatási prezentációs anyag fent 
lesz a honlapon, tehát mindenki utána tudja elemezgetni, értékelni, nézegetni, részletesebb véleményt 
alkotni. Érdemes is megnézni, mert úgy gondolom, hogy az önkormányzati tevékenység tükre 
megjelenik ezekben az anyagokban. Az első pár dián bemutatásra kerül az, hogy az elmúlt 
esztendőben hogyan ülésezett a Képviselő-testület, hogyan üléseztek a bizottságok, a nemzetiségi 
önkormányzatok, illetve a településrészi önkormányzatok. Én úgy gondolom, hogy mindegyik 
szervezet a jogszabályban előírt dolgait bőven teljesítette. Ugyanilyen kis adathalmaz következik, 
amely bemutatja, hogy az önkormányzati hivatalnak az ügyfélforgalma hogyan alakult. Itt egy pár év 
benne van, látszik a drasztikusan emelkedő tendencia. A következő diagramm az anyakönyvi 
adatokat mutatja, látszik, hogy Komló város lakossága csökken és a korfa összetétele sem a 
legkedvezőbb irányba mutat, hisz már 3500 alatt van a 18 év alatti, és 7500 felé megy a 60 év feletti 
lakosság száma. A következőkben itt lényeges nagy változás nincsen 11.000 fölé mentünk az ősz 
lakásszámban, ami a dávidföldi városrészben az otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően több 
családi ház épült az elmúlt időszakban, az önkormányzati bérlakás állomány nem változott. Jönnek a 
pénzes részek az adóbevételeink alakulását fogjuk bemutatni itt több dián, az első a fő főszám, ami 
azt mutatja, hogy 2022-ben már lényegesen meghaladtuk az 1 milliárdos árbevételt, ezt az alkalmat 
is szeretném kihasználni arra, hogy megköszönjem a lakosságnak, a vállalkozóknak azt a 
fegyelmezett adózását, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzatunk ilyen bevételre tegyen szert, 
látszik, hogy a helyi iparűzési adóbevétel növekménye, egyáltalán a nagysága mekkora. Valójában 
2012. január 1-je óta az adó mértékében változás nem következett be. Ha nézzük a következő diákat, 
ott is látszik, ez a 16 évnek a bemutatott anyagán keresztül, hogy milyen nagy emelkedés történt, és 
itt ezt számokban is be tudjuk mutatni. Van egy-két élményem az adók mértékéről, amit azért 
szeretnék szintén megosztani Önökkel. Miniszterelnök úr évértékelőjén egy pár polgármesterrel 
találkoztam. A hasonló nagyságrendű településeknél a teljes adóbevétel az 3.000.000.000 
nagyságrendű. Szombaton, a kézilabda meccsen találkoztam Kecskemét polgármester asszonyával, 
és amikor azt mondta, hogy a 12 milliárdból. igen, megye jogú városról beszélünk, 12 milliárdos az 
adóbevételük akkor csak ha a kicsiket össze összehasonlítjuk, a hasonló nagyságú településeket, 
akkor azt látjuk, hogy 1,8 milliárddal elvagyunk maradva, még mindig a bányabezárás utáni időszak 
nehézségeit nyögjük. Még akkor is, ha itt látható, hogy ha nem tudok visszamenni 2000-be, amikor 
bezárt a bánya, de a 2005-höz viszonyítom, akkor is több mint duplája most az adóbevételünk, amely 
azt mutatja, hogy továbbra is a gazdasági szereplők, a nagy gazdasági szereplők területén Komló 
városa hiányt szenved, de akik itt vannak, azoknak pedig köszönettel tartozunk, mert biztosítják a 
foglalkoztatást, biztosítják az ilyen szintű adóbevételeinket, és ezzel is nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Komló városa ilyen mértékben tud fejlődni. Akkor most még egy akkor túl lapoztam egy pár 



megint statisztikai adat, ami nem szívderítő, a gyermek létszám alakulása. Tehát az elmúlt 11 évben 
itt 350 -el kevesebben vannak a az iskolákban, és az az 551 és a 729 közötti kétszáz majdnem 220 
óvodás gyerek csökkenés is kőkemény, nem véletlenül kellett folyamatosan, főleg óvodákban 
átszervezéseket végrehajtanunk. Az iskolák az elmúlt 2006-os iskola vetésforgó óta azért úgy beálltak, 
és működnek, habár most már állami fenntartásban.  
Jöhet a következő dia, és ez lesz a kezdete az ez évi költségvetésünk valójában I. fordulós adatai, 
amelyek, ha a mérleg szerinti fő számokat nézzük, akkor a 2022-es szinte majdnem dekára 3 
milliárddal több volt a az év végén, mint amennyi a mostani 23’-as tervezett szám. Ez majd a vége 
felé bemutatott képeken fog látszani, hisz a 22’-es esztendő a beruházások dömpingje volt Komló 
városában, nagyon sok beruházást adtunk át, és hála Istennek a Kormány minden alkalommal az 
ahhoz szükséges forrásokat előre a számlánkra utalta, és azért volt a tavalyi szám ennyivel több, az 
idei meg ennyivel kevesebb. Majd látni fogjuk, később a különböző diagrammokon, de még 
maradjunk egy picit, csak egy pár dolgot itt elmondok, azt csak előrevetítettem, hogy ott azért látszani 
fog még mindig elég jó%-ban van még így is beruházás jelen. Mit mutat ez a szám? Ami elsőre látszik, 
hogy van benne egy hitelfelvétel ott a szerencsétlen 13-as soron, ami egy 444.000.000 majdnem 
445.000.000 forintos számot mutat ez az elmúlt évben is hasonló szám volt, egy picit több volt. Tavaly 
éppen azzal küszködtünk, hogy nem volt meg a fedezete a Barna I.-nek, illetve a buszpályaudvar 
többletköltségének, ami 300 milliós nagyságrendű volt. Most azzal küszködünk, hogy a Kaptárnak, 
a CLLD-nek, nincs benne ebben a számban, és nincs még benne a Dino beruházáshoz kapcsolódó 
többletköltség sem. Bízom abban, hogy tavaly megúsztuk 60.000.000 Ft-os hitelfelvétellel, idén se 
kell több hitelt felvenni. Nincs olyan hét, hogy ebben a témában is ne egyeztetnék az adott 
kormányzati szereplőkkel, a héten fogom elküldeni a múlt héten egyeztetett csomagot és bízom abban, 
hogy eredményesen fognak zajlani ezek a tárgyalások. Ami ebből a számháborúból itt nem látszik az 
csak a költségvetési részlet adatokban van benne, hogy ebben az összegben egy 1,42 milliárd forintos 
rendkívüli önkormányzati támogatás szerepel benne, amiből 365.000.000 a Pannon Volánhoz 
kapcsolódó veszteségfinanszírozás, amelyre vonatkozóan éppen most jöttek meg a tervezett 
elszámolási adatok, amik egy picit magasabb számot mutatnak csak első pillanatra ránézve a 
táblázatra, de ezt általában akkor szoktuk kifizetni, ha megkapjuk a rendkívüli önkormányzati 
támogatást. Idén igyekezni fogunk, hogy ez első félévben megtörténjen. Az előző évek év végi 
mikulásnapi vagy Jézuska ajándékával szemben ezt a 2023-as költségvetés, mint ahogy az előző több 
mint 10 év költségvetését se fogjuk tudni megvalósítani önmagunkban, éppen az adóknál elemzett 
helyi sajátosságok miatt csakis kormányzati támogatással fogjuk tudni teljesíteni a 
kötelezettségeinket.  
Akkor jönnek a különböző diagrammok, első körben a különböző bevételeket mutatjuk be ezeken az 
ábrákon, itt látszik, hogy a l tervezett hitelfelvétel mértéke a 7%-os nagyságrendet éri el, és reméljük, 
hogy rendkívüli önkormányzati támogatással, ami a működésre vonatkozik, illetve beruházásokhoz 
kapcsolódó támogatásokkal ezeket tudjuk fedezni. A kiadási oldalon is megpróbáltuk szétbontani a 
különböző tevékenységekhez kapcsolódó fejezetek szerint, az látszik, hogy az oktatás, közművelődés, 
rendezvényekhez kapcsolódó kiadásaink a legmagasabbak, itt 26% és ha ehhez hozzáteszem az 
igazgatásrendészeti tevékenységet akkor a kettő majdnem eléri a kiadásainknak a felét, és még így is 
a fejlesztés, hogy éppen nem éri el az 1,4 tized milliárd forintot, így is 20%-os nagyságrendet tesz ki. 
A sokak által szidott sporttevékenységre csak „2 %”-ot fordít Komló Város Önkormányzata.  
Az önkormányzati rendszeren belül sok intézmény működik, de a kedvezőbb költségvetési 
támogatásnak köszönhetően működtetjük 21 településsel a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulást, ahol most néhány ahhoz kapcsolódó adatot fogunk bemutatni, melyik 
feladatra, mennyit fordítunk abból a több mint 1,2 milliárdos költségvetésből, amely a Társulásnak a 
költségvetése. Ebben, mint mondtam 21 település van benne az alapba, és a járási települések száma 
20, Hosszúhetény csatlakozott még ehhez a társulási rendszerhez, annak ellenére, hogy ők a pécsi 
járáshoz tartoznak, és 4-5 település Kishajmás, Mágocs meg egy pár település a Hegyháti Járásból a 
Társulás által fenntartott ebrendészeti telep szolgáltatásait veszi igény igénybe.  
A következő néhány ábra először azt fogja mutatni, hogy hogyan is alakultak közfoglalkoztatási 
főszámok az elmúlt több mint 10 év alatt. Látszik a felfelé ívelő tendencia, és az is látszik az utolsó 
2 ábrából, hogy az utóbbi években már két szerződéssel alkalmaztuk a közfoglalkoztatottakat, és a 
számuk jelentősen csökkent. A munkanélküliségi ráta ilyen közfoglalkoztatás mellett jelenleg ott van 
a 8% és a környékén mozog, az országos 4 alatti %-hoz képest, tehát Komlón még most is duplája, 
több mint duplája a munkanélküliség az országos átlagnál. Ez létszámban olyan 800 fő nagyságrendet 



jelent, ebből most a tervek szerint 115 főt fogunk holnaptól alkalmazni, mert ennyit tudunk 
alkalmazni. Ha akarnánk lehetne néha többet, de a gyakorlat az, hogy 100 regisztráltból, ha 4 
elfogadja, akkor tapsikolunk. Tehát jelenleg így áll a közfoglalkoztatás, a közfoglalkoztatottak is 
nagyon sokat tettek azért, hogy Komló városa szebb és élhetőbb legyen, most is sokat tesznek a kisebb 
létszám ellenére. A következő dia az a pénzbeli ellátásokat mutatja a tavalyi évre vonatkozóan jönnek 
most megint adatok. A következő a szociális támogatásokat mutatja, ide tartoznak a felsőfokú oktatási 
intézményben tanulók ösztöndíjai, a szünidei étkezés is például, itt is folyamatosan csökken az 
igénybe vevők, illetve a pályázatnál pályázók száma. A szünidei étkezésnél is csökken a szám, és a 
jelentkezők száma sem veszi sajnos igénybe az előtte igényelt szolgáltatást sajnos, amit nekünk kell 
kifizetni.   
A következő diák a megvalósult pályázatokat mutatják be fényképekkel. Január autóbusz-pályaudvar 
átadása. legyünk büszkék rá, megyei szintű forgalmat bonyolítunk le rajta. Következő a Sportközpont 
futófolyosó energetikai korszerűsítése, a képen a futófolyosó rekortános burkolata, de nagyon sok 
más fejlesztés is megvalósult a pályán, még az új, füves pálya is elkészült, az is egy 100 milliós 
nagyságrendű. Most néhány olyan belügyminisztériumi pályázatból megvalósult fejlesztés jön, ami 
a 140.000.000 forintos támogatáshoz kapcsolódik, ilyen a buszpályaudvar melletti parkoló, a 
következő a Gagarin utca-Irinyi utca parkolónak a dolga, fölötte volt a Fenyő utca. A nagyobb 
támogatás ez a kettő, a Kisbattyán és a Bétai út, ami meghaladja a 1,5 milliárd forintot, ez a 2 fejlesztés.  
Következő képen egy kisebb fejlesztés, ebben az esetben meg kell köszönjem a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat konstruktív együttműködését, mert rajtuk keresztül a városüzemeltetési iroda 
bonyolításában tudtuk megvalósítani a sikondai erdő fohásza mögötti teljes új kereszt építését, illetve 
a SZAKITEX-el, VITOÉP-el szemben lévő Kossuth Lajos utcai kereszt megújítását. A következő a 
Kosárlabda Szövetség által a Móricz Zsigmond utca mögött, volt Tenisz Klub, Hoffmann Gyuri által 
elképzelt, már nagyon régen lebetonozott placc fejlesztése, egy teljesen ingyenes kosárlabda 
szövetségi támogatással megvalósult beruházás. A következő pedig ugyanaz más formában, ez a 
Kézilabda Szövetség által támogatott 100%-os támogatással megvalósult beruházás menet közben.   
A végén ismét jön egy TOP-os pályázat, amit tavaly márciusban adtunk át ünnepélyesebb keretek 
között, ez a Juhász Gyula utca végén, a volt meddőhányóhoz is kapcsolódó rekultiválásra szánt 
területnek a megújítása, mondhatom, hogy szintén egy 100%-os, közel 1 milliárdos támogatással 
megvalósult beruházás. Jöhet a következő, ez szintén egy TOP-os program, az összes óvodánál 
napelemeket helyeztünk az épületek tetejére, ezzel is a rezsi csökkentés érdekében a saját költségeink 
megvédésével, itt a Gesztenyési Óvoda és a Tompa Óvodát mutatjuk.  
Jöhet a következő, az már a folyamatban lévő dolgainkat mutatja. Éppen ma is egyeztettem a 
kézilabda csarnok építése ügyében, jelenleg egy picit jobban áll, mert kívülről már rajta van a 
hőszigetelés, de nekem még továbbra is úgy épül, mint a Luca szék. Ha megkapják az építési 
engedélyt a Március 15-ei utcai támfalra, ami még nincs meg - és ahogy szoktam ismerni a beruházási 
folyamatokat, utána jön egy költségnövekmény, ahhoz fedezet biztosítása, - hát nem tudom. Az 
eredeti határidő május 31. Reményeim szerint szeptemberben már itt versenyt, tornaórát lehet tartani. 
Ez egy 1,5 milliárdos állami beruházás.  
A következőnél csak a maketteket mutatjuk. A 48-as téren mindenki látja, láthatja, hogy zömében 
elkészültünk, még a kamerarendszer nem épült ki, illetve a srácok által nagyon várt BMX pálya, de 
itt már átadtuk a munkaterületet. Bízzunk benne, hogy picit normalizálódik az időjárás, ez hamarosan 
el fog készülni. A Kaptár kívülről nagyjából most is így néz ki, belül már egy picit jobban. Itt is 
valahogy május-június környéki az átadási határidő az építésre, de a belső dolgokra valamikor június-
júliusra fogjuk módosítani a határidőt. Itt várható a szeptemberi kezdés, ebben az új létesítményben.  
A következő, a Dinó program, csak tervezés, ehhez kapcsolódó látványterveket tudok bemutatni, a fenti 
tetőtéri részről már lehetne fotókat is. Ott már látszanak a burkolatok, látszanak a belső kialakítások, a 
belső szakipari munkák folynak, most kezdődik a látványelemek építése. Ennek teljes befejezési 
határideje az év vége, hisz még a belső bútorokra vonatkozó közbeszerzés éppen elindult, és 29-én 10 óra 
a beadási határidő.  
Következő - még most van indulás alatt a közbeszerzése -, ez a KBSK 100-hoz kapcsolódó fejlesztési 
program, amit 2-3 évvel ezelőtt indítottunk. Akkor miniszterelnök úrnak azt mondtam, hogy 2,5-3 
milliárd forint. A tervezői költségbecslés az 4 milliárd + Áfa. Hát, én azt mondom 10 milliárd lesz a vége, 
és a jelenlegi induló közbeszerzés szerint 30 hónapot adtunk a kivitelezésre, de a 30 hónap, valószínűleg 
ősszel tud indulni, mert a kormány addigra biztosítani fogja a 2,5 évre vonatkozó fedezetet, mert ennek az 
a feltétele, hogy az meglegyen. A tervezésre megkaptuk a teljes pénzt, abból készültek el a tervek, 



ezekkel a látványokkal. A fenti kép az a Munkás- és sportszálló, a lenti kép pedig egy alacsony 
színvonalú látványcsarnok.  
Jön néhány olyan feladat, amelyeket a különböző intézmények végeztek el a 22’-es esztendőben, itt 
az első körben a Városgondnokság által végzett munkákat mutatjuk be. Zömében először a 
lakásokban, abban az 560 lakásban, amelyekben nagy volt a fluktuáció. Utána néhány közterületi 
balhé utáni tevékenység, és azt is bemutatva. hogy nemcsak vágunk, hanem építünk is, és telepítünk 
is. A virágos szép Komló Jóisten által adott csodálatos természeti környezetben, ahol az épített és az 
emberi kéz által létrehozott értékekkel szaporodnak a közterületek, legyenek azok virágágyások vagy 
játszóterek.  
Néhány adattal bemutatva azt, hogy milyen területen, milyen paraméterekkel végeztek különböző 
munkálatokat, legyen az csapadékvíz-elvezetés, éppen a Kristály alatti szakaszon vagy legyen ez a 
48-as térnél a támfal, és legyen lépcső, legyen parkoló fent Szilvásban. Ezek mind közmunkával és 
saját munkavégzéssel valósulnak meg.  
A sokat emlegetett ebrendészeti vagy ebtelep vagy kutyatelep - ki, hogyan ismeri - tavaly július 1-je 
óta. Mehetünk tovább. 
Jön a GESZ-nek, hosszabb nevén a Gazdasági Ellátó Szervezet által végzett munkák, amelyek 
elsősorban az általuk fenntartott, működtett konyhákra terjednek ki. Komló városa országosan 
példaértékű az egészséges élelmezés, és a konyhák tekintetében, azok felszereltségében. Erre külön 
programot indítottunk 2011 után. Ezen a területen is kiemelt kormányzati támogatással, a pénzt arra 
fordítva, amire kaptuk.  
Komló város rendezvényei, nagy nagyrendezvényei, továbbá a civilek által szervezett rendezvényei, 
nem fogom felsorolni az összeset, de tavaly még a Covid eleji hatások miatt egy pici átütemezés volt, 
később kezdődött, abnormális időben volt, de meg lett tartva a Kolbásztöltő Fesztivál. Utána minden 
rendezvény meg lett tartva. Néhányat kiemelek, hisz a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál 50. évfordulója úgy gondolom, ebbe a kategóriába tartozik. Lesznek majd később 
fényképfelvételek is. Visszatérő rendezvény a Nemzetiségi Nap, ahol a neckartenzlingeni 
testvérváros 30. évfordulóját ünnepeltük. Megtartottuk a hagyományos Bányász találkozót, kiemelt 
egész éves rendezvényünk volt a KBSK 100-hoz kapcsolódó rendezvénysorozat, a Bányász Nap és 
az előtte lévő rendezvények, a 85 éves templomunk. Azon kívül megtartásra került a Komlói Amatőr 
Színházi Találkozó is. Az utolsó, ádventi időszak lezsugorodott már egy napra, mert akkor már 
költségvetési hatások voltak. Az előtte megszokott műjégpályához képest visszalépést kellett tennünk. 
Nem tudtuk volna ezeket a rendezvényeket ezen a színvonalon megvalósítani a civilek aktív 
részvétele nélkül. Még előtte volt egy számháború a tavalyi civil és nem költségvetési szervek 
támogatási címszó alatt, ahol a civil szervezetek durván 3.000.000 forintos támogatást kaptak. Idén 
ez a költségvetésben 5.000.000 forint volt. Mindenkit, ahogy a kezdetén mondtam arra biztatok, hogy 
a honlapon nézze meg a az anyagot, érdemes az adatokat böngészni, elemezgetni és értékelni. 
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. 
Akkor most Önöké a pálya, kérdezzenek. Aki kérdez, azt arra kérem, hogy a neve mellett mondja be 
lakcímét vagy valamilyen elérhetőségét, hogy ha nem tudunk itt válaszolni, akkor tudjunk rá írásban 
vagy telefonon válaszolni. Parancsoljanak! Az első mindig a nehéz, nyugodtan, lehet. Parancsoljon, 
itt a mikrofon, ne féljen! 
 
Nagy-Krekó Adrienn:  Üdvözlök mindenkit. Én gesztenyési lakosként jelentem meg itt, és a Zobáki 
úti villany lekapcsolásokat szeretném megkérdezni, vagy az illetékessel beszélni az ügyben, hogy 
milyen fajta koncepció alapján kapcsolták le a villanyokat? Tudjuk jól, hogy az az útszakasz egy 
járdanélküli útszakasz, reggel 5 órától a kamionforgalom nem kicsi. Gyakorlatilag a villanyok 90%-
a le van kapcsolva, életveszélyes ott a közlekedés. Ez volna a kérdésem. Köszönöm szépen!  

Polics József: További kérdés? Nincsen?  

Nyitrainé Szalma Judit: Nekem volna kérdésem. Kenderföldön, Arany János u. 23-ban lakom. 
Érdeklődnék, hogy mi lett a közmű vagyonnal, mi lett a sorsa? Az Arany János utca nagy bajban van, 
durván a feléig megoldották a szennyvíz elvezetését, de most a másik felével van a baj. Tehát a kérdés, 
hogy itt mit várhatunk? Ez az egyik kérdés.  
A másik egy apróság, nem kaptunk az adókhoz csekkeket. Mi ennek az oka? 
A harmadik kérdésem pedig, hogy többször jeleztük írásban is a főkertészenk, hogy az Arany János 



utca második fele, mintha nem létezne, életveszélyes, a fák belógnak az erkélyekre, szakadnak le a 
fagyöngyökkel megterhelt faágak, a ringlószilva fák a járdára és az útra hullatják a termésüket, és 
senki nem takarítja, balesetveszélyesek. Ez a három problémám volna egyelőre. 
  
Polics József: Köszönöm. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor elkezdjük megválaszolni a kérdéseket. 
Felkérem Szabó Barnabást, a Városgondnokság főkertészét válaszoljon az Arany János utcai fákkal 
kapcsolatos problémákra. 

Szabó Barnabás: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Szeretnék a fák kérdésével kapcsolatban 
egy kis tájékoztatást adni. Az Arany János utca hátsó felének létezéséről pontosan tudunk, ismerjük 
az összes fát és az összes létező problémát. Azt kell mondjam, hogy felmértük, tudunk majd idővel 
foglalkozni vele, de be kell látnunk, hogy Komlón más helyszíneken sokkal súlyosabb gondokkal 
küzdünk. Jelenleg az a helyzet, hogy az eddigi felmerült problémákat a tavalyi év során két 
vállalkozóval oldottuk meg, összesen két olyan vállalkozó volt, akit meg tudtunk fizetni és a 
költségvetésünkbe beillesztve alkalmazni tudtunk arra, hogy a város gallyazás munkáit elvégezzék, 
ezek a gallyazási munkák több részből álltak. Tehát azt lehet tudni, hogy reagálnunk kellett a 
lakossági megkeresésekre, amiből igencsak sok volt. Önöknél is és minden más lakónál is a 
bejegyzéseket megtettük, rögzítettük. A probléma ott van, hogy nagyon lassan jutunk ennek a listának 
a végére, és kiemelten kell kezeljük a különösen veszélyes helyszíneket. Az Arany János utca, mint 
olyan, megnéztem az összes fát személyesen, nem különösen veszélyes helyszín. Sajnos vannak 
sokkal rosszabb és sokkal veszélyes helyszínek. Az Arany János utca elején emlékeim szerint 
legalább 5 darab kivágtunk, annak érdekében, hogy ne legyenek komoly problémák és tervezzük 
egyébként az ottani fáknak a gallyazását és kivágását, csak türelmet szeretnék kérni ezzel 
kapcsolatban.  
A köztisztasági munkákra és egyéb dolgokra reagálva a város teljes területén egyenletesen vannak 
elosztva azok a közmunkás alkalmazottjaink, akik a köztisztasági munkát végzik, tehát Önökhöz is 
ugyanannyian jutnak el, mint ahogy a város többi részébe is. Én úgy gondolom, hogy ezzel olyan 
különlegesen nagy dolgot nem vétünk, azt láttuk a mai nap folyamán is, hogy több egyéb probléma 
is felmerül, láttuk a parkoló autók kérdését, de én nem érzem úgy, hogy elhanyagolnánk 
különösebben az Arany János utcai gallyazási kérdéseket. Kettő évünk volt reagálni a problémákra, 
jelenleg a mostani felmérés alapján is 200 darab olyan fa van Komlón, amit azonnal ki kéne vágunk, 
és meg kéne szüntessük a problémát sajnos sokkal súlyosabb helyszínek is vannak, ezt teljesen 
őszintén mondom, szívügyem a kérdés, Péterrel nagyon sokat lamentálunk rajta, hogy hogyan és 
miként osszuk el az erőforrásokat, hogyan jussunk oda minden egyes beteg, minden egyes veszélyes, 
minden egyes parkoló autó fölött, óvodák környezetében, iskolák környezetében, buszmegállók 
környezetében lévő kimondhatatlan mennyiségű elöregedett fákhoz. Tudjuk a problémát, igyekszünk 
reagálni mindenre. Köszönöm szépen!  
 
Polics József: Akkor addig amíg gondolkodnak egyáltalán a világítás korlátozásában ott elég sokáig 
volt a kínlódás és a törpölés, alapvetően első körben a közútkezelővel, illetve a rendőrséggel 
egyeztettem én, személyesen a kikapcsolási folyamatot. A vége az lett, hogy közel minden 2. 
lámpatest - a csomópontok kivételével - került kikapcsolásra. Én úgy gondolom, hogy ugyanígy van 
ez a Zobáki úton is. Ha nem így van, akkor ott valami hiba van, mert már volt ilyen jelzés, meg kell 
meg kell nézni a piros X-eket, amin piros X van, az lett kikapcsolva. Ha nincs piros X az oszlopon, 
akkor ott valami műszaki hiba van, kiégett vagy bármi, azt normál menetben javítja, akinek javítania 
kell.  

Nagy-Krekó Adrienn:  Pálfi László képviselő úrral volt egyeztetés, és volt is kint a helyszínen 
fényképezni, hogy mi a helyzet ott a Zobáki úton, ahol gyalogos forgalom van, ott 3-4 lámpa is 
egymás után ki van kapcsolva.  

Polics József: Erre vonatkozóan én nem tudok jelzésről, de ilyen nincs, hogy mindegyik ki van 
kapcsolva. Én nem láttam, nem néztem, meg fogjuk nézni, ha valami eszeveszett hiba van, akkor azt 
korrigálni kell, ha csomóponti vagy egy ilyen közelében lévő hiba van, azt korrigálni kell. Köszönjük, 
hogy szólt.  



Akkor átmennék a több kérdésre is. Az adó és a csekkek, hát csekkekért nem szoktak reklamálni, de 
a csekknek meg az egyáltalán a jó értesítésnek központi hibája van, ezen szenvedünk közösen az adó 
irodával december közepe óta. Kicsi szinten, magas szinten, mindenhol megfordultunk és még most 
sem megnyugtató az állapot, ha minden igaz, jövő hét elejére ki fognak menni a borítékok, tehát 15. 
előtt még oda fognak érni. Elnézést kérünk, a hiba a rendszerben van, nem tudtuk előbb kiküldeni, és 
most is itt is ezen a fórumon keresztül is mindenkit arra bíztatunk, hogy nézze meg, amit kap, mert 
nem tudtuk átvezetni azokat a változásokat, amelyek megvalósultak az elmúlt időszakban. A 
kollégákat keressék, megadtunk három-három telefonszámot, hogyha valami nem tiszta akkor 
keressék a kollégákat, és még egyszer elnézést, mi is egy picit aggódva várjuk itt az adófizetésnek az 
időpontját, mert működésünk szempontjából pedig meghatározó dátumról van szó.  
A másik a közmű dolga, ami jelenleg önkormányzati tulajdonban van és üzemeltetője a Baranyavíz 
Zrt., és a Baranyavíz Zrt azokat a felújítási munkákat végzi el, amit a tulajdonos meg tud fizetni, jelen 
esetben Komló Város Önkormányzata. Ha állami tulajdonos lesz, az államnak kell azokat a forrásokat 
biztosítania, amely a meglévő közművagyonnak a tervszerű felújítására, karbantartására, javítására 
szükséges. Az Arany János utcában tudomásom szerint elhárítottuk az életveszélyt, egy másik 
veszélyt föltártuk vele, de az a csapadékvízzel kapcsolatos, azt meg fogjuk oldani, én az Arany János 
utcában szennyvíz problémát nem tudok. A lényeg az, hogy a közmű vagyon tulajdonos váltásának 
elvileg nem szabad, hogy hátrányt érezzen a rendszer. Az, hogy ez hogyan fog megvalósulni, azt nem 
tudom megmondani, de Hosszúhetényben évtizedek óta állami fenntartásban működik, 
önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszer, és az állam hol kiegészít, hol nem kiegészít, hallom a 
panaszokat. Én azt mondom, hogy mint komlói lakos, mint komlói első szolga, biztos, hogy nem lesz 
olyan személyes, ahogy eddig történt, - nekem szóltak, felemeltem a telefont és teljesen mindegy, 
hogy ünnep volt, és a város melyik részén volt szó ilyen problémáról - 3 perc múlva ott voltak a 
kollégák, és elkezdték az elhárítást. Hogy fog ez történni, ha eljutunk ebbe a fázisba, azt nem tudom, 
de valószínű, hogy nem fog ilyen zökkenőmentesen menni, mint ahogy eddig ment.  
Fa, adó, szennyvíz, közmű és világítás, eddig nem volt más. Milyen más kérdés van még, amit meg 
kell beszélnünk? Nincs? Parancsoljon! 
 
Wágner Veronika: Szeretném javasolni az önkormányzatnak, hogy használják a technika vívmányát 
és közösségi médián keresztül kérdezzék meg az emberek véleményét, amiről persze lehet, hogy 
érezzék az emberek, hogy van valami beleszólásuk a városban történtekkel kapcsolatban. Pl.: most 
itt volt ez a Bányásznap fizetőssé tétele. Tehát valahogy az embereknek a tudomására kellett volna 
hozni, hogy van ez a két lehetőség, hogy fizetős lesz, valamennyit kell fizetni, ha ide akarunk hívni 
egy nívósabb műsort, vagy pedig gyengébb műsor lesz, és akkor ingyenes. Az emberek lehet, hogy 
megértették volna, hogy hogy nem tudja az önkormányzat ezt ingyenesen továbbra is biztosítani.  
Kérdezném még, hogy a városban lévő garázssorok, ezeknek a karbantartása kinek a feladata? 
Meddig a tulajdonosé és mikortól nem? Önkormányzathoz vagy kihez tartozik? A kátyúzásokban 
tudna-e segíteni az önkormányzat? Nagyon rossz állapotban vannak, olyan lyukak vannak ott, hogy 
az autók meg tudnak rongálódni. 
Mai hír, hogy 1200 postai alkalmazottat elbocsát a Posta. Ez érinti-e Komlót, és a bezárt 
postahivataloknak mi lesz a sorsa? Van-e esetleg remény arra, hogy egy postahivatalt legalább az 
önkormányzat fenn tudna tartani? Nagyon elkeserítő az állapot, hogy messzi városrészekből be kell 
jönni a városba, és nagy tumultus van állandóan.  
Még annyit hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, hogy lehetne-e ez a őszi, tavaszi hulladékgyűjtés esetleg 
sűrűbben, mert nagyon sok szemét felhalmozódik az embereknél. Sokan csak kiteszik a kuka mellé 
jobb esetben vagy pedig elszórják a város környékén. Talán úgy lehetne valamit javítani ezen, ha 
gyakrabban lenne ilyen. Köszönöm szépen! 
  
Polics József: Köszönöm szépen, van-e még kérdés? Sok kérdést tetszett feltenni. A közösségi média 
használata, hát igen azt gondolom még lehet többet, de vannak olyan kérdések, amelyekben nem lehet 
népszavazást tartani. Ha a konkrét esetet tetszik mondani, akkor én azt tudom Önnek válaszolni, hogy 
az első egyeztetés az január 25-én volt, tehát több mint egy hónappal ezelőtt, az egy szerdai nap volt. 
Én szombaton már elmondtam a Rádió1-ben, hogy egy ilyen kérdéssel foglalkozunk következő 
szombaton megint, és lehozta az újság is, hogy van egy ilyen gondolat. Nagyon nehéz a kérdés, mert 
ha ebben mondjuk egy szavazást csinálunk, mint, amit csináltunk a helyi tömegközlekedés 
átszervezése ügyében és 4850 ember szólalt meg vagy mondta el a véleményét, az egy nagyon szép 



szám, a legnagyobb szám az elmúlt időszakban vagy a Templom téri kapuk helyreállítása kapcsán 
600 pár fő környéki volt a véleménynyilvánítás, de a városfejlesztési stratégia 2014-es 
összeállításánál is több mint 1000 fő lett megkérdezve kérdőíveken keresztül. Igen, teljesen igaza van, 
ezt a technikai eszközt jobban kellene használni, csak meg kell választani, hogy azt milyen témában 
teszem. Hogy a Bányász napra hányan jönnek el? Keverjük, tegyük helyre, nem a Bányász napról 
van szó. Bányásznap vasárnap van, bányásznap ingyenes, s a bányásznapi rendezvényekből csak az 
esti A kategóriás fellépőkhöz kapcsolódó rendezvény lett fizetős, és kedvezményes a komlóiak 
számára, és a 14 éven aluliaknak ingyenes. Regisztráció lesz, számlálás lesz. Kapom a Facebook 
üzeneteket, anyukám köszönöm jól van, reméljük, hogy még sokáig jól lesz. Így tudtuk megoldani, 
hogy Komlón az eddig megszokott színvonalhoz képest visszalépés ne legyen, és ebben a teremben 
a Bányásznap első vállalkozási formában történő megvalósítása előtt is egészségügyi torna volt a 
családtagoknak a komlói vállalkozók által, mert kaptunk hideget-meleget. Tavaly ők adták meg, hogy 
kiket hívjunk meg, mert ők érzik, hogy mi a bevétel, ők érzik, hogy mi a bevétel, és most - én nem 
tudtam róla -, ők jöttek delegációval a vállalkozóval, hogy mi legyen és én nem tudtam azt javasolni 
a testületnek - amit Rigl Gábor kollégám Siklóson megtett -, hogy 25 milliót tegyünk hozzá a 
rendezvényhez. Komló a vállalkozónak 4.700.000 Ft környéki összeget tesz hozzá, a többit össze kell 
szedni, és ez így van már évek óta, s ezen nem akartunk változtatni, ezzel átmegy a kockázat én úgy 
gondolom még továbbra is a vállalkozó felé. 
A garázssoroknál, igen az elején, amikor át tetszett kezdeni az épület fenntartása a tulajdonosnak a 
kötelezettsége, de az utak, közterületek, önkormányzati tulajdonban vannak, a Jóisten pénzét rá 
költöttük már Irinyi, Arany, Vörösmarty sorolhatnám az összes városrészt zúzalékolásra, egyebekre. 
A városban soha nem újítottunk még feleennyi utat, mint az elmúlt időszakban, de akkor sem látom, 
hogy mikor fogunk tudni a garázsokhoz jutni úgy, hogy ott normál úgymond XXI. századi szilárd 
burkolatú út legyen, mert ez, ami most történik martaszfalttal vagy zúzott kővel az egy idő után ott 
van lent valamelyik befogadóban, és csak a gondot jelenti, de tengelytörést azért nem szabad kapni, 
annyi zúzalékunk még mindig volt, megoldottuk. Általában kérünk segítséget egy picit ilyenkor a 
garázstulajdonosoktól, ha anyagot biztosítunk, akkor egy kicsit segítsenek abban, hogy az eljusson a 
megfelelő helyre. 
A postai elbocsátásokról most Öntől hallok, és ez most az eddigi hírekhez képest új. Az nem jó nem 
jó dolog, amikor valaki elveszíti a munkahelyét. Komló viszonylatában azt tudom mondani, amikor 
ez elindult, akkor nekem az volt a mondás, hogy mindenki ide fog kerülni a nagy postára. Holnap 
reggel majd fel fogom hívni a Posta vezetőjét megfogom kérdezni, hogy mi van ezzel a dologgal, és 
hogyan érint minket. A 4 fiókposta posta dolgában azt tudom válaszolni, hogy mind a 4 fiókposta 
helyiségei önkormányzati tulajdonban vannak, én valójában mikor elindult ez a folyamat, akkor 2 
Postának az úgymond újranyitását kezdeményeztem, az egyik a körtvélyesi volt, a másik a szilvási, 
kaptunk rá egy ajánlatot, hogy a teljes felmerülő költségeknek az 50%-át az Önkormányzat vállalja 
be, ez a bértől, a tollig, a papírig, minden benne volt, s ha jól emlékszem, ez ilyen 40 milliós 
nagyságrendű költséget jelent volna, amit természetesen nem tudtunk bevállalni. Utána kaptunk egy 
ajánlatot, hogy együttműködési megállapodás keretében, vagy valami nem tudom milyen szót 
használtak, de a lényege ez, működtessük mi a postát, postai szolgáltatást, úgy, hogy a normál 
borítékból ennyit kapunk mi a postából, a tértiből ennyit kapunk, amannyit kapunk. Úgy számoltam, 
hogy mennyi borítékot kéne feladni naponta, hogy csak az egy dolgozó bérét kitermeljük, lehetetlen 
és ez nyitva áll a vállalkozások számára is ma. Tehát ma, ha Komlón valaki érez affinitást arra, hogy 
a postával együttműködve postai szolgáltatást lásson el, azt összehozom a postával. Máskülönben 
pedig most mivel én is kiokosodtam, kaptam a sok javaslatot, ötletet, Komló városában minden 
valamihez van kötve, igaz jogszabályilag mi 25.000 fő alatt vagyunk, elég az egy posta. Jelenleg nem 
látok esélyt arra, hogy fiókposta kinyíljon, de azért az üzleti kör a jobban fekvő felszabaduló 
ingatlanokra már jelentkezik. Tehát már elindult a vállalkozók részéről egy más irányba való 
gondolkodás. Tudom, kapom a jelzéseket, kérem is, van, amikor 50 percet, a csúcs az 57 perc 
várakozási idő volt a postán.  

Wágner Veronika: Elnézést, de úgy szólt a rendelet annak idején, hogy ideiglenesen zárják be a 
postákat és a fűtést.  

Polics József: Ez a döntés november 14. előtt volt, amely módosult menet közben. Most módosult 
januárban, már úgy jött amikor ez a vállalkozói felkérés jött, hogy nem fogják újra nyitni a postákat. 



Most meg a múlt héten jött már a levél, hogy visszaadják az ingatlanokat és kérik a szerződésnek a 
megszüntetését. Én tudom, hogy indultunk, és hova jutottunk rövid idő alatt, sajnos itt tartunk. 
A lomtalanítás jogszabály szerint évente két alkalommal kötelező, és ez van a közszolgáltatási 
szerződésben is. Ha ennél többet akarunk, akkor azt direktbe meg kell fizetni. Az újság mindig leírja, 
hogy micsoda őrült bődületes mennyiségű hulladékot visznek el ilyenkor. Sokszor írjuk a honlapon 
is, meg mindenhol fent van a megoldás, a hulladékudvar. Mindennek van kultúrája, az nem megoldás, 
ha valamit meguntunk, akkor kidobjuk, egyszerűen kitesszük a kukatárolók mellé, vagy ki kivágjuk 
az erdőbe. A hulladékudvarba le lehet vinni, egy dolog kell hozzá, az utolsó negyedévi csekk és 
befogadják a hulladékot ingyen. Tudom, oda kell szállítani. Sajnos ebben nem valószínű, hogy 
változás lesz, hisz július 1-jétől a hulladékszállítási koncesszió miatt abban is változás lesz, már nem 
az önkormányzat lesz a felelős, de mégis minden ide fog vissza csapódni, mint ahogy jelenleg is. 
Remélem válaszoltam mindenre. Van-e még kérdésük, véleményük? 
 
Reszelőné Cser Sarolta: Egy mecsekjánosi problémáról szeretnék kérdezni. Ugye Jánosiban 
mindenki tudja, hogy völgyben lévő településrész, két utcasorral. Fölöttünk magántulajdonban lévő 
szántóföldek. erdők stb. stb., tehát gyakorlatilag szinte már Mecsekjánosiban nem túl sok 
önkormányzati tulajdon van. Tehát mindkét oldalon, az Iskola utcában is és a Fő utcában is 
domboldalakon magántulajdonok vannak. Hatalmas nagy esőzések vannak. és a hatalmas nagy 
esőzések alkalmával a magántulajdonok úsznak. Régen nem tudom, hogy az önkormányzati 
tulajdonnal függ össze, vagy sem, ezeken a helyeken övárkok voltak. Tudom, mikor még én is 
képviselő voltam, hogy a Fő utca fölött a magántulajdonú részeken övárkok voltak. Nem tudom, hogy 
a magán gazdáknak van-e esetleg a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatosan kötelezettségük. Tehát 
fölöttem is például egy hatalmas nagy szántóföld van, és a domborzati viszonyoknak megfelelően az 
én telkemen gyűlik össze az összes, és a legutóbbi nagy esőzések alkalmával én négyszer takarítottam 
ki a lebetonozott árkomat, és nem győzte a lefolyó a vizet. Tehát, hogy van-e ilyen kötelezettségük a 
vállalkozóknak, a tulajdonosoknak, akik gazdálkodnak a magántulajdonokon?  

Nagy-Krekó Adrienn:  Én a Hóvirág utcában lakom, de a Zobáki úton két telek tulajdonosa is 
vagyok, ugyanez a probléma. Pálfi László képviselő úrnak el is küldtem a fényképeket erről, hogy 
keresztülfolyik a csapadék a telkeken. Ott is sajnos ezek a csapadékelvezető árkok annak idején be 
lettek temetve, nem tudom, hogy a térképen rajta van-e, de szerintem igen.  

Polics József: Köszönöm, én ezt gyerekkoromtól átéltem, de a saját földjeink voltak az udvarunk 
fölött, ez a különbség. Erre én nem fogok tudni válaszolni, hogy a gazdáknak van-e kötelezettségük.  

dr. Vaskó Ernő: Tisztelt Közmeghallgatás! A belterületen mindenképpen a közcélú 
csapadékvízelvezető rendszert be kell vezetni minden ingatlantulajdonosnak ezeket a vizeket, de ezek 
egy része már a külterületeket érinti, ez egy nagyon nagy probléma, beszántották, eltüntették ezeket 
az árkokat a magántulajdonosok. Most ott, ahol térképes árok van, ott nyilván kötelessége fenntartani 
az árkot. Úgy tudom, hogy ezeken a területeken a legtöbb helyen nincsen rajta térképen az árok, én 
erre csak azt tudom mondani, itt egy ilyen általános polgárjogi kategóriával tudnánk talán élni, kárt 
azért a másiknak nem lehet okozni. Olyan szinten az ingatlanáról mindenkinek gondoskodnia kell, 
talán hosszas jogi huzavona után biztos, hogy el lehetne jutni egy olyan pontig, hogy ezeket a nagyobb 
káreseményeket nyilván kötelessége elhárítani, vagy mindent meg kell tenni az ingatlan 
tulajdonosának is az elhárításhoz. Ha egy együttműködőbb vállalkozóról vagy tulajdonosról 
beszélünk akkor, nyilván ez egy egyszerűbb folyamat, de az biztos, hogy a kárelhárításban részt kell 
venniük. Perelni lehet, nincsenek közigazgatási egyszerűbb eljárások. Ezt sajnos csak hosszas 
bírósági úton lehetne megtenni. Abban azért szoktunk segíteni, hogy moderálunk általában, több 
helyen is a városban van ilyen probléma. Próbálunk a tulajdonosokkal beszélni, hogy működjenek 
együtt ebben. Nem mi adtuk el az utat vagy a telkeket - ez úgy nincs előttem-, de megpróbálunk 
közvetíteni az illetékeseknek. 

 

 



Polics József: Mindenkinek köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy megosztotta velünk a 
gondolatait, és amit tudunk a mindennapi munkánk során használni, hasznosítani fogunk. Az ülést 
Mindenkinek szép estét jó egészséget kívánok!  

K.m.f. 

 

 dr. Vaskó Ernő        Polics József 
címzetes főjegyző        polgármester  
 


