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Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Nagyréde Községi Önkormányzat képviseletében engedje meg, hogy korábbi megkeresésem
után ismét kérjem segítségét.

Sajnos  csak  ismételni  tudom,  Nagyréde  nagyon  nehéz  helyzetben  van.  Az  előző
településvezető  2014-ben  „túlberuházta”  magát,  emellett  rettenetes  mennyiségű  szállítói
tartozásállományt halmozott fel, beszedte a 2015. évet érintő iparűzési adónk 25 %-át (27
millió forint), ezt az összeget még a választások előtt el is költötte.
Előző levelemben segítséget kértem arra vonatkozóan, hogy, Nagyréde 30 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kaphasson a szállítói tartozásai rendezésére, illetve lehetőséget és
engedélyt  kapjunk hosszú távú hitel  felvételre.  Úgy gondoltam és most  is  úgy gondolom,
ezzel a segítséggel normalizálni tudnánk a település költségvetését.

Azóta  kiderült,  hogy  a  jogszabályok  szerint  a  beruházás,  felújítás  előtt  kell  kormányzati
engedélyt kérni a hosszú távú hitel felvételhez a Kormánytól. Nem pedig utána.
Megjegyezni kívánom, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet bevétel oldalán 50 millió forint
fejlesztési  hitel  került  tervezésre  (Balázs  József  pontosan  tudta,  hogy  a  Kormánytól  kell
engedélyt  kérnie  ELŐRE a hitel  felvételhez  a  rendelet  szöveges indoklása  szerint),  de  az
engedélyt végül nem kérte, vagy nem kapta meg a Kormánytól. Mindenesetre a 2014. évi
költségvetés  csak  ezzel  az  50  millió  forintos  hitelfelvételből  eredő  plusz  bevétellel  volt
mérlegegyensúlyban.

Miután jogszabály nem tér ki olyan speciális helyzetre, hogy egy település először beruház
(anyagi erőforrások nélkül!!) és utána fordul hitelfelvétel engedélyezéséért a Kormányhoz,
így  2015.01.13-án  szakmai  iránymutatást  kértem  a  Magyar  Államkincstár  egri
Igazgatóságától erre vonatkozóan. Ezt a szakmai iránymutatás kérést levelemhez csatolom.
Azt  kérdeztem,  hogy  van-e  bármilyen  lehetőségünk  hosszú  távú  hitel  felvételre,  hogy  a
korábbi vezetés által megkezdett, de részben, vagy egészben ki nem fizetett beruházásokat
pénzügyileg rendezni tudjuk.

Ha nem tudunk hitelt felvenni, és nem fizetjük ki például az Egészségház kivitelezőjét, úgy
településünk elbukja azt  a 60 millió forintos uniós támogatást  is,  melyet  már beépített  az
Egészségházba, ugyanis az Egészségházzal kapcsolatos végső elszámolás utolsó időpontja:
2015.05.30.



Miután a kivitelezőnek még mindig 25,5 millió forinttal tartozunk, ő az összeg kifizetéséig
nem adja át  Nagyrédének az épületet,  mi pedig nem tudjuk a használatbavételi  engedélyt
megkérni a Hatóságtól. Miután Balázs József a 2015. év első felében befolyó iparűzési adót
előre beszedte,  így arra sincs  lehetőségünk,  hogy önerőből  a márciusban befolyó adókból
legalább ezt az egy kivitelezőt kifizethessük.  

A 2014-ben zajló  ravatalozó felújítása során is  rengeteg pénzügyi szabálytalanság, lassan
elmondható,  hogy  a  falu  tudatos  megkárosítása  is  megvalósult.  A  felújítás  MVH-s
támogatásal zajlott. Sokkal több számla lett kiállítva a kivitelező részéről, mint amennyire a
Vállalkozási és támogatási szerződés lehetőséget adott. Ettől függetlenül ezeket a számlákat
az előző polgármester kifizette (a számlák mögé nem voltak csatolva teljesítés igazolások, és
műszaki  ellenjegyzések).  Emiatt  a  szabálytalanságok  miatt  az  MVH felé  elszámolni  nem
tudunk.  A  kivitelezővel  több,  mint  2  hónapja  folytatott  egyeztetéseink  zátonyra  futottak
(tovább nem tudjuk a vállalkozó ígérgetéseit tolerálni), így büntető feljelentést kell tegyek,
hiszen  elveszítünk  több  mint  11  millió  forintos  állami  támogatást.  Jeleznem  kell,  hogy
valószínűleg  (amennyiben  a  szakértői  vélemény  gyanúnkat  alátámasztja)  más  ügyben  is
rendőrséghez kell fordulnom hamarosan.

Atkári és Gyöngyösi utak önerőből megvalósuló felújítása:
2014.08.28-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve szerint a polgármester arról tájékoztatta a
képviselő-testületet,  hogy  az  önkormányzat  két  út  felújítását  kívánja  elvégezni,  melyhez
pályázati forrás nincs. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a beruházás előre láthatólag 42
millió forintba fog kerülni és a két út felújítására 71 millió forint a költségvetésben el van
különítve.
Ezen információk alapján a képviselő- testület egyhangúlag döntött az utak felújításáról.
Az utak felújítása közvetlenül a választások előtt megtörtént.
A vállalkozó az elvégzett munka után 2014.10.03-án a számlát benyújtotta.
A gond a következő volt:
2014.08.28-án  az  önkormányzat  bankszámla  egyenlege:   -31  millió  forint,  azaz  mínusz
Harmincegy millió forint volt. Tehát nem állt rendelkezésre az a forrás, amiről a képviselő-
testület azt az információt kapta a polgármestertől, hogy 71 millió forint erre a célra el van
különítve.
Sajnálatos módon a testületi ülésen a jegyző sem jelezte az út felújításhoz szükséges forrás
hiányát a képviselő-testületnek.
2014.10.21-én a polgármesterek között zajló átadás-átvételkor is csak az került rögzítésre a
jegyzőkönyvben, hogy nagyságrendileg 42 millió forintba fog kerülni a beruházás, de pontos
összeget  a  leköszönő  polgármester  még  nem  tud  mondani,  mert  a  számla  még  nincs  a
Polgármesteri hivatalban.
A valóságban  a  számlát  2014.10.03-án  a  hivatalban  lévő  polgármester  átvette,  az  átvétel
tényét aláírásával igazolta.
Arra a kérdésre, hogy miből akarta ezt az összeget kifizetni, nem akart, nem tudott válaszolni.
Azt mondta, hogy az ő fejében meg voltak az elképzelések, de ez már nem az ő dolga.

Több, mint 30 millió forint nagyságrendű a szállítói tartozás állományunk is.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Úgy gondolom, hogy külső segítség nélkül 1 hónapon belül adósságrendezési eljárást kell
kezdeményeznünk önmagunkkal szemben, tekintettel arra, hogy ugyan még a januári



munkabéreket valószínűleg ki tudjuk fizetni, de ott és akkor az utolsó tartalékaink is
elfogynak.

Ezzel a döntésünkkel ellehetetlenítjük a Start mintaprogramban résztvevő és jelentős
eredményeket  elérő  közmunkaprogramunkat,  illetve  az  országosan   elismert  és  jól
működő szociális szövetkezetünket is. 

Engedje meg, hogy a sok panasz után néhány pozitív változásról is beszámoljak:

Azt  elmúlt  időszakban  rendeztük  a  dolgozóink  munkaköreit,  megállapítottuk  ki  meddig
felelős egy-egy munkaterületen. Ma már jól tudnak együtt dolgozni a közalkalmazottak és a
közfoglalkoztatottak. Lassan mindenki belátja, hogy nem lehet cél az egymás ellen fordulás,
hiszen közösen mindannyiunknak Nagyrédéért kell dolgoznunk.
A könyvtárunkat behoztuk az Egri Könyvtár égisze alá, ezzel negyedévente 200-300 új könyv
válik elérhetővé a lakosság számára.
Bővíteni  szeretné  a  településvezetés  a  házi  segítségnyújtásban  résztvevők  körét,  hiszen
személyes találkozásaim során az idősek jelzik igényüket felém az ellátással kapcsolatban. 
Úgy gondolom, hogy egyre több ember érzi mindennapjai során, hogy az újonnan alakult
képviselő-testület minden tagja nyitott a nagyrédei emberek   problémáira és ma már bátran
jönnek a Polgármesteri Hivatalba kérésükkel.
Az iskolánk most kerül be a Vívószövetség által támogatott iskolák közé, 3. osztályosaink
tanrendbe  építetten  fognak  heti  2  tanórában  a  vívással  ismerkedni.  Az  önkormányzat
tulajdonában  lévő  és  jelenleg  nem  használt  épületet  szeretnénk  vívóteremmé  alakítani.
Létrehozni egy olyan komplexumot, mely a térség többi településén élő, vívás iránt nyitott
gyerekeknek is hívó szót jelenthetne.  A vívószövetség főtitkára, aki megtisztelt  minket  és
Nagyrédére  látogatott  támogatásáról  biztosított  minket  kezdeményezésünkben.  Véleménye
szerint  Nagyréde  alkalmas  lehet  sportág  népszerűsítő,  illetve  országos  versenyek
lebonyolítására is.
A március 1-el induló közmunkaprogram során 44 fő foglalkoztatását fogjuk megoldani. Új és
újabb  területekkel  bővítjük  a  közfoglalkoztatást.  Lesz  kreatív,  agrár,  hagyományos,  út
karbantartó,  kertészeti  programunk  is.  Szeretnénk  gombát  termeszteni,  dísznövényeket
nevelni   és  ezekkel  a  falunk  közterületeit  díszíteni.  Rengeteg  tervünk  van.  Folyamatosan
járjuk azokat a településeket, akiktől ötleteket meríthetünk, tanulhatunk.
Erősíteni szeretnénk a szociális szövetkezetünket is, hiszen a TÁMOP támogatás a tavaszon
véget ér, saját lábukra kell, hogy álljanak. Nagyon jó volna, ha a település anyagi helyzete
megengedhetné, hogy még egy rövid ideig fogjuk a szövetkezet kezét. Fontos volna, hogy
megerősödjenek. Mindehhez az önkormányzatnak is meg kellene erősödnie anyagilag.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!
Vannak  terveink  és  van  akaratunk  arra,  hogy  Nagyréde  ismét  a  térség  meghatározó
településévé váljon. Kérem támogasson minket abban, hogy nehéz örökségünket letehessük és
bizonyíthassuk, hogy lehet  és kell a településért dolgozni, lehet maradandót alkotni!

Nagyréde lakosságát képviselve várom megtisztelő válaszát. 

Elfogadom jogosságát annak is, ha nincs lehetőség állami megsegítésre Nagyréde esetében, de
szeretném  még  egyszer  hangsúlyozni:  A  Nagyrédén  jelenleg  önerőből  kezelni  lehetetlen
helyzetet az előző polgármester és képviselő-testület generálta.
Én pontosan tudom, hogy egy településnek, ugyanúgy, mint egy vállalkozásnak gazdálkodnia
kell.  Be kell szedni bevételeit és a bevételek ismeretében kell a kiadásokat meghatároznia.



Nem lehet egy helyi „gazdálkodást” az úgyis megsegít az állam gondolatra alapozni. Az előző
polgármester ezt tette, hosszú évek óta.

Válaszának  ismeretében  Nagyréde  lakosságát  –miután  a  település  anyagi  helyzete  és
gazdálkodása közérdekből nyilvános adat – tájékoztatni fogom.

Nagyréde, 2015. január 18.

Tisztelettel: 

Siposné Fodor Judit 
     polgármester


