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lakosság a jelenléti ív szerint
Krucsai József polgármester megnyitja a közmeghallgatást.
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. A
Start sikertörténetnek mondható . Problémák persze mindig vannak. Ennyi pénzért nem is
lehet olyan hozzáállást várni.
A járdák a köztemetők rendbetétele maradéktalanul teljesült.
A jövőben próbálják a pályázati lehetőségeket is kihasználni.
Az utakat is próbálják rendbe tenni, kerékpárutat is szeretnének sportpálya felújítást is
tervezik
A pályázatoknak nagy hátulütője az utófinanszírozás, az elszámolás időpontja is sokszor
bizonytalan.
Még egy adósságátvállalásra ne számítson senki.
Tőlünk kb 8 millió forintot vállaltak át ez a szélessávú kiépítésére felvett hitel volt.Erre
viszont volt fedezet a bérlő szolgáltató által fizetett bérleti díj.
Megkéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket.
Jakab András: nehezményezi, hogy az „új” bodzásiak nincsenek itt.
A polgárőrséget felkérte a polgármester, hogy figyeljünk a falopásokra. De ki az aki ilyen
időbe kimegy oda. venni kellene egy kocsit stb.
A gábortelepi falunapon mindig van lángos sütés , az idén kiment és egy óra alatt fél métert
haladt a sorban . Húszasával vitték a lángost. Meg kellene oldani, hogy amikor mindenki
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jóllakott akkor lehessen hazavinni.
Az útjavítás kapcsán nehezményezi, hogy nem egybefüggően csinálták meg, csak
szakaszosan A két falu legyen már összekötve. Csak a Simba Kft-ig ment az út.
Össze kell fogni és meg kell oldani ezeket a problémákat.
Krucsai József polgármester a közbiztonsághoz hozzáfűzi, hogy a rendőrséggel
együttműködve kell ezt megoldani. A rendőrség sűrűn megjelenik a településen, visszatartó
ereje van.
Az útnak elkészült a tanulmányterve 197 ezer euróért Nagykamarástól Kiskunfélegyházáig
kerülne felújításra Az engedélyekről nincs információ, Az Országgyűlési Képviselő Úr erős
ígéretet tett , hogy ebben a ciklusban szeretné végig vinni.
A kerékpárutat csak csatlakozó úthoz lehet tervezni, talán az pusztaottlakai állatsimogatóval
lehetne összefogni. A terve bele van véve a buszmegállók kiépítése, a boltok és a Héliosz elé
parkolók. De nem tudják mikor lesz engedélyezett terv.
Győri Ferenc képviselő köszönti a megjelenteket. Örülne ha az évi egy alkalmon kívül
gyakrabban beszélnének alakosok a képviselőkkel és a polgármesterrel. Beszéljenek minél
többet pl arról hogyan lehetne kijutni abból a válságos helyzetből amibe a falu jutott.
Várja mindenkitől a hozzászólásokat.
Kétségbe ejtőnek tartja az elnéptelenedést a faluban. Ha végignéz a falun, a házakon a
templomon, az embereken, de talán a lelkiismereteken is szomorú a kép.
Bátrabb önkormányzatra van szükség. Akár hitelfelvételre is , ésszerű beruházásokra fordítva.
A bátortalan önkormányzat akár csődbe is mehet. De ettől sem kell megijedni, mert micsoda
adósságkonszolidáció valósult meg. A falu sorsával kapcsolatban megítélésbeli különbség
van. Állandóság nincs . Vagy felfelé vagy lefelé megy valami. A falu szerinte lefelé megy.
Vannak persze jó dolgok pl. óvoda, iskola beindítása, a közös önkormányzat kiválasztása. A
Startmunka is ilyen. De ezt nem mi hoztuk léptre a kormányzó párt találta ki, hogy munka
világába visszavezesse az embereket. Jól kell rá csatlakozni és nem csak a program farvizén
evezni. Előbb utóbb nem finanszírozza az állam. Ezt mindenki tudja.
Most kezd ismerkedni ezzel a rendszerrel, ilyen a start program is. Hozzáállása nem szeretné
ha bántó lenne. Nem akar visszaélni a Start program kiszolgáltatott helyzetével A
szegénységgel nem szabad visszaélni. Minden jóérzésű embernek a feladata, hogy segítsen
ebből a helyzetből kiemelkedni. A kritika a program jobbítására szolgál.
A pályázatokban látja a jövőt, hogy forrásokhoz jusson az Önkormányzat. A következő
költségvetésben már el kell különíteni egy alapot erre, 4-5 millió forintot. Akár hitelfelvétellel
is . A Leader-ben látja a leggyorsabb megoldást.
Egy pályázat biztosan megvalósul: az Unió gazdaságélénkítő terve, ez 66 millió forint.
El kell kezdődjön az együttgondolkodás, az önkormányzat fűtéskorszerűsítést akar, de talán
lehet másra is pályázni.
Krucsai József polgármester a közfoglalkoztatáshoz hozzáfűzi hogy a mezőgazdasági
projektet 30 fővel szeretnék bővíteni.
Szekeres Sándorné : javasolja, hogy az „új” bodzásiaknak hívjanak össze egy gyűlést , és
magyarázzák el Bodzáson mi a szabály, hol a mezsgye , mi az enyém és a tied, hol
járkálhatunk, hogy mehetünk be más portájára stb. Mert nem tudják. Ne szomszédok
veszekedjenek.
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Krucsai József polgármester a szomszédoknak meg kell egyezni, ennek van törvényes útja.
Szekeres Sándorné: az nekem pénzbe kerül Ti hoztátok őket ide.
Krucsai József polgármester az önkormányzat nem hozott ide senkit.
Szekeres Sándorné:nem kell nekik házakat venni
Krucsai József polgármester az önkormányzat nem vett házat senkinek.
Szekeres Sándorné: amikor idejöttek Te alpolgármester voltál.
Krucsai József polgármester a lakhatáshoz mindenkinek joga van. Nem lehet leszabályozni,
hogy ki jöhet és ki nem.
Szekeres Sándorné amikor nem voltam otthon bejöttek hozzám, állítólag Te mondtad nekik
hogy jöjjenek be .
Krucsai József polgármester ő ilyet nem mondott.
Kutasi József képviselő az ő nagyapja azt monda ,hogy itt úgy lehet megélni ha dolgoznak.
Aki nem szeret dolgozni előbb utóbb éhen hal. El fognak menni , mert csak azok élnek meg
akik reggeltől estig dolgoznak.
Rettentő jó adottságai vannak a falunak, nem érti miért került ebbe a helyzetbe a falu.
Bízik abban, hogy a városiak jönni fognak ide mert ott éhen fognak halni. A városi élet amit
diktál, ezt jósolja. Most még ezt a kis türelmi időt töltsék azzal, hogy mindenki legyen
önellátó. A kertből meg lehet élni, nem kell menni a boltba.
Az invázió ellen úgy lehet védekezni, hogy aki tehetősebb megvásárolja a házakat. Kitiltani
megakadályozni, hogy ide jöjjenek nem lehet.
Schmidtné Becsei Edit azt szeretné tudni vezet-e be új adónemet az önkormányzat
Krucsai József polgármester az önkormányzat nem tervez új adónemet bevezetni, a
mezőgazdasági ágazatot nem akarják tovább sújtani.
Inkább olyan pályázatokat terveznek ami megtérül
Győri Ferenc képviselő :előbb - utóbb ha a forrásokat megvonják az új adók nem
elkerülhetetlen. A föladó nem elképzelhetetlen 3500 ha jó föld van Bodzáson. Ez
megindíthatja az ideköltözést, persze nem azt ami most itt van.
Schmidt Géza sajnos neki egyik gyermeke sem maradt itt . Úgy tűnik nem kell az értelmiségi
Bodzáson.
Varga Gáborné : úgy érzi , hogy mind csak beszéd, tettek kellenének.
Kellettek azok az emberek akik ideköltöztek, mert most nem lenne óvoda és iskola.
A pedagógus szolgálati lakásban is azok laknak ahol kellett a gyerek az óvodába, iskolába.
Pályázni kellett volna önerőre hitelt felvenni, át lett volna vállalva. Bátrabban kell vezetni az
önkormányzatot. Nem beszélni kell hanem cselekedni.
Pálfi József nehezményezi, hogy a kuka melletti zsákot a szemetesek nem viszik el sőt még
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bele is rúgnak. Csak azt viszik el amit a boltban megvesznek. Így a csatornák fognak
megtelni, csinálni kell valamit.
Krucsai József polgármester ez egy uniós kötelezettség. Tervben volt, hogy mért súly
alapján kell majd csak fizetni ez most eltolódott jövő júniusig. Csak a tényleges elszállítás
után kell majd fizetni.
Zsadány Béláné szeretné ha a buszmegállók felújításra kerülnének reggelente a gyerekek ne
ázzanak.
Krucsai József polgármester próbálják saját erőből megoldani.
Restály László képviselő az előzőekhez hozzáfűzi, hogy mivel szolgáltató a súly után fizet
már régen nincs olyan hogy elviszik a zsákot, a boltban meg lehet vásárolni. A szolgáltató is
bajban van .
A helyi adóval kapcsolatban hozzáteszi, hogy voltak az Országgyűlési Képviselő Úrnál aki azt
mondta, hogy eddigi támogatásokat ezután is valószínűleg meg fogja kapni az önkormányzat
mert nincs olyan bevétele pl az iparűzési adóból, hogy ezt a költséget a szociális ellátásokra
fedezni tudja. Ha ez mégsem így lesz, a helyi adó bevezetésről most az idén már lekéstünk.
A Startmunkán kívül jelenleg nincs most más lehetőség, az embereken látja hogy jó kedvvel
mennek dolgozni, szeretnek dolgozni. A kormány valószínűleg ebben ciklusban ezt végig
támogatja.
Látványos fejlődésről tényleg nem lehet beszámolni, de ha a valaki bemegy az óvodába az
csodálatosan néz ki, az iskolára is legyünk büszkék.
Krucsai József polgármester a vízgazdálkodás is megszüntette a hozzájárulást mert terhet
rótt a gazdákra akik nem kaptak érte semmit.
Varga Gáborné szerint ebben az évben mégis kivetésre került egy új adónem, ami csak őt
érintette a vendégéjszakák után. Úgy gondolja ez egy ilyen kis faluban nem kötelező,
személyes támadásnak ítéli.
Vannak nagyobb vállalkozók, akik csak bevallanak valamit és az után fizetnek. 100 milliót
forgalmaznak és csak 100 ezret fizetnek. A becsületes meg bevall mindent.
Krucsai József polgármester az idegenforgalmi adót a TDM csoport tagság miatt vezettük
be, turisztikai pályázatra a vendéglátók csak így pályázhatnak. Pl a határon átnyúlóra.
Varga Gáborné be fogják vezetni a dohányboltok mintájára az italboltokat. El lehet majd
küldeni a dolgozókat szűnnek meg a boltok, a vendéglátó ipari egységek.
Krucsai József polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt 18.20
perckor bezárja a közmeghallgatást.

kmf.
Krucsai József
polgármester

dr. Sódar Mária
aljegyző
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