
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2017. január 25. napján megtartott 

közmeghallgatásán.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a mai 

összejövetelnek két oka van. 

 

Az egyik pozitív oka az, hogy egy kétszáz méteres futó pálya és a hozzákapcsolódó 

sportparknak az építésére a pályázatunk pozitív elbírálást kapott. Ez a pályázat a 1521/68 

helyrajzi számú területet érinti. 

 

A másik pályázatnál a pályázó a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület. Ezután 

köszöntötte az Egyesület elnökét, Szarka Elemér Urat. 

Ismertette a pályázat tartalmát, miszerint zöld felület és közösségi térnek a növelésére lehetett 

pályázni, melynek szigorú, konkrét kritériumai vannak. A pályázati kiírás pontosan 

meghatározza a fák fajtáját és számát, a padok, nyársalók mennyiségét is. Kifejezetten magyar 

őshonos fákat enged ültetni a pályázati kiírás. 

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy ez a pályázat a megmérettetésen tovább jutott a következő 

fordulóra, és reményei szerint márciusban ez a pályázat is nyertes lesz. 

 

A továbbiakban ismertette az ötlet pályázatot, miszerint hat pad és két nyársaló kialakítására 

kerülne sor, melynek költsége bruttó egymillió-kettőszázötvenezer forint. 

 

Polgármester Úr továbbá ismertette a sport-futópálya elhelyezésére készült terveket, miszerint 

a kétszáz méteres kör alakú pályának vízszintesen kellene elhelyezkedni, viszont a helyi 

adottságok miatt ez nehezen kivitelezhető, így két tervezet is készült. Az egyik tervezet 

szerint egy vízszintes területet, a másik tervezet szerint terheléses futópálya kialakítására 

alkalmas területet jelöltek ki. Utóbbi miatt a pályázatban pénzt adó szervezetnek kérdésként 

felvetették azt, hogy mennyire szükséges a vízszintes terület, mivel ennek kialakítása 

Körtvélyesben igen költséges lenne. Erre a válaszra még várnak. Ezután körbe adta a 

tervezetet.  

 

Elmondta, hogy a tervezetben szereplő helyen szeretnének egy fás, ligetes erdővel  lehatárolt 

területet ennek a közösségi parkolónak a meghosszabbításaként kialakítani. 

 

Részleteiben ismertette a tervezetet, miszerint a fekete pontok jelölik a padokat, a közte lévő 

két kör a szalonnasütő, bográcsozó hely. 

Szerencsésnek érzi, hogy Körtvélyes városrészben sok a zöld terület. 

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy talán tíz év után betelik a garázs sor a városrész felső határán 

és nem tartja valószínűnek, hogy több garázs építésére lenne a jövőben igény. Reményei 

szerint a lenti részen nem garázsok fognak épülni, hanem megvalósulhat ez a ligetes, erdős, 

sétányokkal, padokkal teli oldal az elkövetkező években. 

Ennek az első lépése lehetne a lépcső melletti zöld terület rendezése.  

 

Továbbá elmondta, hogy a kolléganők készültek egy másik tervezettel is arra az esetre, ha a 

pályázati kiírók ragaszkodnának a vízszintes területhez, de ezt egy kicsit erőltetettnek érzi. 

Reményei szerint a másik tervezetet el fogják fogadni. 



Ez után kérte a megjelenteket, hogy mondjanak ezzel kapcsolatban véleményeket, ötleteket, 

javaslatokat. 

 

Polics József polgármester ez után válaszolt a felmerülő kérdésekre. Miszerint a futópálya 

gumiborítású lenne, négymillió-négyszázötvenezer forint áll a rendelkezésükre a 

megvalósításhoz, elhelyezése attól függ, hogy milyen felületen lehet majd kialakítani. 

Továbbá válaszában elmondta azt is, hogy 2017. március 10. napjáig meg fog érkezni a 

döntés a pályázattal kapcsolatban. 

A pályázat lehetővé teszi azt is, hogy ezer fa ültetésére kerüljön sor, amit majd a nyári 

melegben öntözni is kell. Ha megnyerik a pályázatot, akkor a Komlói Honismereti és 

Városszépítő Egyesületnek az Önkormányzattal együttműködve kell a tervezetet 

megvalósítania. Továbbá elmondta, hogy a pályázat utófinanszírozásos. 

 

Egy körtvélyesi választópolgár az útviszonyok miatt panaszkodott és kifogásolta, hogy majd 

csak a börtön megépülésekor lesznek a javítások elvégezve. 

 

Erre válaszolva polgármester úr elmondta, hogy nagyon sok jogos igény felmerül minden 

városrészben és sajnos nem tudják az összes igényt kielégíteni, de törekednek erre. 

Elmondta továbbá azt is, hogy igen sokat tettek véleménye szerint a városrészért, miszerint a 

Cserma utca teljesen megújult, új játszótér kialakítására került sor, a buszforduló elkészült. 

Elmondta, hogy amit tudnak, megtesznek, de sajnos nem bővelkednek anyagi forrásokban. 

Továbbá tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy körülbelül egy év alatt megépül a börtön 

és az útfelújítás nem a börtönhöz kapcsolódó pályázati pénzből lesz felújítva, hanem vagy 

önkormányzati pénzből vagy, ha lesz erre vonatkozó pályázati kiírás, akkor pályázati pénzből 

lesz finanszírozva. Reményei szerint ez 2018-ban el fog készülni. 

 

Ez után a kutyasétáltató hivatalos helye után érdeklődött egy ott élő, illetve panaszkodott az 

úton hagyott kutyapiszok miatt. 

 

Polgármester úr ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valóban ott van a hivatalos helye a 

kutyafuttatónak a Körtvélyes utca 15. előtt. Sajnos a kutyapiszok felszedésével kapcsolatban 

nem tudnak mit tenni, hiszen nem állíthatnak mindenki mellé egy közterület felügyelőt, ez 

emberi tényező, ezt a lakóknak egymás között kell megoldaniuk. 

 

Miután nem volt további vélemény, hozzászólás, tájékoztatta a városrészben élőket, hogy a 

következő közmeghallgatás 2017. február 08. napján ugyan így 18 órakor lesz, melyre 

szeretettel várják a körtvélyesieket. 

 

Polics József megköszönte a jelenlévők véleményét, javaslatát és az ülést bezárta.  
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 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


