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A büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából beadásra kerülő pályázattal 
kapcsolatos lakossági véleményfelmérésről 

 
A Képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztésében a büntetés-végrehajtási intézet 
létesítése céljából beadásra kerülő pályázattal kapcsolatos lakossági véleményfelmérés 
eljárásrendjéről, annak hirdetményéről és az eljárás lebonyolításáért felelős bizottság 
létrehozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület a lakossági véleményfelmérés eljárásrendjét és az ezzel 
kapcsolatban a helyi médiában megjelentetésre kerülő hirdetés szövegét az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal megismerte és tudomásul veszi. Utasítja a jegyzőt, 
hogy a hirdetés megjelentetéséről gondoskodjon. 
 

2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy készítse el a lakossági 
véleményfelmérésre szolgáló szavazólapokat, gondoskodjon azok biztonsági 
azonosítóval történő ellátásáról és tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 
szavazólap egy lakossági tájékoztató kíséretében minden háztartásba eljusson. 
 

3) A képviselő-testület az eljárás lebonyolításáért felelős ideiglenes bizottság tagjait az 
alábbiak szerint választja meg: 
 

- Ambrus Lászlóné körtvélyesi lakos, 
- Szilárd Anikó mecsekfalui lakos, 
- Kispál László dávidföldi lakos, 
- dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző, 
- Niedermayer Éva testületi és választási ügyintéző. 

 

4) A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a lakossági vélemények gyűjtésére 
szolgáló urnák lezárásáról, azok gyűjtőpontokra történő szállításáról, a szavazás 
menetének figyelemmel kíséréséről, a szavazatok megszámlálásáról és a szavazás 
eredményének közzétételéről gondoskodjon.  

 

Határid ő: Értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 



1. sz. melléklet 
Tisztelt Komlói Lakosok! 
 
Mint bizonyára Önök is értesültek róla Komló Város Önkormányzatának pályázat beadására nyílt 
lehetősége, melynek célja egy kb. 500 férőhelyes büntetés-végrehajtási intézet létesítése. Ennek 
eredményeként mintegy 250 munkahely létesülne városunkban. 
 
A pályázat beadását megelőzően széleskörű lakossági felmérést végzünk az érintett 
településrészeken tartott lakossági fórumok tapasztalatai és a lakosság részéről felmerült igények 
alapján. Tekintve, hogy a megvalósítandó beruházás az egész várost érinti, a teljes lakosság 
véleményét meg kívánjuk ismerni a kérdésben. Ennek érdekében 2015. március 13. napjáig minden 
háztartásba egy, az alábbi kérdést tartalmazó szavazólapot juttatunk el: 
 
„Támogatja-e Ön, hogy Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be kb. 250 fő 
részére munkahelyet teremtő, kb. 500 fő befogadására alkalmas büntetés-végrehajtási intézet 
(fogház-börtön) létesítése céljából a Mecsekfalu – Körtvélyes közötti 1545/12. hrsz. alatti 
terület állami tulajdonba adásával?” 
 
A szavazás anonim, a szavazólapok azonban biztonsági azonosítóval lesznek ellátva, így másolásuk 
és egyéb módon történő sokszorosításuk kizárt. 
 
A szavazólapokat az alábbi helyszíneken kihelyezett, lepecsételt gyűjtőurnákban helyezhetik el 
2015. március 16-tól 19-én 16.00 óráig: 
 
Körtvélyes: Pavilonsor 9. szám (Szuper diszkont /Sárga bolt/) 6.00-20.00 óra között, 
Mecsekfalu: Gumó presszó, Mecsekfalu 51. 7.00-10.00 és 17.00-20.00 óra között, 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, Városház tér 3.: 8.00-16.00 óra között, 
Városgondnokság, Tompa M. u. 12.: 7.00-15.30 óra között, 
Közösségek Háza, 48-as tér: 8.00-16.00 óra között, 
Rieger pékség boltja, Függetlenség u. 38. 5.00-19.00 óra között. 
 
Az urnák lezárásáról, kihelyezéséről, a szavazólapok összegyűjtéséről és a szavazatok 
megszámlálásáról öttagú bizottság gondoskodik.  
 
Tekintve, hogy ez a kérdés hosszú időre meghatározza városunk helyzetét, kérem, hogy minél 
többen nyilvánítsák ki véleményüket! 
 
A kérdéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatást a www.komlo.hu internetes oldalon érhetnek el, a 
szavazás eredményét ugyanitt hozzuk nyilvánosságra március 20-án 20.00 óráig. 
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