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2014. február 20-án tartott közmeghallgatásáról

Jelen vannak:

képviselők a jelenléti ív szerint,
intézményvezetők,
komlói lakosok

Polics József polgármester köszöntötte a jelenlévőket, 17 órakor a
közmeghallgatást megnyitotta. Bemutatta a Képviselő-testületet és bizottságait,
valamint a részönkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat. Beszámolt a
népességi adatokról, az adóbevételekről. Megköszönte a komlói polgároknak és
vállalkozóknak, amiért eleget tettek az adófizetési kötelezettségeiknek.
Tájékoztatást adott a kommunális adóról, építményadóról, iparűzési adóról. A
pénzbeli ellátások, rendszeres szociális ellátások, egyéb szociális támogatások
összegéről beszélt. Igazgatással és rendészettel kapcsolatban elmondta, hogy
megváltozott a közigazgatási rendszer. Létrejöttek a járások, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, ezért a tavalyi évben csökkentek az ügyiratszámok a
korábbi évekhez viszonyítva. A lakásállományban nincs lényeges változás, új
lakások nem épültek. Az önkormányzat régi intézményekben kíván önkormányzati
bérlakásokat kialakítani, ezért ezek száma növekedni fog.
Az önkormányzat működéséről, gazdasági helyzetéről, a 2013. évi költségvetés
teljesítéséről, valamint a 2014. évi költségvetés irányairól adott tájékoztatást a
mellékletek szerint. Komló Város összevont pénzügyi mérlege alapján 4 milliárd
alatti az önkormányzat ez évre tervezett költségvetése. Felsorolta és bemutatta
diagramon a működési bevételeket és a szociális kiadásokat, közoktatási és
közművelődési kiadásokat, az intézmények működési kiadásait, stb.
Ismertette a 2013. évi fejlesztéseket és beruházásokat, pályázatokat és
megvalósulásukat. Többek között elkészült tavaly a gyepmesteri telep, melynek
jelenleg az üzembehelyezési-engedélyezési eljárása folyik. 2014-ben folyamatban
lévő és tervezett fejlesztésekről és azok alakulásáról számolt be. Elmondta, hogy
vannak olyan pályázatok, melyek az önkormányzat szervezeti felépítésének
vizsgálatával, a környezetvédelemmel, napelemmel kapcsolatosak.
Körülbelül 11 energetikai pályázatot nyújtottak be, ezek közül az egyik legnagyobb
a szennyvíztelephez kapcsolódó rekonstrukció és a szennyvíz csatornával nem

ellátott területek közművesítése.
Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetéhez került a város
oktatási intézményeinek működtetése. Az étkeztetés, mint feladat az önkormányzat
kezelésében maradt. Az elmúlt évben a konyhákat is felújították.
A Komlói Fűtőerőmű Zrt. valósította meg az ipari park infrastrukturális
fejlesztését, ezzel évekig elhúzódó problémákat oldottak meg, mivel utcák kerültek
kiépítésre, csapadékvíz rendszer épült, tereket hoztak létre, valamint kiépítették a
közvilágítást az Altáró úton.
A Start munkaprogram keretében a dávidföldi iskolában legyártott térkő elemekkel,
a közmunkások közreműködésével szépül a város. Továbbiakban Kisbattyán és
Mecsekfalu fejlesztéséről, parkosításáról mutatott diákat.
A kivetítőn bemutatta a lakossági alapdíjak eloszlását, (a hődíj, a víz- és
csatornadíj, a hulladékszállítási díj alakulását) az önkormányzathoz kapcsolódó
díjcsökkentéssel kapcsolatos adatokat. Komló Város adósságállományáról nyújtott
tájékoztatást a jelenlévőknek. Diagram segítségével számolt be a közfoglalkoztatás
statisztikai adatairól, és a munkahely teremtési adatokról.
Beszámolt a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás elmúlt évben
végzett munkájáról és a társuláshoz tartozó feladatokról.
Komló város rendezvényeivel és a civilek tevékenységével kapcsolatban
tájékoztatta a jelenlévőket, valamint ismertette az ezzel kapcsolatos kiadásokat és
támogatásokat. Megjegyezte, hogy a Komlói Napok és Bányásznap rendezvényei
visszakerültek a belvárosba, a Pécsi úttól a Bem utcáig terjedő területen valósult
meg a tavalyi rendezvények sora. Idén erre a célra az Ázsia Áruház mögötti
(Csempe parkoló) terület is rendezésre kerül a Start közmunkaprogram dolgozóinak
munkálatával.
Megköszönte a támogatásokat és a segítséget a 2013-as évre vonatkozóan valamint,
a figyelmet.
Mink Ernő képviselő tájékoztatást kért dr. Váczi István rendőrfőkapitánytól a
vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokról, és a bűnmegelőzésről.
Szabados László (Alkotmány u. 37.) a szemétszállítási díj eloszlásáról érdeklődött.
A lépcsőházak között problémás a szeméttároló kukák darabszáma. A páratlan
oldalon 2500,-Ft/hó, a páros oldalon csak 2000,-Ft/hó a fizetendő összeg. Kéri,
hogy a képviselő-testület vizsgálja felül, mert a lakók nem érzik igazságosnak ezt a
megoldást. Sérelmezi, hogy olyan lakásoknál is felszámítanak szemétszállítási
díjat, ahol a lakók nem képeznek szemetet, mivel nem laknak a lakásban. A
Városgazdálkodási Zrt., hogy kérhet pénzt olyan szolgáltatásért, amit el sem végez?
Véleménye, hogy ilyen esetben nem szabadna pénzt kérni.
Következő probléma a víz alapdíja. Van 200-300 olyan lakás, melyet nem laknak,

de a rendelkezésre állást fizetni kell. Ez esetben is jogtalannak ítéli meg a
számlázást. Olyan törvényt kellene hozni, hogy adóként fizessék a lakók a
szemétszállítást és vízdíjat. Javaslata, hogy mindenki köthetne személyesen
szerződést a vízművel és a városgazdálkodással, akkor nem lenne annyi
kintlévőség, és mindenki annyit fizetne, amennyit fogyaszt. Ezzel mindenki jól
járna. Manapság egyre több az olyan lakás, ahol a lakók nem fizetik ezeket a
díjakat, helyettük a becsületesen fizető lakóknak kell kifizetni a hiányzó
költségeket. Komoly társasházi törvényt kellene alkotni ez ügyben.
Kőműves Jánosné (komlói lakos) a vízdíjjal kapcsolatban mondta el panaszát. A
családi házban lakók részéről történt-e változás a locsolási díjjal kapcsolatos
kérdésekben? Panaszkodott a hó eltakarítással kapcsolatban is. Személy szerint a
hókotrók munkáját kifogásolta. Mit jelent a környezettudatosság népszerűsítése, és
mennyit költ erre az önkormányzat? Azt kérdezte, hogy a képviselő-testületi
üléseket vissza nézik-e a képviselők. Kifogásolta az üléseken történő eseményeket
és a képviselők viselkedését. Úgy gondolja, hogy nem a virágos várostól lesz jobb
kedvük az embereknek, hanem attól, ha lesz munkahely.
Kovács Józsefné (Fürst S. utca - új nevén: Bányász u.) az önkormányzati lakások
nyílászárócseréjével kapcsolatban panaszkodott.
A közmunkások munkáját kifogásolta. Az a probléma, hogy a felsepert szemetet ott
hagyják a járdákon, azonkívül szemetesnek találja az utcákat, sok esetben látni
patkányt, valamint kutyapiszkot Kökönyösben. Több helyen felvetette a
problémáit, de sajnos egyelőre sehol nem kapott megnyugtató választ.
Egy kökönyösi lakó: jelezte, hogy a Radnóti utca felőli útszakaszon nincs
közlekedési tábla. Valamikor régen volt egy kötelező haladási irányt jelző tábla, de
már régóta nincs ott. Kéri, mielőbb pótolják a balesetek elkerülése érdekében.
Kristály Árpád kérdezte, hogy miért nem lát gyalogos járőröket és polgárőröket a
komlói utcákon? A közlekedési táblák hiányát és elhelyezését ő is kifogásolta.
Ahol pedig tábla van, arról lekopott a festék.
Terkovics Ferenc (Gorkij u. 37.) véleménye szerint Komlón nincs minden
rendben. Ebben a városban a délután pihenni vágyók sok esetben nem tudnak
pihenni, mert a körülötte élők nem alkalmazkodnak és zavarják őket. Külföldön
már régóta bevezették a sziesztát. Társasházban is volt régen ilyen házszabály,
manapság már nincs. Például a dinnye eladáskor kb. 18 féle hanggal kínálják az
árut a recsegő kocsikból az utcákon. Hétköznap még elviselhető lenne, de szombatvasárnap nincs lehetőség arra, hogy pihenjenek az emberek. Csendrendeletet

kellene alkalmazni. Jegyző urat kérdezte, hogy jogszabályilag milyen lehetőségek
vannak az eladásra.
A Gorkij u. 24. sz. előtti buszmegállónál van az úton egy hatalmas gyűrődés, amit
elkezdtek javítani, majd leállították a munkálatokat. Amikor megkérdezte, hogy
miért állították le a munkát, azt mondták azért, mert ez egy másik projekt. Ez
ügyben is tájékoztatást kért.
Egy komlói asszony kifogásolta, hogy nyáron a nagy melegben senkire nincsenek
tekintettel, mivel begyújtják napközben a kertből visszamaradt ágakat, kerti
hulladékot. Erre nincs valamilyen szabályozás? A másik probléma a főtéren lévő
zöldségáru kipufogógázzal telik meg, szennyezetté válik. Esetleg lehetne valahol
máshol zöldséges standot felállítani? Népegészségügyileg nem megnyugtató.
dr. Váczi István rendőrfőkapitány válaszolt Mink Ernőnek. Valóban igaz, hogy
az elmúlt egy-két hétben Komló város ismételten a besurranó tolvajok célkeresztje
lett, de szerencsére csak négy ilyen esettel találkoztak. Óvatosnak kell lenni, és meg
kell akadályozni, hogy bejussanak a lakásba. Ha valaki ilyet tapasztal, ne legyen
rest és telefonáljon a rendőrségre.
Kovács Józsefnének elmondta, hogy a kutyasétáltatókkal kapcsolatos problémát
részben orvosolni lehetne egy közterületi térkamera rendszerrel. Ennek segítségével
a kutyatulajdonosok is a későbbiekben beazonosíthatók lennének. A közlekedési
táblákkal kapcsolatban jelezte, hogy a rendőrség a közlekedési rendet véleményezi.
Ez a bizonyos helyzet azért alakulhatott ki, mert a fémgyűjtők a táblákat leszedik,
amit a hulladékudvarokban leadnak. Ha valaki ilyet lát, vagy tudomása jut róla,
kérjük, jelezze a jegyző felé, mert ilyen esetben el kell dönteni, hogy az
önkormányzat kezelésében lévő útszakaszról vagy más hatóság kezelésében lévő
útszakaszról van szó. Az önkormányzat egyébként minden esetben kikéri a
rendőrség véleményét a forgalmi rend megváltoztatásával kapcsolatban.
Kristály Árpádnak válaszolta, hogy a meglévő erőből gazdálkodnak, március 1jével négy új kolléga érkezik, akik tanult és képzett kollégák mellé lesznek
beosztva tanulóként. A polgárőrökre irányult kérdésre elmondta, hogy önmagában
a feltételezést visszautasítja a polgárőrök és egyesületük nevében. Véleménye,
hogy hosszú évek óta folyik a rendőrségi és polgárőri együttműködés. Vállalja azt a
szakmai véleményt, hogy ez egy kényszer megoldás, de ezt a megoldást igen
magas színvonalon végzik. A jogszabálysértéssel szemben nem léphetnek fel a
polgárőrök, a puszta jelenlétükkel próbálják megelőzni az eseteket, ha ilyet
tapasztalnak, az a dolguk, hogy jelentsék a rendőrségnek. Hangsúlyozta, hogy a
tavalyi évben elkezdett kiskertes betörések elleni programjuk jelenleg is működik,
azóta több komlói városrészben is alakultak polgárőri egységek, akik csak a saját
kiskertes övezetükben szervezték meg a feladatukat. Ez azt jelenti, hogy más

körzetben nem, csak a saját körzetükben járőröznek és segítik a rendőrség
munkáját.
Terkovics Ferenc problémájára elmondta, hogy nem lehet összehasonlítani a
németországi és a magyarországi rendőrség munkáját. A kellemetlen
szomszédokkal szemben is lehet valamit kezdeményezni. Elsődleges, hogy
felhívjuk a szomszéd figyelmét a zavaró körülményekre, ha tettlegesség alakul ki,
akkor a rendőrséget kell értesíteni. A házaló kereskedőket ne engedjék be a
lakásokba. A dinnyeárus ellenőrzése a rendőrség feladata, a házaló kereskedők
engedélyével kapcsolatosan már nem a rendőrségnek, hanem az önkormányzat
jegyzőjének van hatásköre.
dr. Vaskó Ernő üdvözölte a jelenlévőket. A buszmegállóban lévő zöldséges
minden szükséges engedéllyel rendelkezik, ha közegészségügyileg veszélyes lenne
az árura nézve, akkor a Népegészségügyi Szolgálat nem adott volna szakhatósági
hozzájárulást az árusításhoz. A kemence a közterületen rendeltetéstől eltérő
használatnak minősül, mindenképpen engedélyköteles. Az építésügyi részét csak
akkor látni, amikor a helyszínen megtekinti a hatóság. A mozgóárusítási engedélyt
minden vállalkozónak a települési székhely jegyzője adja ki. Komlón kevés a
mozgóárus, javarészt más településekről jönnek ide árulni, akik a saját
székhelyükön kapták meg az engedélyt a jegyzőtől. Figyelik az árusok mozgását,
de ezt a fajta tevékenységet megtiltani nem lehet. Tűzgyújtási tilalom alatt a kerti
égetés szabálysértésnek minősül, a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.
Természetesen, ha az önkormányzatot értesítik róla, akkor továbbítják a Járási
Hivatalba az ügyet, ahol szabálysértési eljárást lehet kezdeményezni. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény tette lehetővé, hogy közösségellenes
magatartásokról helyi önkormányzati rendelet szülessen, az Alkotmánybíróság
pedig ezt hatályon kívül helyezte és valamikor tavalyi év második felében újra
szabályozásra került. Ismét nyitva áll a lehetőség, hogy ezeket az önkormányzat
képviselő-testülete szabályozza. Elkezdték a rendelet előkészítését, felvették a
kapcsolatot a rendőrséggel és polgárőrséggel, a képviselők is tájékoztatva lettek,
jelenleg gyűjtik a problémaköröket, melyek szabályozása indokolt lehet. Reményei
szerint az év második felére összeáll egy olyan magatartási szabályrendszer, amit
talán a város közössége is el tud fogadni.
A közutak kezelője a Városgondnokság, a táblákkal kapcsolatos bejelentéseket itt
kell megtenni.

Mester Zoltán (Mohács-Víz Kft. Komlói üzemmérnökség vezetője) Szabados
Lászlónak válaszolt. A 2012-ben megjelent víziközmű törvény alapján szolgáltat a
Mohács-Víz Kft., melyben előírták a kéttényezős díj alkalmazását. Jelenleg még

nem minden településen van ilyen díjazás, de ez annak is köszönhető, hogy végül
be is fagyasztották a díjakat. A jövőre nézve ez már nem az önkormányzat
hatásköre lesz, hanem a Magyar Energia Hivatal fogja megállapítani a díjakat és
egyfajta véleményezési joga lesz az önkormányzatoknak. Régóta téma, hogy a
vízdíjat adók módjára kellene behajtani, de még sajnos nem sikerült elérni, hogy az
imént említett törvénybe beépítsék. Az üres lakások alapdíjára vonatkozó, utolsó
jogszabály módosítások alapján lehetőség van kérni az üres lakásokra a szolgáltatás
szüneteltetését, amelynek díja van. Helyszíni, teljes lezárással lehet ezt a megoldást
végrehajtani. Aki nem szeretné teljesen elzárni a vizet, annak fel kell vállalnia,
hogy a készenléti költséget továbbra is fizeti. A locsolási kedvezménnyel
kapcsolatos jelzést a csatolt számlákkal együtt az önkormányzattól megkapták,
amit megvizsgáltak és válaszlevelet küldtek a jegyzőnek. Ameddig a Komló-Víz
Kft. szolgáltatott, addig havonta az átalány számlákban is minuszolásra került a
locsolási kedvezmény. Amikor a Mohács-Víz Kft. átvette az üzemmérnökséget,
egy új számlázási rendszert kellett kialakítani a Harkányi üzemmérnökséggel
együttesen. A program úgy kezeli a locsolási kedvezményeket, hogy az ügyfelek
csak a végszámlában kapják meg ezt a kedvezményt. Nem kizárt, hogy lehetnek
hibák, ezért kérte, hogy probléma esetén keressék meg az ügyfélszolgálatot és
jelezzék a számlázással kapcsolatos hibákat, melyeket egy felülvizsgálat után
orvosolni fognak. Rágcsálóirtással kapcsolatban elmondta, hogy bejelentés esetén
(természetesen a szennyvízcsatornák állapotát rendszeresen ellenőrzik) a
szolgáltató megrendeli a csatornák rágcsálóirtását.
Bogyai László (Városgondnokság vezetője) a táblákkal kapcsolatban elmondta,
hogy a kopott táblákat le fogják cserélni. A Gorkij utcai buszmegállónál volt egy
tervezett összeg, ami rendelkezésükre állt. Amikor elfogyott ez az összeg, akkor
állították le a felújítást, amit azóta valóban el lehetett volna végezni, de tavasszal
pótolni fogják.
Polics József a hulladékszállítás díjával kapcsolatban azt a tájékoztatást adta, hogy
jelenleg egy átmeneti állapot alakult ki. A hulladékgazdálkodási törvényhez
kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem érkeztek meg. Az önkormányzat már
nem díjmegállapító, de amíg az említett rendeletek nem érkeznek meg addig az
önkormányzati rendelet szerint fogják a díjalkalmazást alkalmazni. A jelenlegi
törvényi szabályozás a kedvezményeket az önk. hatáskörébe utalja, ezért 2013.
július 1-től az önk. megalkotta az üres lakásokra vonatkozó rendeletét, ahol közel
40%-os kedvezményt állapítottak meg bejelentési, igazolási kötelezettség mellett.
A vízdíjnál is ugyanúgy van rendelkezésre állási alapdíj, mint a telefonnál,
ugyanígy van a hulladékszállításnál is. Ha a tényleges mennyiség után fizetne az
ügyfél, és közben valami probléma adódik, büntetést is kellene fizetni. Nálunk

jelenleg sem pénzügyi, sem technikai feltételei nincsenek meg annak, ami a
szolgáltatás - ellenszolgáltatás arányos fizetéséhez igazodik. Ebben a kérdésben a
képviselő-testület már módosított a rendeletben, de még nem tudják alkalmazni,
türelmet kérnek. Az ablakcserével kapcsolatban elmondta, hogy még van forrás a
cserékre, egyeztetés után sort kerítenek rá. Közterületek vonatkozásában úgy véli,
hogy a virágos Komló valóban virágos lett, nem csak a belvárosban, hanem Komló
egész területén és ebben nagy segítségükre voltak a Start közmunkaprogramban
résztvevő közmunkások is.
Horváth János (Munkácsy u. 96.) a vájárképzéssel kapcsolatban érdeklődött. Úgy
gondolja, hogy halvány remény sincs arra, hogy újból bányát nyissanak. Annyi
pénze van a városnak, hogy erre pazarolja?
Egy városi lakó politikával kapcsolatos véleményét mondta el. A felvétel egy
része nem volt hallható, nevét nem mondta be. Azt kérdezte, hogy a Fidesz melyik
oldalon áll, ha egyszer a kommunistákat szidja, másszor pedig Kínába megy
koldulni?
Kristály Árpád az utak rossz minőségét kifogásolta. A szemétdíjjal kapcsolatos
problémája, hogy 6 emberből ketten fizetnek szemétdíjat ott, ahol ő lakik.
Elmondta, hogy nem tud ennyit kifizetni. Úgy érzi a vízdíj nem csökkent. Miért
kellett a mohácsi céghez odacsapódni? A népesség csökkenésről is elmondta
véleményét. A bányanyitásról szkeptikusan vélekedett. A kisvállalkozások
támogatásáról csak annyit, hogy azoktól kellene helypénzt kérni, akik nem komlói
lakosok. Megemlítette, hogy Ausztriában mennyi a nyugdíj, politikai véleményét is
kifejtette.
Terkovics Ferenc jegyző úr válaszára reagált a sziesztával kapcsolatban. Hétvégén
szombat déltől-vasárnap estig nem kellene megengedni a vidéki mozgó árusoknak
az árusítást.
Polics József vájárképzéssel, bányászattal kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket
arról, hogy az ő munkáját szakemberek segítették. Visszautasítja azt a feltételezést,
hogy pazarolják a közpénzt. A bányászati kérdésekkel már a választások előtt is
sokat foglalkoztak. Már 2010-ben ismert volt, hiszen miniszterelnök úr nyilatkozott
is, hogy kormányzati szinten foglalkoznak a bánya, és a vájárképzés kérdésével.
Sajnálattal hallgatta Horváth János véleményét, miszerint nem kell a bányával
foglalkozni. Mázán, Nagymányokon, Vasason annyi szén van, hogy száz évig
elegendő lehet. Az a kérdés, mit fognak a szénnel kezdeni, hogyan lehet
gazdaságosan felhasználni a XXI. században. A bánya bezárása már 1988-ban,

Kapolyi elvtárs idején eldőlt. Komlónak és térségének az az érdeke, hogy 2014-ben
elinduljon a vájárképzés. Komlón sajnos már betömedékeltek mindent, jelenleg
Vasason tudnának valamit kezdeni. Aki azt mondja, hogy Komlón nem kell
vájárképzés és a bánya, akkor talán tennie kellett volna valamit, amikor lehetősége
volt, hogy más legyen. A kérdést ezzel visszaadja. Javasolta az úrnak, hogy nézzen
utána a dolgoknak és tájékozódjon.
A képviselők értesültek az utakkal, járdákkal kapcsolatban, sajnos egyelőre még
nem tudtak mindent felújítani. Kérte a város lakóitól, hogy jelentsék be, ha rossz
állapotú az út, megfelelő pályázatok benyújtása után tudnak majd tenni ennek
érdekében.
A Mohács-Víz Kft-hez való csatlakozás által a Komló-Víz Kft. dolgozóit mentették
meg és biztosították a további szolgáltatást a városban. A komlói
üzemmérnökségnek ugyanaz az igazgatója, ugyanazok a dolgozói és ugyanaz a
vízbázisa. Reményei szerint létre fogják hozni a Baranya-Víz Zrt-ét.
A szemétszállítási díjjal kapcsolatban elmondta, hogy személyes közbenjárás
szükséges, igazolni kell, hogy jogosult az illető a díjkedvezményre. Jegyző úr
tájékoztatni fogja a lehetőségekről.
Kisvállalkozók részére 2,5 millió árbevétel alatt nem kell iparűzési adót fizetni.
Bogdán László (tanár): gyakorlatilag 1994-ben ért véget az iskolarendszerű
vájárképzés Komlón. Az energiapolitika változása miatt, ennek a szakmának a
folytatására nem volt szükség. Jelenleg az energiapolitika strukturális változása
következtében felvetődött a bányászat újraindítása nemcsak Komlón, hanem
országos szinten is. Kár volt annak idején a bányákat, különösen az Altárót, teljes
egészében lezárni. A bányászati klaszter megalakulásával újból lehetőség nyílik a
bányászatra. Részt vett a vájáriskolában a nemrég megtartott tájékoztatón,
meghallgatta a vájárképzés modulrendszerét, de úgy véli, hogy még a gyakorlati
oktatás struktúrája hiányzik. A gyakorlati képzést folyamatosan kellene folytatni az
elméleti képzéssel együtt. Az új modulrendszerhez azonban még nincs tankönyv
háttér, egységes tankönyvrendszert kell kidolgozni. Nincs módszertani útmutató,
nincs a gyakorlati oktatásnak módszertana, kik, hol és hogyan tartják majd a
gyakorlatot? A gyakorlati képzés szakembereinek végzettsége előírt követelmény,
ma mestervizsgával rendelkező szakemberek, vagy az egyetemek mellett műszakioktatóképző főiskolai végzettséggel lehet a gyakorlati oktatást végezni. Indításként
anyagi feltételek is fennállnak. Hangsúlyozta, ha felkérik, szívesen segít a
munkában, hiszen 45 éves háttere van a vájártanuló képzésnek, melyben ő maga is
részt vett. Komlón nagy hagyományai vannak a bányászatnak, melynek
feltámasztásához nagyon sok sikert, és jó szerencsét kívánt.

Polics József elnézést kért, hogy Bogdán urat nem hívták meg a tájékoztatóra, de
sajnos ez információs hiba miatt nem történt meg. Az iskola igazgatójával
egyeztetni fog erről és a modulképzésről is. Az egyeztetések megtörténtek a Klikkel, a pénz, a tankönyv és gyakorlati helyek vonatkozásában is. Ezzel kapcsolatban
hozzáfűzte, hogy a gyakorlati oktatás régen sem működő bányában folyt. Bízik
abban, hogy Baranyában is előre fog jutni a képzés. A feltételek rendelkezésre
állnak, a diákok jelentkezésére várnak.
Megköszönte a részvételt, a vélemények kinyilvánítását, az érdeklődést. Szép estét
és jó szerencsét kívánt, majd a közmeghallgatást 19 óra 59 perckor lezárta.
K.m.f.
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