
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2016. december 01. napján megtartott 

közmeghallgatáson. 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelenteket. Elmondta, hogy a Közmeghallgatáson bármilyen problémát fel lehet vetni. 

Ismertette a 2017. évi tervezetet, miszerint tavasszal Gyereknapot szeretnének tartani, nyáron 

Körte napot és év végén a Karácsonyi Ünnepséget, mint azt minden évben.  

Továbbá tervei között szerepel az is, hogy Körtvélyes városrészben a padok felújítása 

megtörténjen. Ezzel kapcsolatban ismertette a részönkormányzat költségvetését is, miszerint 

jelenleg 434.000 forintból tudnak gazdálkodni. 

 

Ezután köszöntötte Polics József polgármester urat és Bareithné Benke Nikolettet 

alpolgármester asszonyt.  

 

Polics József polgármester úr is köszöntötte ezután a megjelent körtvélyesi lakosokat és 

megköszönte a jelenlévőknek a részvételt. 

 

 

Problémaként, kérdésként felmerült: 

- Sárga fedelű kukák használata után érdeklődtek a lakók. 

- Az egyenlőtlen hő díj elosztás is felmerült problémaként. 

- Hegyhát utca 11. előtt négy korhadt fenyőfát szeretnének kivágatni. 

- Útfelújítást szeretnének a körtvélyesi lakók. 

- Garázsbővítés lehetőségéről kérdezték polgármester urat. 

- A hétvégi buszjáratok sűrítését szeretnék, ha megoldanák a városrészben. 

- Az öt köbméteres tárolót néhányan hiányolták Körtvélyesben 

 

  

Polgármester Úr válaszul elmondta, hogy: 

- A sárga fedelű kukák szelektív hulladékgyűjtésre szolgálnak, a kukák oldalán is fel 

van tüntetve pontosan, hogy milyen hulladékot lehet belehelyezni, illetve a komlói 

újságban is hirdetésként szerepelt.  

Kérte a lakókat, hogy ne tegyenek bele kommunális hulladékot és próbálják egymás 

figyelmét is felhívni erre.  

Tájékoztatásul elmondta azt is, hogy a szelektív hulladékgyűjtés akár rezsicsökkentést 

is vonhat maga után. 

- Az egyenlőtlen hő díj elosztással kapcsolatban azt tanácsolta, hogy beszéljenek a 

közös képviselőjükkel és állapodjanak meg egy általányban, így igazságosabb lehet a 

fizetés. 

- Tájékoztatta a lakosokat arról, hogy ha közvilágítással, kátyúval, egyéb problémával 

találkoznak, akkor azt mindenképpen a Városgondnokság honlapján jelezzék, mert 

annak nyoma van és arra bizonyos határidőn belül reagálniuk kell az illetékeseknek. 

- A korhadt fenyőfák kivágásának hivatalos módjáról tájékozódni fog. 

- Az útfelújítással kapcsolatban elmondta, hogy a börtön építéséig nincs értelme 

elkezdeni az útfelújítást, mert a közművesítéssel újra feltúrják majd az utakat.  

- A garázsbővítésre reagálva elmondta, hogy magán úton lehet ezt majd megvalósítani, 

négyszer nyolcas blokkokban, ami azt jelenti, hogy minimum nyolc embernek össze 

kell állnia és közösen kell benyújtaniuk a kérelmet erre vonatkozóan, amit majd a 



képviselőtestület fog elbírálni. Erre valószínűleg jövő év nyarán kerülhet sor 

legközelebb. 

- A hétvégi buszjáratok sűrítését sajnos nem áll a Volán módjában sűríteni anyagi okok 

miatt.  

- Elmondta továbbá azt, hogy az öt köbméteres tárolót nem fogják visszahozni a 

városrészbe, mert helytelenül használták páran. Tele volt kommunálishulladékkal és 

pont ezért lett elszállítva. 

Egyedileg meg lehet azt oldani, hogy amikor szükséges akkor hozatnak egy öt 

köbméteres tárolót, azt telepakolják és elvitetik. 

 

 

 

 

Miután megvitatták a felmerülő problémákat Polics József megköszönte a részvételt és lezárta 

az ülést. 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


