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Pogácsás Tibor
Önkormányzati Államtitkár Úr részére!

Tisztelt Államtitkár Úr!

Nagyréde község polgármestereként kérem újra segítségét és egyben tájékoztatom Önt a
2014. december 22‐én Nagyrédén megtartott rendkívüli falugyűlés eseményeiről.
A falugyűlés összehívását azért kezdeményezte Nagyréde új képviselő‐testülete, mert olyan
nehéz anyagi helyzetet örököltünk az előző településvezetéstől (előző leveleimben már
részletesen tájékoztattam Önt a könyvvizsgálói jelentés eredményéről, az örökölt
problémahalmazról), melyről tájékoztatnunk kellett a falu lakosságát.
A falugyűlésre az előző polgármestert is meghívtam, szerettem volna lehetőséget adni
számára, hogy elmondhassa véleményét Ő is, a demokrácia jegyében. Sajnos nem élt a
lehetőséggel, a falugyűlésen nem jelent meg.
Nagy nyilvánosság előtt (távolléte ellenére) megkértem Balázs Józsefet, volt országgyűlési
képviselőt és Nagyréde volt polgármesterét, hogy az általa oly sokszor emlegetett kiterjedt
kapcsolatrendszerét Nagyréde érdekében használja, és miután felelőssége elvitathatatlan a
jelenlegi helyzet tekintetében, kértem Őt, segítse szülőfaluját, segítsen az Ő és képviselő‐
testülete által hátrahagyott problémák megoldásában.
A falugyűlés igen nagy érdeklődésnek örvendett, hiszen több mint 200 választópolgár tisztelt
meg bennünket jelenlétével és mutatott érdeklődést közös dolgaink iránt.
Levelemhez csatolom a falugyűlés rövid összefoglalóját, illetve azt a Nyilatkozatot, melyben
mi nagyrédei emberek kifejezzük reményünket, hogy az előző ‐ kormánypárti ‐
községvezetés idején előállt pénzügyi helyzet megoldásához segítő kezet nyújt Magyarország
kormánya. Közös érdekünk, hogy eggyel több település működhessen átláthatóan és
törvényesen Magyarországon, mindannyiunk szeretett hazájában.

Tisztelt Államtitkár Úr!
Miután a költségvetés készítésének időszakát éljük, már látjuk, hogy kormányzati segítség
nélkül 2015. évben nem fogunk tudni önerőből talpon maradni. Hiába jó a település adóerő‐
képessége, ha az előző településvezető már beszedte előre és fel is használta a 2015. évi
helyi adók 25 %‐át. Az államtól kapott normatív támogatás a bérek kifizetését sem fedezi,
országosan ismert számítások szerint a helyben képződő bevételek közel 60 %‐át kell még a
normatív finanszírozás mögé tennie az önkormányzatoknak ahhoz, hogy a törvény által előírt
kötelező feladataikat el tudják látni.
Véleményem szerint Nagyréde jelenleg azért van rendkívül nehéz helyzetben, mert az előző
településvezetés túl beruházta magát, túl sok mindent akart egyszerre megvalósítani
(mondom ezt akkor is, ha a beruházások célja minden esetben jó és fontos a település
életében), nem mérte fel kellő körültekintéssel a település teljesítőképességeinek határát.
Nem fizette folyamatosan szállítóit, jelentős működési hiányt is felhalmozott. Évek óta
görgettek maguk előtt 20‐30 millió Ft értékű kifizetetlen szállítói állományt.
A normatív finanszírozás és a helyben képződő bevételeink ismeretében egyszerre sajnos
lehetetlen az előző vezetés alatt felhalmozott működési hiányt, a jelenleg is képződő
működési kiadásokat és az előző vezetés által megvalósított, de ki nem fizetett
beruházásokhoz kapcsolódó kifizetetlen számlákat kezelnünk.
Tudjuk 2013. őszén a Kormány minden önkormányzatot megsegített a hitel konszolidáció
kapcsán. Nem mérlegelte egy‐egy település eladósodottságának okát, csak segített. Azóta
joggal várta és várja el a Kormány, hogy a települések gazdálkodjanak, addig
nyújtózkodjanak, amíg a takarójuk ér. Megalkotásra került Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, illetve módosításra került az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, ennek érdekében.
Véleményem szerint, amennyiben ezekben a jogszabályokban rögzített alaptéziseket az
önkormányzatok betartják, úgy nem kerülhetnek újra adósságspirálba. Mi nagyrédeiek mégis
benne vagyunk újra. Pedig 2013. őszén 248 millió Ft hitelünket törölte el az állam.
És most újra az állam, a Kormány anyagi és erkölcsi segítségét kérjük.
Nagyréde község Képviselő‐testülete nevében kérem, hogy az előző vezetés által
felhalmozott működési hiány (30 millió Ft) megfizetéséhez (egyszeri vissza nem térítendő
támogatás formájában) segítőkezet nyújtani szíveskedjenek részünkre, mi pedig takarékos,
körültekintő gazdálkodással rendezni fogjuk szállítók felé fennálló, több évre visszanyúló
tartozásainkat és végre valóban gazdálkodni fogunk.
Továbbá az elmúlt évben megvalósult Egészségház felújításához, illetve önerőből (forrás
nélküli beruházás) megvalósult két nagyrédei belterületi út felújításához kapcsolódó még
kifizetetlen számláink rendezésének szándéka miatt 50 millió forintos hitel felvételének
engedélyezését szeretnénk a Kormánynál kezdeményezni.
A 2014. évi Költségvetési rendeletünk már tartalmazta az 50 millió forintos fejlesztési hitel
felvételének szándékát, de ennek felvételére tavaly nem került sor. A Költségvetési rendelet

szöveges indoklása szerint 7 éves futamidejű (2 év türelmi idő és évente azonos összegű
törlesztés) gondolkodott az előző településvezetés.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Kérem, hogy támogassa azon szándékunkat, hogy eggyel több település működhessen
átláthatóan és törvényesen Magyarországon, mindannyiunk szeretett hazájában.

Nagyréde, 2015. január 3.
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