
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2017. október 09. napján megtartott 

közmeghallgatásán.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót Szarka Elemérnek a 

Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnökének. 

 

Szarka Elemér köszöntötte a megjelent Körtvélyes városrészben élőket, Polics József 

polgármester urat, képviselőtársait és a Körtvélyesi Részönkormányzat elnökét Gerencsér 

Ágnest. 

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy MOL zöldövezet program címmel pályázatot írtak ki, aminek 

az okán is élve egy eddig kicsit gazdátlan, kicsit rendetlen részt fel lehet úgy javítani 

fásítással, bokrosítással, eszközök kihelyezésével, hogy igazából szolgálhatja majd az itt 

élőknek a minden napjait. 

 

Elmondta továbbá azt is, hogy ez a pályázat egyszer már beadásra került, de akkor sajnos 

elutasították. 

 

A pályázat kimondja azt is, hogy csak bejegyzett civil szervezet, egyesület vagy alapítvány 

nyújthatja be, így került sor arra, hogy a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület 

nyújtja be ezt a pályázatot. 

 

Arra ad lehetőséget ez a pályázat, hogy ahol elhelyezkedik ez az ezerötszáz négyzetméteres 

terület, amit a pályázat kiír, ott szeretnének kialakítani egy közösségi teret, ami első sorban az 

itt lakókat szolgálná, de mindenkit, aki erre jár. 

 

A pályázat kiíró ezt a szándékot várja. Ezt jeleznünk kell feléjük, ezután kerül elbírálásra a 

pályázat.  

Ha kedvezően bírálják el a pályázatot, akkor következik az a lépés, hogy részletesen 

beadhatják a terveiket, miszerint mennyi fát, mennyi bokrot, mennyi madáretetőt, mennyi 

padot szeretnének elhelyezni.  

Amikor ezt is kedvezően elbírálják, akkor lehet megvalósítani ezeket a terveket részben közös 

munkával részben szakmunkával. Amikor megtörtént a megvalósítás, akkor használatba lehet 

majd venni. 

 

Örömmel tudatta a megjelentekkel, hogy majdnem minden lehetőségük megvan, megfelelnek 

a pályázati kiírásnak, miszerint megvan a terület nagyság, megvalósul az is, hogy ez a terület 

önkormányzati tulajdon, megvan az is, hogy amit fel akarnak javítani az most javítható 

állapotban van és megvan az az érintett városrész, az a korosztály, akit ez majd szolgálhat. 

Úgy gondolja, hogy meg tudnak felelni ennek a pályázatnak. 

 

A szándék egyértelmű, hiszen valami szépet, valami jót szeretnének megvalósítani. Mindez 

emlékeztet, hogy a városrészben található zöldövezetek (Komlói Arborétum, Bányászpark) 

szépen fejlődnek.  

 

Szarka Elemér zárásként elmondta, hogy ha ez a pályázat megvalósul, akkor ez a rész szebb, 

gazdagabb lesz, és jobban fogja szolgálni az itt élők igényeit. Elmondta továbbá azt is, hogy 

nagyon kemény kritériumai vannak a pályázatnak, de nagy örömmel dolgoznak ezen a 



pályázaton, hiszen ha ez a pályázat megvalósul, akkor nem csak ez a városrész lesz 

gazdagabb ez által, hanem Komló városa is. 

 

Remélik mindannyian, hogy ezúttal nyerni fog a pályázat és ez által valóban gazdagodni fog 

ez a terület. 

 

Polgármester úr köszöntötte a megjelenteket. 

Elmondta, hogy az első megmérettetésnél sajnos a benyújtott pályázat elutasításra került. 

Bíznak benne, hogy a második körben eredményesek lesznek.  

 

Megköszönte a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesületnek, hogy ennyit dolgoznak 

ennek a pályázatnak a megvalósulása érdekében. 

 

Elmondta továbbá azt is, hogy mindenképpen össze kell fogni a helyi részönkormányzatnak a 

civil szervetekkel, hogy együtt meg tudják ezt a pályázatot valósítani. 

Az itt élőket is be kell vonni majd a pályázat megvalósításakor. Ez a pályázati kiírás az itt 

élőknek készül, az ő lakókörnyezetük szebbé tétele érdekében. 

 

Polics József polgármester úr megkérdezte, hogy van-e a pályázattal kapcsolatban felmerülő 

kérdés, hozzászólás. 

 

Az egyik itt élő választópolgár kérdésként feltette, hogy mi a várható megvalósulási ideje. 

 

Polics József polgármester úr válaszában elmondta, hogy nagy valószínűséggel át fog 

húzódni jövő év tavaszára. Bízik benne, hogy ha nyer a pályázat, akkor jövő nyáron már 

használni tudják. Elmondta, hogy ez az első fordulóban, az úgy nevezett ötletpályázatban ki 

fog derülni. 

 

Szarka Elemér a pályázattal kapcsolatban még elmondta azt is, hogy nagyon remélik, hogy 

ha nyertes lesz a pályázat, akkor sokak lelik majd benne örömüket és népszerű lesz az itt élők 

körében. 

 

Seres Józsefné megköszönte, hogy tesznek a közösségükért, hogy ennyi munkát fektetnek a 

pályázat megvalósításába. Úgy gondolja régi körtvélyesi lakóként, hogy nagyon nagy 

szüksége van erre a városrésznek.  

Szükségesnek tartja, hogy legyen kialakítva közösségi tér, hogy legyen zöldövezet kialakítva. 

Elmondta továbbá azt is, hogy városrészben lakók nagyon örülnek ezeknek a fejlesztéseknek 

illetve kezdeményezéseknek. 

A mindennapokban, kis csoportokban már próbálnak szerveződni, összefogni, így bízik 

benne, hogy a körtvélyesi lakók meg fogják mutatni, hogy össze tudnak fogni. 

 

Schalpha Anett hozzáfűzte az előtte szóló gondolatához, hogy ez nem csak a körtvélyes 

városrészben élőknek nagyon jó, hanem a dávidföldi, mecsekfalui városrészben lakóknak is. 

 

Fóris Zoltán tájékoztatat a jelenlévőket arról, hogy nagyon sok munkát végeztek már 

előzetesen is a zöldterületen ahhoz, hogy ilyen állapotba kerülhessen, elvitték a szemetet, a 

szúrós bokrokat és ezt a területet tenné még szebbé ez a pályázat megvalósítása. 

 

Polgármester úr elmondta, hogy ezt az egész domboldalt szeretnék, egy könnyed ligetté 

alakítani.Nagyon sok munkába került, hogy odáig eljutottak, hogy ennyire kitisztítsák és 

alkalmassá tegyék a pályázat megvalósításához. 

 



Polics József polgármester úr megkérdezte a jelenlévőktől, hogy van-e a pályázattal 

kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt. 

 

Polgármester úr megkérdezte, hogy egyéb hozzászólás, vélemény van-e. 

 

Egy ott élő lakó elmondta, hogy a Hegyhát utca 1-3-5 társasház mögött rosszul lett lelapozva 

a terület, ezáltal a csapadékvíz illetve talajvíz a ház alá folyik. Ezért vízelvezető árok 

kialakítását szeretné. 

 

Polgármester úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ki fognak menni és meg fogják nézni, 

hogy mit tudnak tenni a probléma megoldásához. 

 

Egy másik körtvélyesi lakos kérdésként tette fel azt, hogy a Hegyhát utca 9. szám előtti terület 

kihez tartozik, mert nagyon fel van törve, sok víz folyik a ház alá. 

 

Polgármester úr elmondta válaszában, hogy egy méter tartozik a társasház tulajdonába, a 

többi rész az önkormányzat tulajdona. Megígérte, hogy meg fogják nézni, hogy mit tudnak 

tenni. 

 

Kérdésként felmerült a közmeghallgatás keretein belül az is, hogy mely területen fognak majd 

épülni a garázsok.  

 

Polgármester úr válaszában elmondta, hogy a meglévő garázsokhoz lesz hozzáépítve az erdő 

felé.  

Továbbá tájékoztatta a városrészben élőket arról is, hogy két darab tizenötös blokk kerül majd 

kialakításra, a garázsok kicsit szélesebbek lesznek, mint a már meglévők. 

 

Örömmel tájékoztatta továbbá az itt élőket arról is, hogy a futókör már készül a városrészben. 

Kérte a körtvélyesi választópolgárokat, hogy figyeljenek oda a saját környezetükre és őrizzék 

meg ezeket az értékeket. 

Elmondta továbbá azt is, hogy a futókört szeretnék 2017. október 31. napjáig befejezni. 

Bízik benne, hogy mindenki rendeltetésszerűen fogja használni és sok örömüket lelik majd 

benne. 

 

 

Miután nem volt további vélemény, hozzászólás Polics József megköszönte a jelenlévők 

véleményét, javaslatát és az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

 

                                                                  k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


