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Napirendi pontok:
1. napirendi pont
Az Önkormányzat 2011.évi gazdálkodásának értékelése
Elıadó: Krucsai József polgármester
Krucsai József polgármester: ( az ismertetett írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét
képezi)
Kiegészítésként elmondanám: nem voltak betervezve beruházások, nem egetverı beruházások
azért megvalósultak, hulladék elszállítás, fólia- altakaró fólia elszállítás. Buszpályázatot
sikeresen lezártuk, el van számolva, emellett kifizettük az útpályázat tervezését, és a rendezési
terv módosítását, elmaradt, gáz villanyszámlákat kifizettük , mőhelyt teljes egészében
felszereltük, traktor pótkocsi le lett mőszakiztatva, mert nem volt semmilyen papírja,
komplikált volt rendbe tenni. Sportpályát sikerült olyan állapotba hozni, hogy a fiataloknak
sportolási lehetıséget sikerült biztosítani, nem csak elhanyagolt volt, hanem rongálás is volt.
Minden rászorultnak 2 q tőzifát tudtunk biztosítani, külterületi utakat vállalkozókkal együtt
elfogadható állapotba tudtuk hozni. Közterületeket, intézményeket folyamatosan egészévben
olyan szinten tudtuk tartani, ami megfelelı. Főtéskorszerősítésre adtunk pályázatot a
konyhánál, ez még folyamatban van. Járdákat igyekszünk javítani, kicserélni. Hiteleinket
pontosan fizettük, munkabér hitelt nem kellett fizetni. Az önerıket mindig be tudtuk fizetni
pontos idıben, gábortelepi és bodzási falunapot szponzori pénzbıl együtt meg tudtuk
valósítani. Mindenki lakjon jól pályázaton sikeresen pályáztunk, nyári étkezésen 100 gyerek
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kapott étkezést, két alkalommal tudtunk 220 embernek segélyt biztosítani. Játszóházat
biztosítottunk nyáron a gyerekeknek, buszt a sportolóknak, iskolának, nagycsaládosoknak,
nyugdíjasoknak térítés nélkül tudtuk biztosítani. Villany lekötést tudtuk úgy biztosítani, hogy
évente nem lesz többet 100 forintba. Önkormányzatnál minden gépre tudtunk szünetmentest
biztosítani, ez viszonylag jó dolog, mert ha áramszünet van kiküszöböli a hibát.
Közmunkaprogramba mindenkinek biztosítottuk a lehetıséget, hogy jövıre segélyt tudjon
kapni. Óvodánál felújítást kezdtünk, ami nagy valószínőséggel igen takarékos megoldás lesz
és a konyha mőködését nem fogja zavarni.
Kérem, akinek kérdése van tegye fel a kérdéseit.
Griecsné Györgyné: Lesz-e Gábortelepen óvoda? Mert a Nagycsaládosoknak kértük a
helyiséget, amit annak a függvényéban kapunk el, hogy lesz-e óvoda.
Krucsai József polgármester: Tegnap mondták be mennyi maximális és minimális létszám
lesz. Ha mellé mőködtetéshez forrás lesz, akkor vissza fogjuk állítani, ha ezt nem tudjuk
biztosítani, akkor nem tudjuk visszaállítani. Ha nem tudjuk az óvodát visszaállítani, akkor át
fogjuk a helyiséget adni a Nagycsaládosoknak. Ez most már a közeljövıben lesz, mert
tárgyalták.
Forgó Tibor: Nekem több kérdésem lenne:
Épületeknél: érdekelne az óvoda melletti internet szoba arról volt szó, hogy öt évre talán
szociális célra kell használni. Ez kihasználatlan helyiség, egy rendezvényre, vagy valamire, ki
lehetne adni, az minek van, semmikor nem volt használva, mikortól lehet más célra használni,
vagy minek van ez? A másik úgymond apróság, olyan értelemben tenném fel, hogy jól van
mennek amiket elmondtál, örülök, hogy a folyó ügyeket sikerült rendezni.
Az étkeztetés kapcsán elvitték a négy-öt kisgyereket a Natiéktól, akkor miért kapták még az
ebédet? Miért nincs odafigyelve?
Közmunka kapcsán még azt szeretném kérdezni, miért nem lehet azt megcsinálni, hogy akár a
bolt elé, vagy bárhová, amikor indul egy közmunkaprogram kirakni egy ládikát, és a lakosság
tehessen javaslatot, korlátokon belül, hogy milyen munkákat adjunk nekik, mert úgy tudom,
nem tudunk értelmes munkát adni a közmunkásoknak, azért kell most Pusztaottlakára járni.
Igaz lenne 40 hülyeség, de lenne 10 jó ötlet is. Mikor a járdát csináltuk két embert láttam
dolgozni. Ha valaki most végigsétálna gyalog, lenne ott még minden, amit rendbe kellene
tenni. Ez megint csak odafigyelés, miért nincs olyan vezetıjük a közmunkásoknak, szerintem
nem a polgármester feladata, hogy a közmunkásokat reggel eligazítsa, ezt neked Józsi át
kellett volna adni valakinek. Ezt nem tudom miért nincs ez így, se eleje-se vége irányítás
nélkül. Mikor mondod, hogy elmész Csabára, úgy leülnek, hogy délig fel sem állnak. Biztos,
nem volnának ebbıl problémák, meg értelmetlen munkák, ha lenne vezetıjük. Még egyet
szeretnék és be is fejezem. Igazából nem értem van talán két vagy három mőködı egyesület,
ami most megvan és örülünk, hogy mőködik. Úgy érzem, a választásokon is meg minden volt
olyan ígéret, hogy támogatjuk ıket. Olyan támogatásra gondolok, hogy ne kelljen mindig
kérni. Ez piszkálja úgymond a lelkemet, nem vagyok tag, mivelhogy Zsuzsa által segítek, meg
a képviselık is meg lettek hívva a rendezvényre, de nem voltak ott. Gyuszikán kívül senki
nem jött el. Úgy érzem, ha valakit meghívnak, jöjjön el, és tegye tiszteletét Nem haragszunk
egymásra, csak nem szeretjük egymást? Ha meg most van a pályázat, akkor most jó volt a
nagycsaládos egyesület, most tartjuk a kapcsolatot. Nem érzem a támogatást, semmi szinten,
ami önként jönne. Pl. a költségvetést tervezitek, annak idején leültünk, meg a kampányba is
mondtad, hogy támogatod. Ne kelljen már minden ülésre kérvényt beadni, hogy 20 ezer
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forintot kapjunk. Ha nem lehet, akkor azt is megértjük, de vagy nem kell megígérni, vagy
tartsuk már be. Nincs meg az összhang. Az oda-vissza dolog csak oda mőködik, úgy érzem
kicsit kényszeredett ez az egész, bármilyen munka kapcsán olyan nem igazi ez. Jó ideadjátok
a buszt, tiszta sor, ez is egy támogatás, de úgy gondolom, hogy másnak is megy ez
feleslegesen annyit, de egy piros pontot beírunk, de hanyatt esni nem fogunk ettıl. Erre
kérnék válaszokat.
Krucsai József polgármester: Internet szoba: az önkormányzat mikor bepályázott, öt éves
fenntartási kötelezettség volt. Utána a szolgáltatást kiadtuk vállalkozónak, de az épület ugyan
nem volt odaadva, mégis használta a vállalkozó, minuszt csinált,amit nehezen sikerült
behajtani. Amíg az önkormányzat tartotta fenn valóban ott történt az idısek mosatása. Eddig
még senki nem jelentkezett, hogy ott rendezvényt akar tartani. Szerintem ennek nincsen
akadálya. Letelt az öt év.
Étkeztetés. Erre Sramkó Katit kérem, hogy válaszoljon.
Sramkó Katalin gyámügyi elıadó: Személyiségijogait senkinek nem szeretném megsérteni,
ezért a névvel feltett megjegyzésre és gyámügyes kérdésekre nem szeretnék itt válaszolni,
nem ez a fórum ahol ezt ilyen formában meg kell vagy lehet tárgyalni. Általánosságban
azonban szeretném elmondani, hogy Medgyesbodzáson, illetve Gábortelepen jogtalan
étkezést senki nem vett igénybe soha.
Krucsai József polgármester: Közmunka program: mindig megvan, hogy milyen célra
adják. Járdát ennyi idı alatt nem lehet megcsinálni. Lesz, ahol ki kell cserélni a járdalapokat.
Az, hogy az idısek el tudnak menni a járdákon, mindkét településen nagy részben
megvalósult. Persze az ötleteket várjuk, minden megvalósítható programot be fogunk építeni.
Csináltuk a kerteket, nem vallottunk szégyent, rendbe tettük a portákat, a hosszú évek alatt
nem voltak mővelve. Továbbra is céljaink között van, hogy értelmes közmunka programban
értelmes munkát folytassunk.
Egyesület: azért ami van civil szervezet, ne találjuk ki már kinek mihez van igénye. Zsuzsa,
ha valamilyen kérésed van, meg a többi egyesület is, ha beszélünk, úgy tudjuk teljesíteni. A
buszt, hogy odaadjuk, természetes dolog. A busz alapjában a gyerekek és idısek ellátásra van.
Az, hogy próbálunk mást is megoldani, amit lehet, színház, óvoda, iskola, ha valahova el kell
menni, azért van, hogy ki legyen használva, és ezeket térítésmentesen adjuk, de az, hogy
kiszopjuk a kisujjunkból, hogy mi legyen, azt nem tudjuk.
A polgárırségnél mikor kértük, legyen mellette szolgálati óra, meg legyen letéve
teljesítmény, és ennek függvényében adunk a támogatást.
Szép dolog, legyen, mőködjön, mert 1-2 rendır a közbiztonságot nem tudja biztosítani, meg
nem is a biztosítás, hanem a megelızés fı cél. A polgárırségnél nem tapasztaljuk, hogy olyan
szinten beindult a szervezet, ahogy elvárjuk.
Meg vannak olyan dolgok, ha civileket támogatunk, és netántán önhikire pályázunk, akkor ki
van zárva az önkormányzat, ha civileket támogatunk.
Nagy Gézáné alpolgármester: A civilekre minimális támogatás lett betervezve, hogy az
önkormányzatot ne terheljük, azért fordul meg a fejünkben, hogy ha valamilyen rendezvény
lesz, úgy oldjuk meg, hogy a testület saját zsebébıl próbálja meg beletenni.
16.59. Dr. Gógucz Erzsébet Mónika képviselı érkezett.
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Forgó Tibor: Így értem, akkor a pályázatot zárjuk ki.
Krucsai József polgármester: Ez hosszú éve így ment a testület és a polgármester ezeket
zsebbıl finanszírozta. Az, hogy mindenhova nem tudunk elmenni, más kötelességünk is van.
Szabó György Béla képviselı: Nem vesszük észre a támogatásokat, de most is ég a villany,
ég a gáz. Nincs pénz, abból nem lehet adni. Akármilyen bulit csinálunk a rezsi mindig ki lett
spórolva, mindig az önkormányzat állta. Ezt is érezzétek, sokat adunk, de ez nem észrevehetı.
Kirendelsz oda két embert, annak van költsége, plusz ha még gépet is adsz alá. Egyetértek,
hogy a megjelenéssel is támogatod.
Forgó Tibor: Ezt én gesztus értékőnek értékelem. Valahogy úgy jött le, hogy a
nyugdíjasokén ott tudtál lenni, ne vedd személyeskedésnek, de utána a másik kettın nem. Jól
esett volna gesztus értékőnek, hogy részt vegyél. Kicsit úgy jött le, hogy ez nem érdekes, az
meg érdekes.
Krucsai József polgármester: Van mikor egyszerre három helyre kell menni. Ez olyan dolog
ez ha az ember valahova meg van hívva, és késıbb három hét múlva kap másik meghívót,
akkor lemondani faramuci.
Forgó Tibor: Elfogadom.
Tóth János: Tibi barátom emlegette, hogy rakták le a járdát, pontosan arról van szó Józsikám
mi is jól vagyunk, ne te figyelj oda mindenre, keress egy jól kvalifikált erıs gyereket, itt a
munka minısítésére is oda kell figyelni. Az óvodánál jó, de a boltnál pontosan olyan
állapotban van, mint volt. Kéne egy manus aki odanézne, és mondaná, komám üds már le azt
a járdalapot.
Krucsai József polgármester: Ott úgymond egy fél méterrel magasabb domb van. Ott majd
tükröt kell ásni, azért mondtam, hogy ott majd újra kell csinálni.
Tóth János: Vannak, akik odaadták a portákat mondtad. Lépett-e már az önkormányzat, hogy
aki nem adja oda, miért nem lehet megcsinálni, hogy édesapám takarítsd ki a portádat, mert
ha nem akkor a közmunkás megcsinálja és kifizettetjük.
Laduver Attila képviselı 17.05 órakor megérkezett.
Tóth János: Egyszer is megcsináltad már?
Krucsai József polgármester: A jegyzı folyamatosan küldi ki a felszólítást, a másik meg,
hogy 28500 ft-os jövedelembıl mire lehet büntetni. Kisajátítani senki portáját nem lehet.
Tóth János : Én arra asszociálok, hogy van az a sárga poros növény, ugyanúgy nem lehet.
Hogy keményítsünk be, hogy ha nem megy ez meg a másik.
Restály László. Csak annyit, hogy Zsuzsát arra kérem, hogy az óvodakérdést, minél többször
vesse fel, sajnos úgy gondolom , hogy nem hiszem, hogy az óvodát újra tudjuk indítani. Hiába
várunk a törvényre, abból nem lesz semmi, és akkor majd azt a helyiséget ki kell használni.
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Tóth János: Majd lesz itt még 35 gyerek, majd több jár innen óvodába.
Restály László: Amit Tibi felvetett sok igazság van, javult a közmunka program
foglalkoztatása, de még így is sok kritika van, fıleg ebbe az erdı ügybe, ezt akarom a
polgármesternek is mondani, hogy sokat mész, rengeteget, nem is tudom, hogy gyızöd
energiával, de egy kis feladatot át kell adni, akik esetleg tudnának neked segíteni.
Krucsai József polgármester: Na most Laci, hogy miért a polgármester osztja szét? Mikor a
polgármesternek nem nagyon fogad szót, akkor hogy gondoljátok, hogy másnak szót fog
fogadni.
Azért 28.500 forintért ne várjuk se mi se a kormány, hogy ennyiért meg fogjuk váltani a
világot, és ráadásul még heti megbontásban kapja meg a fizetést.
Forgó Tibor: Most ezt lehet, hogy igazad van, de amikor 61 ezerért voltak bent, nem érzi,
hogy a falunak csinálja, abból is elpihenget. Itt volt nagyon jó példa, hogy volt ez a
virágültetés,nem érzi, hogy meglocsolja. Akkor mirıl beszélünk, amikor ott van és nem 28
ezerért van ott, akkor miért nem akar tenni. Ez sem olyan, hogy csak jár. Amelyiknek nem
lehet parancsolni, az még ezt se kapja. Ez elıbb-utóbb azt szüli, hogy mindenki beles**.
Krucsai József polgármester: Elıbb utóbb be fogják látni, hogy dolgozzanak. A másik a
kormánynak az a célja, hogy csökkenti a bérpótló ellátásokat, hogy munkára ösztönözzön.
Egyre kevesebb a lehetıség, vanni van, de nagyon összetett dolog ez. Nagyon sokan nagyon
pozitívan állnak hozzá, lesz olyan aki csak felül a biciklijére, kerül kettıt ha agyonütöd is ,
vagy belemosolyog részegen a képedbe. Majd megszünteted, lesz olyan is. Ezek az emberek
is, hogy ennyire kiesnek a rendszerbıl nem csak az ı hibájuk, hogy nem tudnak
visszailleszkedni nem csak az ı hibájuk, ha volna rendszeres munka, volna aki tisztességesen
dolgozna.
Griecs Györgyné:Volt itt képviselı is aki rajtam röhögött, hogy én este még locsolgattam a
virágokat. Sajnáltam, hogy akkor a gazba legyen.
Forgó Tibor: Ez így nem megy, hogy aki belesz** ráhagyod, a többi meg dolgozzon. Sok
olyan közmunkás van, olyan harmadrésze, aki a saját portáján nem vet krumplit, mert arra
lusta, hogy a kertjébe termeljen. Ez az ember most röhög és itt ül a padon, meg a kocsmába,
otthon nézd meg a kertjét, nézd meg mért járt annak a segély. Elég egy-két embert
megszankcionálni, de akkor a többit is tudod doppingolni, mert ez hülyeség, felével nem
tudsz mit kezdeni arra ráhagyod.
Krucsai József polgármester: Nagyon érdekes dolgot mondok, itt volt a mindenki lakjon jól
program. Adtak vetımagot, jószágot, Medgyesbodzáson azért nem került malac kiosztásra,
mert nekünk kellett volna 4 q takarmányt biztosítani. Azt mondtam Krisztusból ne csináljunk
bohócot, hogy olyanoknak adjuk takarmányt, aki eladja a jószágot, meg a takarmányt, mert
számon se kérheted mit csinált, a kertbe meg 10 év óta méteres gaz van. Amikor ez a program
elindult, és arról volt szó nem kérhetsz számon, csak oda kell adni.
Tóth János: Volt aki eladta a jószágot
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Forgó Tibor: Van erre jogszabály, hogy lehetne szankcionálni, nem tudom ki itt a
legnagyobb jogász.
Krucsai József polgármester: Te ezt tudod, mennyi üres ingatlan van.
Forgó Tibor: Arról beszélek, hogy van aki a házba nem tud bemenni.
Laduver Attila: Végre differenciálva lesz ki a közmunkás, és ki az, aki segélyt kap. Aki
közmunkás és minimálbérért fog dolgozni 48-at kap, aki piaci munkába, az meg 68-at. Az a
lényeg ,hogy nem voltak ezek a különbségküszöbök felállítva. Fontosabb lesz és jobb hatással
lesz, ha otthon ül csak 23-at kap. Majd látják, hogy ha lesz munka, aki akar majd boldogulni
fog.
Nem tudom a startmunka programról volt szó?
Az a lényeg, hogy szociális szövetkezetek alakulnak, 2012-ben még állami támogatással fog
létrejönni, 2013-tól önfenntartónak kell, legyen. Na most, ugyebár volt itt nagy veszekedés,
meg félreértés, hogy Pusztaottlakára kellett menni. Szokatlan is volt, hogy ilyen munkát
kellett végezni.
Krucsai József polgármester: Na most az még, hogy visszaszokni a munkához, volt, hogy
20 évig azért fizettek, hogy ne dolgozzon. Elıtte meg az volt, hogy közveszélyes
munkakerülı volt, ha nem dolgozott. Most ezt visszaállítani egy nehéz kemény feladat volt.
Tóth János: Van akinek az apja 20 éve sem volt egy rohadt nagy melós, az nem is akar
dolgozni.
Krucsai József polgármester: Annak meg véget kell vetni, hogy azért nem megyek el
dolgozni, mert ha lejön a bérlet meg egyéb.
Laduver Attila: Meg ha kizárja magát, akkor nem lesz betegellátás meg semmi. Ez a
legfontosabb, itt meg fog látszódni ki az aki akar lépni, ki az aki, nem. Az is itt fog maradni a
nyakunkba a közterületeken, aki nem fog lépni. Ezért találták ki a 23-at 48-at meg a piaci
munkát. Nem megbántás végett régen minden embert felvettek. Ezek már bonyolultabb
dolgok már számomra is, nem is akarok belemenni, de fontos mozzanat volt, hogy ezek a
küszöbök fel vannak állítva.
Borzák Zoltán: Tagja ennek Medgyesbodzás?
Laduver Attila: Igen 50 fıvel. 150 Medgyesegyháza 50-50 Bodzás és Ottlaka, egy
Mezıkovácsháza 30 fıvel vesz részt, csak hogy érzékeltessem. Ezek már egy apró lépések
nem mondom, de elindultunk, ha megvizsgáljuk, az Orbán kormány alatt mennyire lett
visszafordítva a közmunka ez borzasztóan érzékelhetı volt a boltokba, meg a fogyasztási
helyeken. Az Áfész elnökkel beszéltük, hogy tavaly ı is tapasztalta a kunágotai üzletében
ezek a visszaesések. Már most látszódik, hogy egy komolyabb, hullám, ahogy megkapták az
elsı fizetéseket. Ha egy kicsit a világválságot is emlegetjük a dolgokba, a legjobb harc, ha a a
helyi kereskedelmet indítjuk be tıled veszem nem a Tescóba.
Szőcsné Ökrös Katalin: Bodzáson lesz a sajtgyár?
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Laduver Attila: Igen talán.
Szabó György Béla: Nem bírom, hogy ne mondjam ki, december 31-ig van a program, hogy
jövıre mi lesz még nem tudjuk.
Krucsai József polgármester: A jövıre még nem tudjuk mi lesz, gyakorlatilag mink az
érvényes konzorciumi megállapodás nincs erre a két hónapra sem, amit mi elfogadtunk,
Ottlaka meg Medgyes nem azt fogadta el. Összeírtuk a munkát, az eszközöket. Eszköz még
nem érkezett. Arról volt szó nem kell menni más településre az idén. Szerdán felhívnak, hogy
másnap az emberek menjenek a trágyát kihányni, érdekes dolog, még a Jóisten sem tudja,
majd a közmunkás eldönti, hogy akar-e vagy vállalni ilyen feltételekkel közmunkaprogramot.
A testületnek az volt a célja, hogy ha tudunk 50 embernek munkát adni, akkor jó. Az, hogy
mire nyertünk senki nem tudja, az, hogy itt sajtüzem legyen a minimális elindulás 150 millió
forint. Az, hogy kiagyalunk valamit, meg, hogy port hintsünk ennek semmi értelme. Elıbb
utóbb az lesz, hogy ígérgetünk és semmi nem fog megvalósulni. Az, hogy még a konzorciumi
tervezet sem lett aláírva, ez megy.
Restály László: A képviselı-testület elé ilyen beadvány, kérelem nem érkezett, hogy
sajtüzem, meg tésztaüzem . Az, hogy Simonka úrnak ilyen elképzelése van, nekünk még nincs
tudomásunk róla, ehhez a testület kell.
Krucsai József polgármester: Meg benne volt az újságban , hogy lovakat fognak vásárolni
és ezzel fogják a betegeket hordani. Lehet errıl szép szavakat mondani, de ha errıl nincs
egyeztetés a közmunkások meg a testületek felé, akkor nincs megbeszélni.
Szabó György Béla: Nem tudtuk a 48 ezres jövedelmet, ha tudjuk nem szavaztuk volna meg.
Fejetlenség van, kint voltunk pénteken Ottlakán , ott vártunk, nem volt ott senki,
meglepıdtek, hogy idıben ott vagyunk, még ez is baj.
Krucsai József polgármester: Majd képlékeny, még elválik majd.
Laduver Attila képviselı. Ez a két hónap a két falunak 2 milliót jelentett ki kell számolni
nem 28 ezer, hanem 48. Biztos, hogy minden nehéz a téeszesítésnél is nehéz, most is egy
szociális szövetkezet nem egyszerő, mire mindent végigfuttatunk, meg korántsem biztos,
hogy végig lehet futtatni, egy biztos, a szándék jó.
Krucsai József: Ma is bent voltam, lesz 4-6-8 órás közmunka program, ami nem ebbe
tartozik, hogy mennyit fog kapni nem.
Szőcsné Ökrös Katalin: De akkor 23 ezerért inkább otthon marad, mint 28 ezerért
dolgozzon.
Szabó György Béla: Itt megaláznak bennünket, és egyre lejjebb aláznak, a válságra fogják az
egészet, minél többet akarnak tılünk elvenni és ennyi. Nekünk jut a legkevesebb. Ez nem
munkahelyteremtés.
Krucsai József: Itt mikor régen volt a csemegebab, meg minden csinálta mindenki a munkája
mellett, itt ilyen nem volt. Mikor bezárták a feldolgozó helyeket.
7

Laduver Attila: Vitatkozok Szabóval, senkit nem köteleznek ,hogy bemenjen a start munka
programba,vagy, hogy az önkormányzatnál buszt vezessen, akkor ha tudsz jobbat nem kell
csinálni.
Szabó György Béla: Azt mondták, hogy ha nem mőködsz együtt, három évig nem kapsz
semmit.
Laduver Attila: Én errıl nem tudok.
Szabó György Béla: Ha kimegyünk abba a tehenészetbe, ahol eddig három ember volt, és
megyünk 16-an akkor az, hogy lesz gazdaságos? Olyat kell csináljunk, hogy érezze az, az
ember,hogy megbecsülik, és van értelme a munkájának.
Laduver Attila: Elmondtam a kulcsmondatot, amíg nincs jobb, addig ez van. Ha tudsz,
csinálj jobbat, nem tudsz. Én sem tudok.
Tóth János: Ezen a környéken sem a Kádár rendszer, senki nem fejlesztette az
infrastruktúrát, a másik meg hogy akarsz ide autógyárat hozni, mikor mindenki képzetlen.
Krucsai József: Hitelbıl nem lehet egy országot mőködtetni. Nem így indult ez az egész, a
privatizációból befolyt pénzeknek nem lett utánanézve, meg az elmaradt adóbefizetések, hogy
azok mér nem lettek behozva, mert ahol megbüdösödött a hal oda nem mernek,ottBudai
Gyula megpróbált már belenyúlni, de még nem hoztak vissza Taiwanról meg sehonnan
semmi offshore céget sem.
Forgó Tibor: Na most itt van Siminek ez a cége, fizet ez ide valamit?
Krucsai József:Büntetıjogi felelıssége tudatában tölti ki az adóbevallását, meg a másik,
hogy senki adóját kiteregetni, nem lehet ez adótitok.
Forgó Tibor: Nem vagyok egy szakértı, de ha tud fejleszteni, akkor, hogy lehet veszteséges?
Laduver Attila: Van olyan, hogy telephely székhely, tök mindegy egybe biztos vagyok,
hogyha kellene biztos, hogy fizet.
Pleskonics István: Te tényleg elhiszed, amit mondasz?
Laduver Attila : Adtál már be pályázatot, én már pályáztam, úgy kezdıdik, van-e
adótartozása.
Restály László:Orosházán meghívják a legjobban fizetı adózókat, akkor azok, hogy tudják
meg, hogy ki az . Erre ugyanazt a választ kaptam, mint most, na aztán abba is hagytuk.
A startmunka program állami támogatásból fizet.
Pleskonics István: Akkor most az adófizetık fizetik ezt is.
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Restály László: Azért adjuk meg a lehetıséget, hogy akarnak e startmunka programba
dolgozni, mert biztos, hogy akarnak sajnos, aki két gyereket nevel annak nagyon kevés, mert
lehet, otthon gazdálkodik, még mellétud összehozni valamit a kertjébıl.
Krucsai József: Az idıkeretes négy órásmunkába annyi kedvezmény volt, hogy egy nap
kettıt is ledolgozhatott, és mehetett napszámba.
Több kérdés és hozzászólás nem lévén Krucsai József polgármester a közmeghallgatást 17.46
órakor bezárta.

Kmf.

Krucsai József
Polgármester

Dr. Sódar Mária
jegyzı
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