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Győri Ferenc
Kutasi József
Román Aranka
Szabó György Béla képviselők
Jelen vannak még:
Dr. Sódar Mária aljegyző
lakosság a jelenléti ív szerint
Krucsai József polgármester megnyitja a közmeghallgatást.
Megköszöni a helyi önkormányzati választáson az aktív részvételt, magas volt a részvételi
arány.
Az eredmény ismert. A képviselő-testület és a maga nevében is köszöni a bizalmat.
A 2014-es év nehéz volt. Az elsődleges cél az Önkormányzat működőképességének
megőrzése és a minél szélesebb körű foglalkoztatás volt. 120 fő körüli volt a foglalkoztatás.
2015. évben megszorítják a közfoglalkoztatást , csak ami értékteremtő azt támogatják majd.
A mezőgazdasági projektet próbálja az önkormányzat 20-25 fővel bővíteni.
Sokan úgy gondolják, hogy a közfoglalkoztatás az egy adomány nem kell érte semmit tenni.
De ez nem így van az adófizetők, a belügyminisztérium, és a munkaügyi központ de az
önkormányzat is elvár érte valamit. Ezeket a programokat folyamatosan ellenőrzik. E mögött
kemény munka áll.
Próbál az Önkormányzat toleráns maradni, ha valaki ellátás nélkül marad az is az
önkormányzatnál jelentkezik.
Fel lett fejlesztve a géppark és a lakosság egyformán jó feltételekkel –nem segélyként- tud a
terményekhez hozzájutni.
Megkéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket.
Takács Géza: a kövesutakról szeretné, ha a vízelvezetés megtörténne.
Krucsai József polgármester válasza, hogy már megkezdték a vízlevezetést.
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Tóth István: arra szeretne választ kapni meddig tart az önkormányzat mélyrepülése a
felsőoktatásban tanuló gyermekek kapcsán. Az előző ciklusban csak két képviselő a Doktornő
és Szabó György támogatta a Bursa Hungaricát. A többi képviselő talán nem gondolta, hogy
ezeké a fiataloké a jövő. Miért kell hogy közmunkásokat neveljünk a gyerekekből. Tudja ,
hogy a taníttatás az szülő feladata, de az az 5 ezer forint is nagy segítséget jelentene. Az
egyetem ennyit még hozzáadna, így a bodzási egyetemista 10-15 ezer forint hátrányba kerül.
Krucsai József polgármester válasza, hogy 82 millió forint hiánnyal vették át 2010-ben az
önkormányzatot, utána nem várt kiadások jöttek, mint a Csominvest-nek 500 ezer forint, a
busz elszámolása és fenntartása, a közvilágítás, a fűtés mind elsődleges kiadások kötelező
feladatok. Pénzt pedig egyre kevesebbet kapnak az önkormányzatok. Így most az
önkormányzat nullás. Nagy segítség a közfoglalkoztatás. Ha most stabilizálódik a helyzet,
vissza lehet térni erre a kérdésre. Hátulütő, hogy a Bursát egy összegben előre be kell fizetni.
Az a szomorú, hogy nagyobb önkormányzatok sem tudtak ebbe belépni, akiknek nagyobb a
bevétele pl Medgyesegyháza vagy Újkígyós.
Sok dolog van amit, a rangsorban előtérbe kellene helyezni, tanulók támogatása , pályázatok
stb.
Visszakerült az óvoda nem csak közmunkás munkahelyet teremtett az önkormányzat
Kutasi József képviselő ehhez kapcsolódva elmondja, hogy ő a tiszteletdíját egy diplomás,
helyben maradónak felajánlotta.
Győri Ferenc képviselő hozzáteszi, hogy ő biztosan megszavazta volna ezt az indítványt,
első generációs értelmiségiként tudja, milyen áldozattal jár a taníttatás. Óriási áldozat, hogy
valakiből értelmiségi legyen. Ezt meg kell szavazni és a politikusok dolga, hogy
megteremtsék rá a pénzt.
Ő azért indult el a választásokon, mert nem látta jónak azt a munkát, ami folyt a faluban. Ez
persze nem jelenti azt, hogy bűnbakkeresésbe feljelentgetésekbe kell fogni. Ellenkezőleg,
össze kell fonni.
Új képviselőként próbálnak ismerkedni az információkkal.
Pl. ma látta az újságban hogy nem nyert az önkormányzat egy pályázaton, állítólag nem
jogosult rá. Nem tudja, utána fog nézni és jövőre már tudni fogja.
Aktív képviselői munkára készül, új képviselőtársaival együtt próbálnak minél aktívabbnak
lenni. Köszönik ebben a hivatal segítségét.
Minél több képviselői jogot szeretnének gyakorolni.
Az irányvonalakat jónak tartja, de a hatékonyságon lehetve vitát nyitni, átbeszélni.
A Startprogram egy kiszolgáltatott helyzet, az emberek helyzetével pedig nem szabad
visszaélni.
Addig kell értéket teremteni, amíg lehet, mert a végtelenségig ennyi pénzt nem fognak ebbe
pumpálni. Meg kell értetni az emberekkel.
Jó az is hogy nincs eladósodva az önkormányzat , de az sem volt probléma akik el voltak,
mert megvolt az adósságkonszolidáció. Ennél bátrabb önkormányzatra van szükség. Meg kell
határozni a célokat és amellett ki kell állni és dolgozni érte.
Krucsai József polgármester az ún. önhikivel kapcsolatban elmondja, hogy ezen a
pályázaton az önkormányzat által működtetett intézmények normatívája és a bekerülési
költség közötti különbséget lehet megigényelni.
Ő ezzel nem akar trükközni, pl. szövetkezet alapítani, átmenteni a pénzeket stb. Ez
büntetőjogi kategória is lehet akár.
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Más kategória a szociális szövetkezet, aminek az irányvonalai nem tisztázottak.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy szociális célú tűzifa az idén is igényelhetnek.
Továbbá a falunak új körzeti megbízottja lesz Bánszki Bálint személyében.
Tóth Istvánné: arra szeretne választ kapni, hogy a civil szervezetek támogatása miért marad
el mostanában.
Valamint a Kálmán Margit házából hová lett a varrógép azzal lehetne tanfolyamot indítani.
Krucsai József polgármester szerint az is támogatás, hogy a civil szervezeteknek az
önkormányzat helyiséget biztosít, rendelkezésre bocsátja a buszt. Csak azokat a civil
szervezeteket lehet támogatni akik bejegyzettek.
Akik nincsenek bejegyezve azok csatlakozhatnának bejegyzett szervezetekhez.
A varrógépek az önkormányzatnál vannak bent felújításon.
Győri Ferenc képviselő nagyon fontosnak tartja a civil szervezeteket. A pályázatokban
együtt lehetne működni mert a civilek számára alacsonyabb az önerő ezekben a kiírásokban.
Pl kezességet lehetne vállalni a pályázataikhoz.
Támogatni kell a szervezeteket pl., hogy a könyvelőt vagy a bankszámlaköltséget fedezni
tudják.
Javasolni fogja, hogy a következő költségvetés tervezésekor legyen beépítve, az hogy a civil
szervezetek pályázhassanak működési forrásra.
Ha most már eljutott az önkormányzat eljutott a stabilizációhoz, akkor fejlődni kell, mert ami
nem fejlődik, az visszafejlődik.
Krucsai József polgármester a kezességvállaláshoz kapcsolódóan elmondja, hogy szigorítás
következtében rendelkezni kell azzal a pénzeszközzel. amihez kezességet vállal az
önkormányzat.
Néhány évvel ezelőtt könnyebb volt pályázatokat megvalósítani, mert számlaarányos
kifizetések voltak és nem utófinanszírozás.
A TOP programban a település 2014-20 között 66,6 millió forintra lesz jogosult.
Számel János azt szeretné kérdezni, hogy település központjába lehetne e gyalogátkelő helyet
létesíteni, a gyerekek mennek a buszhoz, nagy a forgalom, nem biztonságos.
Krucsai József polgármester megkeresi az Önkormányzat a közútkezelőt ezzel
kapcsolatban.
Forgó Tibor: arra szeretne választ kapni, hogy a közmunkaprogramban a mobilizálható
munkaerőknek lehetne olyan munkát adni ami falut szebbé teszi,pl időseknél kimeszelni.
Irritáló amikor a padon csak ülnek és napoznak.
Bartolák Sándor: nem kellene a közmunkásokat bántani. Te is voltál közmunkás.
Restály László képviselő megköszöni a választáson a bizalmat amit neki szavaztak. A
témához kapcsolódva elmondja, hogy Gábortelep sokkal jobban néz ki mint Bodzás. Sokkal
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jobbak az utcaképek.
A támogatásokhoz kapcsolódva elmondja, hogy előző testület sem zárkózott el , de szigorú
számadást kellett végezni
Az óvoda az iskola beindult, a sportpálya használhatatlan volt. Ez mind megoldásra került.
Látványosabb dolgokat is szerettek volna, de meg kellett gondolni.
A kritika mellett meg kellene fogalmazni a javaslatot.
Fejlődni kell de nem mindenáron.
Győri Ferenc képviselő felveti, hogy jól ki van e érlelve, hogy a 66 millió a
fűtéskorszerűsítésre lesz felhasználva. A falu ebben véleményt nyilvánított?
100 millióból már egy kisebb üvegházat lehetne építeni.
Kutasi József képviselő szerint aki a harcot vállalja az győzhet, aki nem vállalja biztos nem
ér el semmit. Ha nem indul meg látványos dolog ez a falu el fog tűnni.
Szorosabban akarják a képviselők tartani a kapcsolatot a lakossággal utca szerint ha a testület
megszavazza beosztják a települést.
A házak nem maguktól mennek tönkre, egyszer egy évben ki kelleni meszeli, meg kellene
igazítani a cserepet. A tét a fennmaradás. 4000 m2-es portából meg lehet élni ezt be tudja
bizonyítani.

Krucsai József polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt 18.35
perckor bezárja a közmeghallgatást.

kmf.

Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
aljegyző
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