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Készült: 2011. december 6-án 16.30 órakor Medgyesbodzás Széchenyi u. 45. sz alatt tartott
közmeghallgatáson.
Jelen vannak: Krucsai József polgármester
Nagy Gézáné alpolgármester
Dr. Gogucz Erzsébet Mónika
Laurovics István
Restály László
Szabó György Béla -képviselık
A hivatal dolgozói teljes létszámban
A település lakossága jelenléti ív szerint.

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)

Kiegészítve: Nem nagy beruházások, de mőködéshez hozzátartozik . Hulladék elszállítás,
altalaj takaró fóliákat elvitték. A Lipták gödör megtelt, megtettük a feljelentést, megpróbáljuk
megkeresni a felelısöket. A buszpályázat elszámolása megtörtént, ami nem utolsósorban jó
dolog. Az útpályázathoz kifizettük a rendezései tervet, de ez nem valósult meg, mert nem a
kiírásnak megfelelıen adtuk be. Villany-gáz ki van fizetve, minden számlát naprakészen
fizetünk, munkabér hitelt nem kellett felvenni. A mőhelyünket sikerült olyan szinten
felszerelni, hogy bármilyen munkát el tudunk végezni. Traktor pótkocsi mőszakiztatása közel
400 ezer forintba került, ez komoly gondot okozott mire meg tudtuk valósítani. Tudja
mindenki milyen állapotban volt a sportpálya, sikerült olyan állapotba hozni, hogy az
Ómarosi egyesülettel közösen összefogva sport tevékenységet lehet folytatni.
Vállalkozók segítségével a locsolás is meg lett valósítva, szponzorok segítségével megye III.
osztályú csapatot hoztak össze.
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Üres portákat rendbetettük mővelés alá fogtuk, ez tervbe van a következıkbe is, szeretnénk
bıvíteni is.
Februárba 2 q tőzifát osztottunk rászorultsági alapon.
150 db tuskót ajánlott fel egy vállalkozó ezt szétosztottuk azoknak kik igényt tartottak rá.
A külterületi utakat más vállalkozók segítségével rendbe tettük.
A közterületeket, temetıket intézményeket rendbe tettük, bárki bármikor végigmehet a
településeinken.
A konyhára főtéskorszerősítési pályázatot adtunk be, ennek még nem tudjuk az eredményét.
A járdák rendbetételét megkezdtük, ahol még össze van törve ott is megcsináljuk. A
társulásokban való önerıt tudjuk biztosítani, ami nem kis pénz, de másképpen nem tudunk
pályázni pl. szeméttelepre sem.
Falunapokat vállalkozókkal, képviselıkkel, azt hiszem elég sikeresen sikerült lebonyolítani.
Az elkövetkezıkben is így kívánjuk megvalósítani.
A Mindenki lakjon jól pályázat ilyen-olyan eredménnyel zárult, volt aki örül, volt aki nem.
Nyári étkezést 100 fıre pályáztunk, valamint 220 fıre pályáztunk élelmiszer csomagra.
Nyáron kézmőves foglalkozást tartottunk a gyerekeknek.
A buszt tudtuk biztosítani, gyerekeknek, nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, sportolóknak,
amellett még a betegeket is szállítottuk, óvodásokat.
Villanylekötéseket meg tudtuk valósítani, így nem kerül alkalmanként 100-120 ezer forintba,
most már végleges lekötés van.
A közmunkában mindenkinek tudtunk lehetıséget biztosítani, hogy megkapja a bérpótló
támogatást.
Jövıre mindenki úgy indul neki, hogy nem zárta ki magát a közmunkából.
Az óvoda főtéskorszerősítését tovább folytatjuk, ez is költség lesz, de 3-4 hónap alatt
megtérül.
2. napirendi pont
Lakossági kérdések

Krucsai József polgármester: Kérem akinek kérdése, hozzászólása van.
Varga Gáborné: Szeretném, ha kérdezek, azonnal válaszolnál. Útpályázat be lett-leadva
ismét.
Krucsai József polgármester: Nem lett beadva, mert nem a kiírásnak megfelelıen lett
beadva.
Galló Ferenc: Hazudsz, nem igaz, nem igaz.
Krucsai József polgármester: Holnap bejöhetsz és megnézheted. Én megadtam a tiszteletet.
Galló Ferenc: Nem igaz hazudsz, én tudom.
Krucsai József: Nem a pályázati kiírásnak megfelelıen volt beadva, győjtıútnak volt
minısítve, holott még belterületi út volt. A másik az, hogy úgy lett beadva a pályázat, hogy az
új útalapba öt év óta benne volt a kohósalak.
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Galló Ferenc: Az útpályázat kiírás úgy volt az önkormányzat tıkéje, Te is ott voltál.
Krucsai József polgármester: Ez úgy volt beadva, hogy új út, csak itt öt éve benne volt az
útalap.
Varga Gáborné: Iskola és óvoda mi van az ígéretekkel, lehet-e pályázni. Tavaly Laduver
Attila annyira kardoskodott mellette ennek a településnek nem lett beadva semmi.
Krucsai József polgármester: 300 millió forintos pályázat volt,és öt éves fenntartási
kötelezettség volt mellette, ezt tudta mindenki te is Marika, hogy ezt nem lehet beadni. Akik
bepályázott most olyan borzasztó helyzetbe van, hogy nem tudja mőködtetni az iskolát. Ez az
iskola egy borzasztó dolog lett, nem hogy az a 300 millió forint kevés volt, még visszafizetési
kötelezettség is lett volna. Azt mondták meg ne próbáljunk ilyenbe beleugrani, esetleg
bıvítésre, ami jutott volna, hogy talán fogadóképessé tudtuk volna tenni az iskolát, ez mellé
még a bérek, a másik hogy a szülık meg lettek nyilatkoztatva, tudjuk hányan hozták volna
vissza.
Varga Gáborné: Ezért kérdeztem ezek mind az ígéretek voltak, és semmi nem lett megtartva,
szegény ember, aki ígérni sem tud.
Krucsai József polgármester: Úgy lett ígérve, hogy ha lesz lehetıség. Az óvodákra talán van
terv, ami el lesz fogadva, nem tudjuk az új oktatási törvény feltételeit. Azt se tudjuk, hogy
Medgyesen lesz-e iskola, meg mi lesz?
Varga Gáborné: A takarékos gazdálkodás. Garázs mőszaki átnézése 400 ezerbe került.
Krucsai József polgármester: Egy fillérbe nem került.
Varga Gáborné: Tavaly ezt mondtad.
Krucsai József polgármester: A mőszakis teljesen ingyen csinálta meg, most dolgozunk
rajta, hogy valami megoldást találjunk, hogy ne egye szét az idı. Akkor nem gondolt rá senki,
amikor 8 hónapon át ázott. Letakartuk fóliával, talán a jövı évig kibírja, annyi pénzt, ami
abba a költségbe lett volna, kizárt, hogy meg tudtuk volna valósítani.
Varga Gáborné: Tavaly nem ezt mondtad. Nem hallottunk a könyvvizsgálói jelentésrıl,
holott a faluba az ment, hogy Varga Gabi 40 milliót sikkasztott, errıl szeretnék hallani.
Krucsai József polgármester: A könyvvizsgáló megcsinálta a jelentést, arról szó sem volt,
hogy Varga Gabi sikkasztott ennyit vagy annyit, arról volt szó, hogy tisztán lássunk, a
hiányosságok fel lettek tárva és meg lettek szüntetve.
Varga Gáborné: Milyen hiányosságok voltak?
Krucsai József polgármester: Holnap reggel oda tudom adnia teljes jelentést ha bejössz,
rendelkezésedre áll.
Galló Ferenc: Falugyőlésre fel kell készülni.
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Nagy Gézáné alpolgármester: Elıre írásba le lehetett volna adni a kérdést.
Varga Gáborné: Bevált szokásvolt, hogy a 60 év felettiek karácsonyi csomagot kapnak.
Tavaly is felvetettem, azt mondtad a közmeghallgatás után errıl dönteni fognak. Érdekelne,
tavaly sem kaptak és az idén sem?
Krucsai József polgármester: Ha ezt nézzük, hogy a képviselı-testület nem tudja bevállalni,
akkor nem tudja. Ez egy gesztus. Volt, hogy sok pénzzel hozzájárultunk. Fát tudtunk osztani,
az nagyobb segítség.
Varga Gáborné: Ezt nem a sajátotokból biztosítottátok. Elmondtad, nyilatkoztál, hogy a
közmunkások értelmes munkát végeznek, termeltetek, mi lett, amit termeltetek, hol van?
Krucsai József polgármester: Le van tárolva, a konyhán fel lesz használva, 19-én indul a
konyha és a jövıben is így lesz.
Varga Gáborné: A konyhát nem az önkormányzat fizeti.
Krucsai József polgármester:De az étel árába be lesz számolva.
Varga Gáborné: Mikor alpolgármester voltál, mindig azt tudatosítottad, hogy a konyha az
egyedüli nyereséges, akkor miért nem üzemelteted?
Krucsai József polgármester: Álláshelyek meg lettek szüntetve, mőködési engedély
megszőnt. Vissza kellett volna fizetni, valamint új mőködési engedélyt kellett volna.
Normatíva igénylés kétszer van, év közben nem lehetett volna visszaállítani, mert egy fél évre
meg kellett volna hitelezni. Egy nullás önkormányzatnak ez nagy teher. Akkor kellett volna
elgondolkodni, mikor elıször ki lett adva a házi segítségnyújtás, meg az étkezés.
Varga Gáborné: Akkor muszáj volt kiadni.
Krucsai József polgármester: Az, hogy, hogy lett kommunikálva, az egy másik kérdés.
Varga Gáborné: Szét kell nézni mi maradandó van alkotva a semmibıl. A következı dolog,
ezt felolvasnám. Mezıkovácsházi Rendırkapitányság Bőnügyi osztálya Krucsai József
feljelentése alapján nyomozást rendelt el, szerszámokat közöket és ezért házkutatást rendeltek
el Varga Gábornál. A házkutatás eredménye, nem találtak semmit. Mikor lesz már ennek
vége?
Krucsai József polgármester: A Képviselı-testület úgy döntött a leltár és a meglévı
eszközök különbségéért feljelentést tettünk.
Varga Gáborné: Szeretném még mondani Restálynak és Nagynénak van mit leltározni,
leltározzanak otthon.
Nagy Gézáné alpolgármester: Hivatali kötelesség volt.
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Krucsai József polgármester: Orosházi Rendırség az ügyet lezárta, elévülés címén. Hogy,
hogy évült el egy 2010- ben megvett Machita fúró, aminek három év az elévülése? Meg,
hogy lett felrakva az a cserép két-három év múlva?
Varga Gáborné: Alpolgármester voltál, hányszor jöttél, láttad, hogy tılünk jön az anyag.
Medgyes meg Ottlaka megnyerte az útpályázatot mert tudták, hogy hova kell fordulni.
Galló Ferenc: Jóska Te minden áron Varga Gabit akartad lecsukatni,ez a te bőnöd, ha nem
szóltál volna semmit itt út lenne.
Ha ez nem önerı, akkor fizesd vissza mindenkinek a befizetett önerıt. Ha ez nem az
önkormányzat önalapja.
Krucsai József polgármester: A leghátrányosabb helyzető településeknek írtak ki pályázatot,
Medgyesen két elnyert pályázat volt.
Galló Ferenc: Nem volt elutasítva, de Te nem tudtad melyik kilincset kellett megfogni.
Varga Gáborné: Milyen színekben indultál, és milyen színekben indultak a képviselıtestület tagjai? Fidesz! Hol a segítség? Volt ígéret, egyre lejjebb mennek, látom a Démászos
kocsit, jönnek mennek kikapcsolni, egyre lejjebb megy a település az emberek egyre
rosszabbul élnek, az emberek egyre feszültebbek.
Krucsai József polgármester: Az, hogy mennyit kap egy település, mennyi közmunkára
kapunk lehetıséget, maximálisan kihasználtuk. Ez nem az önkormányzat hibája, hogy a
környéken megszőntek a munkahelyek, ez nem a képviselı-testület problémája. Nem csak a
mi testületünk elıtt van, hogy egyre többet kell kijuttatni, amikor nincs munkahely
lehetısége, akkor egyenesági következménye, hogy a rezsi nem fizetése miatt a szolgáltatást
kikötik. Ez 4-5-8 éve is így volt. Ezek az emberek próbálnak minden lehetıséget megragadni,
hogy dolgozzanak. Az, hogy a piacgazdaság ilyen nem az önkormányzat hibája.
Varga Gáborné: Gábortelepen is kint voltam. Restály jó ötletet dobott fel, a helyi adók
ügyét. Egyetértenék én is, hogy azt az 5-6 embert, aki a legtöbb adót fizet, behívni, legalább
tudjuk meg kik ık. Van itt két nagy telep is, jól tudom, mennyit fizetnek. Nekünk is van több
ingatlanunk, kapom az önkormányzatoktól az iparőzési kommunális adókról az értesítéseket.
Nagyon jó ötlet, hogy nézzük már meg ki az az 5-6 ember, aki a legtöbbet adózik.
Krucsai József polgármester: Aki vállalkozással foglalkozik, meghívjuk és hajlandók
elmondani, hogy mennyi iparőzési adót fizet akkor nyilvánosságra lehet hozni.
Varga Gáborné: Ez ti tudjátok, nem kell ıket meghívni.
Krucsai József polgármester: Hallottál-e már az adótitokról?
Varga Gáborné: Nagyon sok embert érdekel az új közmunkaprogram.
Krucsai József polgármester: Új start közmunkaprogram, amit Medgyessel Ottlakával
együtt elindítottunk. A 2012-esbe annak alapján fogunk belemenni, hogy az érintettek egy
nyilatkozatot tesznek, hogy hajlandók ebbe részt venni. Amikor elindultunk errıl szó sem
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volt, ahogy most van. Felmértük a járdákat, utakat erdıket, ezeket akartuk rendbe tenni, ezzel
akartunk részt venni. Az, hogy ez majd, hogy fog mőködni, ez talány, még az sem tudja, aki a
másfél hónapnak aláírta a szerzıdést.
Bánfi István: Miért kell kivinni az embereket? Értékteremtı munkát kell megvalósítani.
Krucsai József polgármester: Az volt, hogy itt fogjuk megvalósítani, csak kifordult.
Varga Gáborné: Hallottam a felzúdulásokat az emberek között, hallottam milyen munkát
kell végezni, akinek nem tetszik, elhangzott Medgyesen, hogy mehet ahova akar. Megint
visszatérnék a feljelentgetésre, döglött struccot láttak, érdekes, most nem jött ki a
munkavédelem meg az ÁNTSZ. Két éve Varga Gabit a védıkesztyőért jelentették fel,
érdekes, most senkinek nem jutott eszébe. Megint visszatérek ezekhez a dolgokhoz, mert
elgondolkodtatóak, mert közegészségügyi szempontból, megfordult a dolog a fejemben, de én
ha ezt megtenném intelligens lennék, és odatenném a nevem.
Krucsai József polgármester: A Start közmunka programnak a 1,5 hónapos idıtartamára a
munkáltató Simonka György. Az elızetes egyeztetésnél arról sem volt szó, hogy ezek az
emberek kimozdulnak a település határából, mert tudnánk nekik értelmes munkát adni. Az
emberek élnek is ezzel, nem mondom, hogy nincs aki nem, de nagy része az embereknek él a
lehetıséggel. Itt a védıfelszereléseket megpróbáljuk szétosztani, de a Start programban hogy
mi lesz nem tudom.
Nagy Gézáné alpolgármester: Mikor meghallottuk, mi volt, próbáltunk lépést tenni.
Zalánfiné Fehér Ildikó: Ha tudtuk volna, mit írunk alá, nem írjuk alá.
Dohar Jánosné: Két hétig nem láttunk szerzıdést, nincs benne semmi.
Zalánfiné Fehér Ildikó: Ombudsmanhoz fogunk fordulni, mert fényképeznek.
Zsadány Tatjána: Engem ne fényképezzenek.
Zalánfiné Fehér Ildikó: Se WC, se tea, semmit nem kapunk, mirıl beszélünk, a bokorba kell
menni, elvégezni a nıi dolgokat, két hétig betegen dolgoztam.
Zsadány Tatjána. Semmit nem hoztak.
Krucsai József polgármester: Azért döntöttünk úgy, hogy akkor, ha az emberek vállalják.
Zsadány Tatjána: Megmondták, hogy ha tovább maradunk 400 forintot adnak óránként.
Dohar Jánosné: Az meg már fekete munka.
Zsadány Tatjána: Nem Ottlakára kell menni, itt is van munka.
Varga Gáborné: Unalmas, de ha Varga Gabi lenne a polgármester nem így lenne.
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Pálfi József:. Mondd még el százszor, ne csináljunk már mőemléket belıle. Miért nem akkor
dolgozott mikor itt volt?
Varga Gáborné: A feljelentésekrıl ennyit.
Pálfi József: Mindenki fel lesz, csak Te nem?
Varga Gáborné: Mire fogtok még pályázni a járdán kívül?
Krucsai József polgármester: A főtéskorszerősítésre, sajnos egyre nehezebb a pályázati
feltétel, utófinanszírozott egy pályázat.
Varga Gáborné: A célotok akkor tulajdonképpen az, hogy mőködjön csak az önkormányzat?
Krucsai József polgármester: Nem csak az. De hogy legyen fénymásolóba papír, mert
fontosabb volt sokszor, hogy a rendırlakás elıtt legyen kerítés. El kell dönteni, hogy
beruházzunk, vagy mit csináljunk, majd ha lehet olyan pályázatot beadni, hogy a likviditást ne
veszélyeztesse akkor lépni foguk. Törjük a fejünket az önkormányzat épületének is a
főtéskorszerősítésre, de nincs rá pályázat.
Pálfi József: Örülök neki, hogy Budai Gyula jellegő emberünk is van, aki ellenırzi a megyét
is, az ellıttem lévıre gondolok. Egyszerőbb lett volna nem megszüntetni két három évvel
ezelıtt. Mindent meg kellett szüntetni nehezebb visszaállítani.
Bánfi István: Szerinted most mi értelme, hogy felszólaltál, ennek van értelme, a
visszamutogatásnak semmi értelme.
Pálfi József: visszamutogatás, de akkor történt.
Bánfi István: Nem veszed észre, hogy most semmi nem történik.
Pálfi József: Te is észreveheted magadat, igazi Budai Gyula ellenırzés. Van a harmadik,
majd akkor mit szól, a földkimérıket négyszer kihívták, hogy Nagy Géza kiszedte a fát, aztán
Varga bevitette az önkormányzathoz, azóta sincs meg a fa.
Bánfi István:. Hát te vetted meg!
Pálfi József: Én nem mondtam, hogy ugassál.
Restály László: Hozzá kell, szóljak, Marika kérdezéseire valami kis választ kellene adni.
Értelmesen Gyöngyike tavaly felolvasta a Fellegi Tamás Miniszet úr levelét hogy el van
utasítva ez a pályázat. Mi ezzel már nem tudtunk mit csinálni. De talán jövıre is felolvassuk.
A leltár. Szent kötelessége egy önkormányzatnak, hogy12 év önkormányzati trónolás után
más után csináljon egy leltárt, mi van meg mi nincs. Az, hogy mi voltunk, lehetett volna bárki
is, ezt meg kellett csinálni.
Iskola: olyan érdeklıdés volt, a szülık sem akarták visszahozni.
68 millióba került az a salak út, szerettem volna tudni, hogy mégis 1 km út mibe került? Erre
azt kaptam , otthon leltározzak.
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Gyıri Ferenc: Köszöntök mindenkit, örülök, hogy megtöltöttük a termet azt jelenti, hogy
érdeklıdünk még a közösség iránt. Sok a fiatal. Ne sértıdjön meg az önkormányzat, a
közmeghallgatásnak ilyen a hangulata, hogy mindenki a sérelmeit mondja. Én is kérdezni
fogok.
Oktatás. Az, hogy ez a testület így ebben a formában összeállt az iskolára és óvodára tett
ígéret nagyon benne volt, ezt pontosan le kell fektetni, ha nem tudom bevállalni.
Tudom, hogy a kormányzatba vetett bizalom nagymértékő volt, hogy ez mennyire jött be ez
mindenki tudja.
A 300 milliós pályázat minden évben rendelkezésre áll. Ezt a pénzt nem pályázták ki. Ha
Bodzás letesz egy jó pályázatot, akkor 30 milliót kaphat. Hogy sikeres legyen, az iskola kell
egy háttér. A szülık azt mondták, hogy nem, ha ilyen stencilpapíron összehívott győlésen
nem dönthetünk, de ha van koncepció,hogy miért fontos, hogy legyen négy osztály, akkor
egyrészt meg lehet gyızni a szülıket, fıleg, ha valamilyen speciális dolgot is odateszünk.
Ennek a kidolgozása természetesen nem a ti dolgotok, ez oktatási szakemberek feladata. Fel
kellene állítani egy oktatási bizottságot. Ehhez szakmai anyagot le kell tenni. Az hiszem a
legfontosabb választási ígéretetek volt, ezt meg kell csinálni.
Start program: Felelıtlenség, én is kaptam egy felkérést, a sportban, hogy pályázzunk, de nem
tudom a kereteket, akkor nem írom alá. Jobban át kellett volna tekinteni ezt a pályázatot
mikor aláírtátok.
Krucsai József polgármester: Nincs aláírva semmi.
Gyıri Ferenc: Akkor ez is egy hiba. Egy tisztázatlan bizonytalan, ezért is jó ez a fórum a
szegény embert is megilleti a becsületes munka. Itt történt egy hiba, tisztázni kell az
emberekkel, mert ez az indulat, ami forr az emberekben, további ellenségeskedésbe fog
torkollni, ami nem segíti a falut.
Önhiki. Sokat hallottam, de két ilyen pályázat volt, egyiken sem indult az önkormányzat.
Civilek, sokat hallom, de megemlítjük, és ki van pipálva. Volt egy ilyen szakmai nap, máshol
ezt meg tudják valósítani. Finnországban egy 10 ezres településen 300 civil szervezet van.
Fontos, hogy a napi munkavégzéshez civilekre önkéntesekre szükség van. Ha nem érzik, hogy
az önkormányzat szereti és akarja ıket az nem jó.
Krucsai József polgármester: Nem csak itt lett összehívva a szülık úgymond nagy része.
Minden szülı meg lett nyilatkoztatva, a visszajövı eredmények elırevetítették, hogy milyen
eredménye lehet. Még mindig két év van a visszafizetési kötelezettséggel. 7 pedagógus
munkahelye megszőnt, meg még két pedagógus most van folyamatban. Ígéret volt, hogy
mentesülni fognak a visszafizetéstıl, nem mentesültek, nem lett a törvény elfogadva. Az új
törvény, hogy kik tarthatnak iskolát, az állam, vagy önkormányzatok, még senki nem tudja.
Nagy valószínőséggel az óvodák visszakerülnek. Az, hogy a járási rendszer beindulásával a
kistérség megszőnésével mi lesz, ember nincs, aki megmondja mi lesz. Figyeljük, ha bármi
lehetıség van, fel fogjuk állítani a kompenzációt. Ha lehetıség lesz, akkor fel fogjuk állítani
az iskolát. A közeljövıben majd megtudjuk mi lesz, de hogy a salátatörvények hogy fogják
ezt szabályozni milyen formában, mennyit adnak hozzá.
A start közmunkaprogram úgy jött, mint derült égbıl a villámcsapás. Ez tanulópénz nem csak
nekünk, hanem úgy látom a kormánynak is, hogy ez hogy fog mőködni, vagy hogy fog
átalakulni, senki sem tudja. Az tervbe sem volt, hogy Ottlakára át kell menni, az, hogy jövıre,
de hogy ennyi pénzbıl nem tud semmit adni a gyerekének, ez megalázó valóban. A kormány
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azt kommunikálja, hogy csökkentik a segélyeket, meg a fizetést, hogy beintegrálják az
embereket dolgozni, de hova, ha megszőnnek a munkahelyek. Ez képlékeny ez az egész
dolog, lehet, hogy ez nem fog semmi sem lenni belıle. A jövı héten ki lesznek értesítve az
emberek, milyen formában mit fognak vállalni. A másik közmunka forma sem fog
megszőnni. Nagyon szomorú mert településvezetıt, meg ügyintézıt nagyon keményen érint,
mert ha valaki nincs itthon, hogy behozza a papírokat, úgymond még el is eshet. Az, hogy
kiessen nem lehet, mert mindenkinek megvan a 30 munkanapja. Van egy minimálbér, meg
van egy közmunkás minimálbér, gyalázatos, hogy 20 ezer forint van közötte.
Hitelbıl nem lehet egy államot mőködtetni, se iskolát, önkormányzatot, rendelıt semmit.
Nem biztos, hogy mindig jó dolgok lettek megbolygatva, mert azok, amik úgymond
közbeszerzésbıl nem lettek leszabályozva, meg, hogy az olajszıkítésbıl lévı pénzek mind
kint vannak offshore cégben, azokat most mind be kellett volna vonni. Azon törekszünk, hogy
minél több embernek olyan munkája legyen, amibıl ki tudja fizetni a számláit, kemény
feladat lesz a lakosoknak, de nekünk is. A téli idıszak a legnehezebb, tavasszal, ha beindul
egy kicsit a munka, akkor fellélegeznek az emberek.
Önhiki, most már nem önhiki, hanem mőködésképtelen önkormányzatoknak van. Hála
Istennek, most nem vagyunk rászorulva, de bármikor rászorulhatunk, ha civil szervezeteket,
meg más dolgokat, ha támogatunk, akkor azonnal kihúznak azonnal.
Az, hogy magánként, odaállunk, amit ha lehet, megteszünk, úgy állunk hozzá. Ha nem indult
volna be a sport az épületet akkor is meg kellett volna csinálni. A füvet le kellett vágni. A
közmunkások, meg az alkalmazottak, akik ott dolgoztak, mind pénzek. A busz az
üzemanyagon kívül még a sofır bére is ott van. Megpróbálunk mindent támogatni, de hogy
nem mindig tudunk mindenhova helyt állni, sajnos a teherbírásnak is vannak határai. A
polgárırségrıl tegnap is volt szó. A polgárırségtıl elıször valamilyen teljesítést várunk el,
mert, hogy ide kapunk oda kapunk, mikor nincs szervezett dolog, talán egyszerősödik, mert
lesz rendırünk. Vannak fiatalok, meg idısek, akik folyamatosan részt vesznek, csak ez kevés.
Nehéz megoldani, mert egy vagy két rendır sem tud mindent megoldani egy településen.
Jakab András polgárırség vezetıje: Mivel meg lettem szólítva. Mindenki ismeri hogy 20
évig itt voltam rendır. Meg hát 20 éve alakult a polgárırség. A sorokba is van, meg volt, aki
otthagyta, meg kell kérdezni miért hagyta el. Hogy ennyien járunk, annak az, az oka nem
vagyunk megbecsülve. Mikor a testületben voltam a saját tiszteletdíjam ajánlottam fel a
Polgárırségnek. Ha a lakosság nem érzi, hogy a polgárırség azért van, mert 10 éve nincs
rendır a faluban. Az, hogy itt csak egy „fekvı rendır” 1 van. Én nem tehetek, róla, hogy
annyian abbahagyták és nem jönnek mellém. Én képzem magam, eljárok ide-oda. Rátérek a
lényegre, olyan nincs, hogy nincs pénz. Én is odaadtam a pénzemet. Jövıre 20 éves lesz, a
polgárırség 50 ezer forintot kérek és kész.
Krucsai József polgármester: Légy szíves írásban add be, de ezért mondtam , hogy
odafigyelni, mert ha csak látszatdolgok vannak, akkor nem állnak mellé. Ha minden nap
megjelenik a polgárır esténként, mert nem nappal követik el a bőncselekményeket,
Jakab András. Elnézést, nappal. Jönnek a házalók, az idıseket nappal keresik meg. Országos
probléma, öt megye képviselete volt ott, azok mondták, azok nem hazudnak .
Krucsai József polgármester: Az a kiszolgáltatott korosztály, aki nem tud védekezni.
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Forgó Tibor: Két örök téma, a házrepedés, errıl nagy csend van, pedig nem oldódott meg
semmi, a másik meg a szennyvízberuházás, mert arra volt egy határidı, hogy ha nem
csináljuk meg, akkor utána csak betonos akna.
Krucsai József: Ezzel foglalkozunk, hiszen az altalajmozgás nem állt meg, hogy fel legyen
tárva, hogy mitıl van a talajmozgás, valamiért blokkolva van. Talán ebbe lesz olyan forrás, ha
elkészül egy szakvélemény, akkor alátámasztja, hogy mitıl van ez a . Akkor vagyok hajlandó
biztosítót váltani, hogy ha a keletkezett károkat megelılegezi a biztosító, hogy nekik megvan
az anyagi háttere, hogy megelılegezzék a pereket.
Szennyvíz. 2017-ig van moratórium, nem azt jelenti, hogy addig ki kell, épüljön minden.
Addig nem belemenni, míg valaki az önerınket nem vállalja. Amíg itt az emberek ilyen
jövedelemmel bírnak, nem lehet az embereket sarcolni.
Ha a szennyvíz hálózat kiépülne, a talajmozgást az még felgyorsítaná. Ezt olyan szakemberek
állítják, ahol nem csak itt, hanem máshol is ilyen beruházást csinálnak.
Unger Tamás: Polgárırség: Mit kéne felmutatni a polgárırségnek?
Krucsai József polgármester: Rendszeres járırözés, éjszakai órákban, nem nappal, hanem
mint ahogy elkezdıdött. 3-4-szer ekkora létszám kell.
Unger Tamás: Mikor dolgozunk szezonba éjszaka nem tudunk már szolgálatot is vállalni.
Jakab András: Jó lett volna, ha itt van bemutatod Polgármester úr a rendırt, hogy ki ı
egyáltalán.
Pálfi József: Akinek volna mire vigyázni mind kilépett, csak azok maradtak, akik szinte
szórakozásból csinálják. Akinek volna mit védeni mind kilépett.
Krucsai József polgármester: Meg a valós okok nincsenek feltárva, meg aki akkor
polgárırvolt olyan kort ért el nem szívesen megy ki.
Gyıri Ferenc: Az a jó polgárırség ha a lakosságot nem zavarják. A faluvezetés legyen nyitott
a polgárırség felé, hogy nézzenek meg minket éjjel kettıkor, amikor saját autóval járjuk a
falut. Sokan ígérték, hogy jönnek, többek között Te is, de azóta is várjuk ıket. Nagyobb
létszám kellene 40-50 fıvel lehetne hatékonyan tevékenykedni, ahhoz, hogy jöjjenek, kellene
bátorítás, mint pl. támogatás, elismerés. A polgárırség nagy problémája, hogy nagyon
magasak az üzemanyagok, jelentıs km. minden egyes járırözés. Ezt kellene megoldani,
környezı településekrıl példát, néhány helyen rendelkezési alapot hoznak részre, ahol a
képviselık a tiszteletdíjuk egy részét, vagy teljes egészét belefizetik akkor már nem sértik az
önhikit. A sportnál sok embert megkerestem, meg vállalkozót, egyetlen cégtıl a Primcomtól
kaptunk 50 ezres támogatást, máshonnan meg hímelést-hámolást. Egyszerő emberektıl sokkal
hamarabb lehet támogatást kapni
Krucsai József polgármester: Még szeretném a testület dolgaira visszatérve, hogy ha
bemenne egy bizonyos kalapba, az nélkül is támogatja, de egyszer az egyik ehhez-ahhoz ad,
döntse el mindenki saját maga, hogy melyik szervezetet mikor támogatja, de mindenki
megpróbál valahogy támogatást adni. A falunapokat is így próbáljuk meg támogatni, meg a
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Vöröskeresztet is támogatjuk. A téli idıszakban még megpróbálunk akkor ezekkel a
vállalkozókkal leülni, hogy próbáljanak aktívan részt venni, magába a járırözésbe is, meg a
támogatásba is.
Jakab András: Van egy javaslatom csináljunk szerzıdést, fektessük le mit kell végrehajtani
a polgárırségnek, akkor meg lehet nézni mit csináltunk meg. Az év kezdetén csináljunk egy
szerzıdést, én ennek volnék az elindítója, és ezt szerintem jónak tartanám.
Krucsai József polgármester: Nem is rossz javaslat, csak itt az illegális szemétlerakó, ha
kötünk, egy olyat, hogy itt a szemétlerakó figyelése, ha mégis leraknak, akkor már nem
valósult meg. Vagy ha meghallja a polgárır, hogy kint a határba megy a láncfőrész, ne legyen
rest, szóljon be a rendırségnek. Most is van Gábortelepen ilyen feljelentés.
Restály László: Start munka miért nem tudjuk saját magunk megoldani. Az a véleményem a
start munka biztosít majd munkát, ha ebbe mi benevezünk nálunk is 48 ezer lesz ez a pénz
nem több, az a probléma lehet, hogy mindenkinek nem biztos, hogy a munkaügyön keresztül
él tudja az önkormányzat biztosítani a munkát. Akkor lesz gond, hogy miért nem mentünk
bele, hogy esetleg a start munkába miért nem mentünk bele. Azért lesz az, hogy aki úgy
gondolja, aki megy a biztosra, és oda benevez, de ez nem biztos, igaz, hogy még nem tudom,
még a munkaügy sem tudja, hogy mennyi lesz, azé kell ebbe kapaszkodni, ezt még formálják,
ez nem Simonka rendelet.
Krucsai József polgármester: A közmunka programot megpróbálják szociális szövetezetté
átalakítani, hogy majd az eszközök, szerszámok, hogy lesznek belevíve még ember nem tudja,
Az, hogy a másfél hónap így fog elmenni az már biztos,
Az se biztos , hogy valaki egész évbe tudja vállalni, mert van ,aki otthon próbál gazdálkodni.
Bánfi István: Mondják még táppénzre sem mehetnek el.
Gyıri Ferenc. Ahol már hamarabb elindult a start program, ott megkezdıdött a lakosság
elköltözése, mert egy hosszú programot indítottak, és ha kiszállnak, kiesnek az ellátásból.
Erre figyeljünk, nehogy ilyen kényszerhelyzetbe kerüljenek az emberek. Arra is fel kell
készíteni, hogy ha kikerülnek az ellátásból, akkor a TB biztosítása sincs meg. Azt pedig
adóhivatalon keresztül behajtják. Fel kell készíteni a lakosságot.
Krucsai József polgármester: Annak megvannak a viszonyai, ha valakinek nincs biztosítása,
akkor az önkormányzattól egy évig kapja. A kilépésre van lehetıség, közös megegyezéssel ez
a járandóság nem szőnik meg. A start munkában ebbıl még nem láttunk semmit, de ez még le
lesz tisztázva.
Több hozzászólás és tárgy nem lévén Krucsai József polgármester a közmeghallgatást 18.21
órakor bezárta.
Kmf.
Krucsai József
Polgármester
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