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Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2017. február 08. napján megtartott 

közmeghallgatásán.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy az összejövetelünk oka az, hogy 2016. novemberében 

beadásra került egy pályázat, amit ismertetni szeretnének az itt lakókkal és szeretnék 

összegyűjteni a körtvélyesiek ötleteit, véleményeit ezzel kapcsolatban, illetve megbeszélni a 

városrészben felmerülő problémákat. 

 

Elmondta, hogy ez a pályázat a 1521/68 helyrajzi számú területet érinti. Ezen a területen 

szeretnének szabadidő parkot kialakítani, fásítani, grillezési, nyársalási lehetőséget nyújtani, 

padokat kihelyezni, ezzel is kulturáltabbá tenni ezt a közösségi területet. 

Szerencsésnek érzi, hogy az itt dolgozóknak hála ez a terület fűnyírással rendszeresen karban 

van tartva. Elmondta továbbá, hogy hosszú távú terveik között szerepel az is, hogy ezt a 

területet teljesen ligetesítenék, fásítanák, és ehhez nagyon jól kapcsolódik ez a pályázati 

lehetőség. 

 

Tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy ezt a pályázatot a Komlói Honismereti és 

Városszépítő Egyesülettel együttműködve kell megvalósítaniuk, ezután bemutatta az 

egyesület ügyvezetőjét, Fóris Zoltánt. 

 

Polgármester Úr elmondta továbbá azt is, hogy eddig is és ezután is megpróbálják a lakók 

igényei szerint véghezvinni a megvalósításokat. Minden lehetőséget megragadnak ahhoz, 

hogy a Körtvélyes városrészben létrejött eredetileg nem ekkora lakótelepnek képzelt területet 

otthonosabbá, élhetőbbé tegyék a lakosok ötletei, javaslatai alapján. 

 

Ismertette továbbá a 2017. január 25. napján megtartott közmeghallgatáson elhangzott 

sportpályával kapcsolatos pályázatot is, miszerint egy kétszáz méteres futókört alakítanának 

ki, melynek keretein belül testedzésre is lenne lehetőség. Ez egy nyertes pályázat.  

 

Elmondta továbbá, hogy az előző közmeghallgatáson még nem tudták biztosan, hogy lehet-e 

ez a terület lejtős, de most már megkapták az erre vonatkozó választ, miszerint lehet 5 %-os 

lejtése ennek a pályának. Ezután körbe adták az erre vonatkozó tervezetet. 

 

Elmondta, hogy a tervezetben szereplő területet javasolják a sportparkos pályázat 

megvalósítására, de lesz még egy helyszíni szemle a kivitelező részéről, amikor ez 

véglegesedni fog.  

A Molos pályázatot 2017. február 15. napjáig be kell adniuk. 

Tájékoztatatásul elmondta, hogy ez a közmeghallgatás azért jött létre, hogy meghallgassák a 

városrészben élők véleményét, javaslatát. 

 

Elmondta továbbá azt is, hogy ha forráshiány merülne fel, akkor Komló Város 

Önkormányzata hozzá fogja tenni a hiányzó forrásokat. Elmondta, hogy azért választották ezt 

a területet erre a pályázatra, mert folytatni szeretnék azt a hagyományt, hogy közösség-

összetartó rendezvényeket szervezzenek, aminek a helyszíne eddig is ez a terület volt. A helyi 

adottságok is adottak, hiszen közel van egy parkoló is, ami színpad felállítására alkalmas. Ezt 

a részt szeretnék beültetni őshonos fákkal, itt szeretnének padokat, szalonnasütőket 

elhelyezni. Ez a fásítás kapcsolódna a futópályához is. 



Ennek a programnak a költsége bruttó egymillió-kettőszázötvenezer forint. 

Horváth Kata tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy még pontosításra vár a főkertész 

asszony részéről a növények pontos elhelyezése. 

 

Polics József polgármester elmondta, hogy természetesen eddig is a főkertész asszony 

közreműködésével, szakértelmével dolgoztak az egész városban, így természetesen itt is 

szeretnék a közreműködését kérni. Ha szükséges, akkor a pályázat megvalósításánál ki fogják 

pótolni a hiányzó forrásokat. A pontosítások a napokban, hetekben meg fognak történni és 

márciusban fog kiderülni a pályázat elbírálása. 

 

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

javaslatokat. 

 

Egy újonnan a városrészbe költöző lakó elmondta, hogy nagyon örül ennek a pályázatnak és ő 

úgy gondolja, hogy ennek megvalósításában az itt élőknek is részt kellene venniük, hogy 

összekovácsolódjon a közösség. Másrészt szeretné, hogy ha megnyerjük a pályázatot, akkor 

lenne egy gyógytornász vagy testnevelő tanár a futópályán, aki a testedzésben segédkezne az 

ott lévőknek tanácsokkal, módszerek bemutatásával. Hiszen az idős embereknek kellenek 

ezek az útmutatások ahhoz, hogy ne terheljék túl magukat, vagy ne okozzanak maguknak kárt 

egy rossz mozdulattal. 

 

Polics József polgármester megköszönte az ötleteket. Elmondta ezzel kapcsolatban, hogy 

reményei szerint ez a pályázat lehetőséget teremt a közösségépítéshez. Véleménye szerint 

megoldható az is, hogy egy-egy rendezvény alkalmával gyógytornász segítségével 

használhassák a testedzésre kialakított területet. 

 

Schlapha Anett a hölgy kérdésére válaszolva elmondta, hogy ha megnyerjük a pályázatot, 

akkor ez egy komoly feltétele annak, hogy a közösség összetartó erejét kell vele növelni. 

Elmondta továbbá azt is, hogy a pályázatnak van egy olyan része is, ahol az óvodásokat is 

bevonják a virágültetésbe és mindenbe, amibe csak lehet. Továbbá nagyon sok fórumon, 

rendezvényeken szeretnének találkozni a városrészben élőkkel. A lakosságot szeretnék 

bevonni a pályázat megvalósításába azzal, hogy együtt ültessenek, ápolják a növényeket és ez 

által magukénak érezzék. 

 

Az egyik lakó bízik benne, hogy a fűnyírások alkalmával vigyázni fognak ezekre a fákra, 

cserjékre. 

 

Polgármester Úr bízik benne, hogy ez így fog történni, de sajnos nem tudnak minden embert 

felügyelni. 

 

Egy városrészben élő ötletként javasolta, hogy a városrészben polgárőrség kialakítására is sor 

kerülhetne. 

 

Polgármester Úr tájékoztatásul elmondta, hogy kettő közterület felügyelője és száz önkéntes 

polgárőre van a városnak, köztük körtvélyesiek is vannak. Sajnos ahhoz túl kevesen vannak, 

hogy minden problémát megoldjanak a város teljes területén. 

 

Problémaként elhangzott az is a közmeghallgatáson, hogy nagyon sokan nem figyelnek oda 

arra, hogy a saját kutyájuk után felszedjék a kutyapiszkot, szeretnék, ha ezt a közterület 

felügyelők szigorúbban büntetnék. 

 



Polics József polgármester elmondta, hogy nem egyszerű ez a helyzet, hiszen ilyen 

helyzetben fel kell jelenteni az illetőt, be kell bizonyítani. Jelezni fogja ezt a problémát a 

közterület felügyelőknek. 

 

Egy ott lakó édesanya problémaként jelezte, hogy sajnos az iskolabuszokon a különböző 

korosztályú gyerekek között konfliktusok alakultak ki, és ennek megoldására több szülővel 

azt gondolják, hogy kísérő kellene a buszra, hogy ezeket a helyzeteket kezelni lehessen. 

 

Polics József polgármester elmondta ezzel kapcsolatban, hogy szülő nem lehet ilyen kísérő, 

ilyen esetekben pedagógusnak van hatásköre eljárni. Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy 

beszélni fog az iskolafenntartókkal, hogy mit lehet ilyen helyzetben tenni. 

 

Az új lakó a börtön helyszíne után érdeklődött. 

 

Polgármester Úr tájékoztatta a börtön pontos helyéről. Továbbá elmondta, hogy a 

kivitelezési ajánlatok beérkeztek. Tudomása szerint hetvenkét embert már felvettek a 

börtönbe, ezeknek az embereknek a képzése folyik, az időközben felmerülő hiányzó 

forrásokat pedig a kormány biztosítani fogja. 

 

Egy lakó elmondta, hogy a volt Annabella mögött a régi padok lábazatai ott maradtak, amik 

balesetveszélyesek. Szeretné, ha léceket tennének a lábazatokra, hogy le tudjanak ülni az arra 

járók. 

 

Polgármester Úr egyetértett azzal, hogy a balesetveszélyes helyzetet meg kell szüntetni és 

tavasszal a padokat helyre kell állítani. 

 

Gerencsér Ágnes a körtvélyesi részönkormányzat elnöke tájékoztatta a megjelenteket arra 

vonatkozóan, hogy tavasszal körbe fognak járni a városrészben és meg fogják tenni a 

szükséges lépéseket. 

 

Polics József polgármester kérte a megjelenteket, hogy fogadják el a pályázattal kapcsolatos 

terveket. 

 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

 

 

Polics József 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 Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


