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Pogácsás Tibor
Önkormányzati Államtitkár Úr részére!

Tisztelt Államtitkár Úr!

Nagyréde község polgármestereként kérem újra segítségét.
Előző levelemben megfogalmazottakhoz képest sajnos tovább romlott Nagyréde likvid helyzete. Nem
a mi hanyag gazdálkodásunk miatt, hanem azért, mert ahogy egyre jobban és jobban belelátunk az
örökölt problémahalmazba, úgy sokasodnak gondjaink.
Sajnos a korábban általam megfogalmazott gondok továbbra is fennállnak:
A pénzügyi átvilágítás lezárult (a könyvvizsgálói jelentés összefoglalóját levelemhez mellékletként
csatolom) megállapítást nyert az, hogy Nagyréde 130 000 000 Ft forráshiánnyal bír. A forráshiány
jelentős része (98 500 000 Ft) felhalmozási, míg a többi működési hiány.
A hiány tovább emelkedett. Az elmúlt napokban kiderült számomra, hogy a legnagyobb iparűzési adó
fizetőink nem 7 000 000 Ft, hanem 27 000 000 Ft adótúlfizetésben vannak, mely összeget az előző
településvezetés már felhasznált.
Ennek köszönhetően a december 20‐án esedékes adófeltöltés sem lesz jelentős. A mai napig egyetlen
olyan bevallás sem érkezett az önkormányzathoz, ami adófeltöltési kötelezettséget tartalmazna
vállalkozóink részéről.
Az új képviselő‐testület már döntött új adónem bevezetéséről is (vállalkozókat érintő építményadó),
de ennek az intézkedésnek csak a márciusi adóbevételnél lesz a költségvetés szempontjából pozitív
hatása.
Költségvetési számlánk egyenlege a mai napon – 20 026 262 Ft egyenleget mutat (hitelkeretünk – 26
000 000 Ft‐ig enged bennünket elmenni). 2014. 12.22‐én a bankszámlavezetőnkkel 2013.12.22‐én
aláírt folyószámla hitelkeretünk lejár, amennyiben 2014.12.22‐ig a hitelkeretünket visszatölteni nem
tudjuk, úgy az OTP zárolja számláinkat.
Ha ez bekövetkezik, akkor nem tudunk bért fizetni (70 család), illetve még szeptember havi
tartozásaink miatt a TIGÁZ első körben kikapcsolja a gáz ellátás alól a Polgármesteri hivatalt és az
iskolát, utána az óvodát még ebben az évben.

Az év folyamán több beruházás zajlott a településen, melyek zöméhez ‐ részben, vagy egészben ‐
nem volt forrás biztosítva a költségvetésben. A beruházások között volt uniós támogatásból
megvalósuló, illetve önerős beruházás is. Az uniós pályázatokkal megvalósuló beruházások
elkészültek, de a projekteket lezárni nem tudjuk, hiszen a végszámlák kifizetésére nincs meg a
pénzügyi fedezet.
A ravatalozó felújításához kötődő számlakibocsátások és számla kifizetések szabálytalanságok sorát
mutatja. A pályázati szerződés és közbeszerzési szerződés szerint 2 részszámla és egy végszámla
kiállítására volt lehetőség a projekt során. Ehhez képest 6 részszámla került eddig kiállításra. Ebből 5
számla mindenféle számlarészletező, teljesítésigazolás, műszaki ellenjegyzés nélkül került az
önkormányzat részéről kifizetésre. Az önkormányzat költségvetéséből került kifizetésre 10 millió Ft,
ezeket a számlákat a hatóság felé benyújtani nem tudjuk a fenti szabálysértések miatt. Emiatt a 10
millió Ft‐os szabálytalan kifizetés miatt veszélybe került a folyószámla‐hitelkeretünk visszafizetése
bankszámlavezetőnk felé.
Az egészségház projekt is megvalósult, de az utolsó 26 millió Ft‐os végszámla kifizetésére nem áll
rendelkezésünkre forrás. Amennyiben nem fizetjük ki a vállalkozót, úgy az nem adja át a
munkaterületet, nem tudjuk a használatbavételi engedélyek iránti kérelmünket beadni, nem tudjuk a
projekteket zárni, ezáltal a még lehívható uniós forrásokhoz sem tudunk hozzájutni. Tehát van egy
szépen megújult egészségházunk, amely üresen áll.
Az önerős beruházás (Atkári és Gyöngyösi utak felújítása 42 500 000 Ft értékben) kivitelezőjét sem
tudjuk kifizetni, hiszen a beruházáshoz nem állt és nem áll rendelkezésre forrás.
Emellett több, mint 30 000 000 Ft működési hiánnyal is küzdünk. Jelentős a 60 napon túli
tartozásállományunk, van olyan közmű cég, akinek még ebben az évben az önkormányzat nem
fizetett díjat. Aggodalomra ad okot, hogy egyre nagyobb mértékű az ÉMÁSZ, KÖZVIL ZRt. felé fennálló
tartozásunk, mely szolgáltatók sajnos előbb‐vagy utóbb kikapcsolást fognak foganatosítani
intézményeinkben. Ha a közvilágítást lekapcsolják a településen, véleményem szerint folyamatos
rendőri védelemre lesz szükség az itt élők vagyonának megőrzése miatt. Katasztrófa helyzet lesz
Nagyrédén!
A Magyar állam felé 2009‐es tartozásunk is van.
Nem tudjuk fizetni az élelmiszert szállító cégeket sem, veszélyben van a közétkeztetés, főtt étel
nélkül maradhatnak az óvodásaink, iskolásaink, szociálisan rászorulóink, időseink. Fűtés, villany nélkül
be kell zárnunk intézményeinket.
Tisztelt Államtitkár Úr!
A fennálló helyzet nem új keletű, a problémákkal már az előző településvezetés is tisztában volt,
hiszen 2014. július 24 –i dátummal – 193 677 igénylésazonosító számmal – rendkívüli támogatásra
igényt nyújtottak be. Ezt az igényt a Magyar Államkincstár egri igazgatósága 2014. augusztus 1‐i
dátummal továbbította a Belügyminisztérium felé. Az önkormányzat által igényelt támogatás
összesen 35 338 000 Ft volt.
A pályázat eredményeképp 2014. december 5‐én az önkormányzat számlájára 6 130 000 Ft rendkívüli
támogatás megérkezett, mely támogatást nagyon köszönök, de sajnos ez az összeg nem oldja meg
problémáinkat.
Azt gondolom, hogy a jelenleg fennálló helyzetért nem a jelenlegi Képviselő‐testület és polgármester
a felelős, de a teher, mely ennek a rendkívüli helyzetnek köszönhető, a mi vállunkat nyomja.

Gondolatom szerint a beruházások, melyek Nagyrédén megvalósultak (Egészségház felújítása,
Ravatalozó felújítása, az Atkári és Gyöngyösi utak rekonstrukciója) fontosak a településen élők
számára, de megvalósításuk olyan terhet tett az önkormányzat vállára, mely a működtetést hozta
végveszélybe. Felelősen gondolkodó településvezetőnek tudnia kell, hogy csak a működtetés teljes
biztonsága mellett szabad fejlesztéseket megvalósítania.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Kérem segítsen Nagyrédének abban, hogy a működőképtelenséget elkerülve, rendkívüli állami
támogatást kaphassunk, kérem segítsen abban, hogy a működési forráshiányt megszüntethessük,
kérem segítsen abban, hogy a település talpon maradjon, ne kelljen adósságrendezési eljárást
kezdeményezni önmagunkkal szemben.
Kérem mindezt minden nagyrédei polgár nevében, akik valamennyien bízunk segítőkészségében és
együttműködésében.

Nagyréde, 2014. december 18.
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