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Tisztelt Igazgató Úr!
Nagyréde Községi Önkormányzat képviseltében szeretném szakmai iránymutatását kérni.
Nagyréde korábbi vezetése 2014. év folyamán több beruházásba is belekezdett, melyek
megvalósultak, de kifizetésükhöz pénzügyi fedezet részben, vagy egészben nem állt rendelkezésre a
település költségvetésében.
Elkészült az Egészségház felújítása, 100 %-os támogatás intenzitás mellett 60 millió forint európai
uniós támogatás mellett.
A beruházás összköltsége 108 millió forint volt. A támogatás és az összköltség közötti különbözet
teljes egészére a település költségvetésében nem volt forrás. Jelenleg még kifizetetlen a vállalkozó
által kiállított végszámla, melynek összege 25,5 millió forint.
Megvalósult Nagyrédén két út teljes felújítása is 42,5 millió forint értékben, mely felújítások önerős
felújítások voltak. A beruházáshoz nem volt forrás rendelve.
2014.08.28-i testületi ülésen az előző polgármester kérte a képviselő-testület hozzájárulását az utak
felújításához, azt állította, hogy erre a célra 71 millió forint el van különítve a költségvetésben, a
testület ezek mellett az információk mellett megszavazta a felújítást. A valóságban az önkormányzat
bankszámláján ezen a napon -31 millió forint volt.
Sem akkor, sem azóta erre a beruházásra nem volt és nincs meg a pénzügyi fedezet.
Mindkét kivitelező értetlenül áll a tény előtt, hogy nem tudjuk kifizetni az általuk elvégzett
munkát.
Az egészségház kivitelezője függetlenül attól, hogy az egészségház műszaki átadás-átvétele még
választás előtt megtörtént nem adja birtokba az intézményt, hiszen a végszámlát még nem fizette ki
önkormányzatunk. Amíg nem fizetjük ki a vállalkozót, addig ő nem adja át a felújított épületet, mi
nem tudjuk a használatba vételi engedélyt megszerezni.
Miután több mint 30 millió forint működési hiány is nehezíti minden napjainkat és az előző
polgármester a 2015. évi iparűzési adó 25 %-át (27 millió forint) is beszedte és elköltötte előre, így az
már biztosan látszik, hogy saját erőből, saját forrásaink terhére önerőből nem tudjuk a két beruházót,
illetve a szállítói tartozás állományt kifizetni 2015. évben.
Nagyréde igen nehéz helyzetéről már többször levélben tájékoztattam dr. Pintér Sándor
Belügyminiszter Urat, Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkár Urat, dr. Pajtók Gábor
Kormánymegbízott Urat, Gémesi György Urat és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Urat.

Legutóbb azzal a kéréssel kerestem meg Őket, hogy segítsenek abban, hogy Nagyréde működési
hiányának megszüntetéséhez vissza nem térítendő támogatás formájában 30 millió forintot kaphasson
és a beruházások kifizetéséhez hosszú távú (legalább 5 éves futamidejű) hitelt vehessen fel
kormányzati engedéllyel bankszámlavezető pénzintézetétől.
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. Mindenesetre a 2014. évi költségvetés csak ezzel az 50 millió forintos
hitelfelvételből eredő plusz bevétellel volt mérlegegyensúlyban.
Tisztelt Igazgató Úr!
Sajnos az előző településvezető nem tartotta be a törvényi előírásokat, akkor sem tekintett el a
beruházások megvalósításától, amikor bizonyossá vált számára, hogy nincs forrás ezekhez a
felújításokhoz, az én véleményem szerint felelőtlen gazdálkodást folytatott.
Kérem szakmai iránymutatását arra vonatkozóan, hogy ebben a speciális helyzetben milyen eszközei
vannak képviselő-testületünknek a helyzet kezelésére.
Van-e bármilyen lehetőségünk hitel felvételre, hiszen a vállalkozók nem tudnak és nem is akarnak
évekig a pénzükre várni.
Hiába van éves szinten (2015-ben) több, mint 100 millió forint adóbevételünk (az iparűzési dó 25 %-át
az előző polgármester már előre beszedte, elköltötte), a működési forráshiányunk kezelése magában is
súlyos napi likvid problémákat okoz számunkra.
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.
Tisztelettel várom szakmai iránymutatását.
Nagyréde, 2015. január 13.
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