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Dr. Gémesi György
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke részére!
Tisztelt Elnök Úr!

Nagyréde közössége nevében köszönöm, hogy a MÖSZ részéről megkeresik a Belügyminisztériumot
abból a célból, hogy közös érdekérvényeítéssel Nagyréde igen nehéz likvid helyzetét kezelni tudjuk.
Én 2015. január 5‐én írásban tájékoztattam dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Urat, dr. Pajtók Gábor
Kormánymegbízott Urat és Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkár Urat a 2014.12.22‐én
Nagyréde Művelődési házban megtartott rendkívüli falugyűlés történéseiről. Ezen a lakossági
fórumon szóban is a település lakói elé tártuk az „örökségünket”. A falugyűlés rövid összefoglalóját,
illetve a falugyűlésen a lakosság által aláírt Nyilatkozatot levelemhez csatolom.

2014. december 19‐én kelt levelében jelezte, hogy nem világos az Önök számára az, hogy fedezet,
forrás biztosítása nélkül hogy voltak jóváhagyva a beruházások tervezései és azok megvalósításai.
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.

Egészségház felújítása:
Nagyréde 60 millió forint uniós támogatást nyert el az egészségház felújításához. A támogatás
intenzitása 100 % volt.
A testületi ülések anyagai szerint már a beruházás megkezdése előtt látható volt, hogy a beruházás
sokkal többe fog kerülni. Az első felmérések szerint körülbelül 100 millió forintra kalkulálták a
beruházás összköltségét. Végül a teljes költség 108 millió forint lett. Tekintettel arra, hogy építő ipari
beruházásról beszélünk, így maga a beruházás fordított áfás volt, tehát az önkormányzatnak kellett
az adóhatóság felé az áfát is megfizetni.
A jegyzőkönyvek tanulsága szerint a plusz költséghez forrás nem került tervezésre a település
költségvetésében, illetve az áfa befizetéshez szükséges összeg sem lett tervezve a költségvetésben.
Elmondások szerint többen figyelmeztették a polgármestert, hogy talán nem kellene ebbe a
beruházásba (a plusz források hiánya miatt) belemenni, mert nincs biztonságban a beruházás
kifizetése.
A figyelmeztetések ellenére, úgy, hogy a képviselő‐testület tudott arról, hogy nincs önrész biztosítva
a pályázat mögé egyhangúlag döntöttek a beruházás megvalósítása mellett.
A jegyző ebben az esetben sem élt a törvény által számára kötelezően előírt figyelmeztetés
megtételével, holott neki, mint a költségvetésért felelős személynek legalábbis jeleznie kellett volna a
beruházás kockázatát.
A volt polgármesternek ‐ elmondása szerint ‐ erre a forráshiány kezelésére is volt elképzelése.
A mai napig sincs 23 millió forint a vállalkozónak kifizetve. Tekintettel arra, hogy a kivitelező a
munkaterületet csak a végszámla kifizetése után köteles a tulajdonosnak átadni, így van egy szépen
megújult egészségháza Nagyrédének, a háziorvosok és a védőnő mégis egy rossz állapotban lévő
önkormányzati ingatlanban, összezsúfoltan kénytelenek a betegforgalmat bonyolítani.

Tisztelt Gémesi Úr!
Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy segítő kezet nyújtott nekünk és őszintén bízom
abban, hogy közösen, az Ön segítségével a fennálló nehéz helyzetet kezelni tudjuk.
Szeretném még tájékoztatni arról is, hogy Belügyminiszter Úr, illetve Pogácsás Úr felé írt levelemben
30 millió forint vissza nem térítendő támogatást kértem Nagyrédének, illetve kértem a segítségüket
ahhoz, hogy Nagyréde kormányzati engedéllyel 50 millió forintos hosszú távú hitelt is felvehessen.

Úgy gondolom, hogy amennyiben megszabadulhatnánk az előző településvezetés által felhalmozott
működési hiánytól és megkapnánk az 50 millió forintos hitel felvételének engedélyét a Kormánytól,
úgy gazdálkodásunk biztonságossá válna és bebizonyíthatnánk mi is, mint oly sok más település, hogy
lehet jól, felelősen és takarékosan bánni a közösség vagyonával.

Nagyréde, 2015. január 06.
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