Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

2018. november - különkiadás

Mérlegen az esztendő - Falugyűlés elé
Kedves Nagyrédeiek! A Nagyrédei
Hírlevél idei utolsó száma decmberben
fog megjelenni, mostani különszámunkkal abban szeretnénk segítséget
adni, hogy minél több információ birtokában folytathassunk diskurzust a
no-vember 28-i falugyűlésen.
Összességében elmondható, hogy az
önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozo , az előző ciklusban keletkeze hitelek törlesztése melle a kötelező és az önként vállalt feladatok
ellátása egyaránt biztosíto . Mindezek
melle jelentős összeget - több mint
50 millió forintot - tudtunk saját pénzünkből fejlesztésekre költeni.
Mindez az átgondolt, fegyelmeze és
szabályos gazdálkodásnak köszönhető.
Az államtól 2018-ban 176 millió forintot kapo az önkormányzat, ez a pénz
még a dolgozók bérére és azok járulékaira sem elég. A saját bevételeinkből
biztosítjuk a bérek és járulékaik kiﬁzetésének egy részét, továbbá a dologi
(működési) kiadásokat és az önerős
fejlesztéseket.

Ellenőrzések

MEGHÍVÓ
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

közmeghallgatással egybekötö

FALUGYŰLÉST
tart, melyre ezúton sztele el meghívja Nagyréde lakosságát.

Időpont: 2018. november 28. 17:30
Helyszín: Molnár József Művelődési Ház
Napirend:
•

Siposné Fodor Judit polgármester tájékoztatója az elmúlt egy évről,
valamint a jövő évi tervek (költségvetés-tervezet) ismertetése

•

Lakossági fórum (észrevételek, javaslatok)

Tisztele el várunk minden nagyrédeit!

Munkánkat a legkülönfélébb állami
szervek és hatóságok folyamatos ellenőrzései melle végezzük, a ciklus
kezdete óta kiemelt ﬁgyelemmel viseltetnek irántunk, ezt mutatják az ellenőrzési számadatok is, amelyek csak az
idei évre vonatkoznak:
Közfoglalkoztatást érintő ellenőrzé-

sek: 17; gazdálkodást éríntő ellenőrzések: 3; szociális területet érintő ellenőrzések: 2; munkaügyi ellenőrzések
száma: 2.
Megállapítható, hogy a ciklus eleje
óta tartó ellenőrzés-sorozat folyamatos és nem mérséklődik.

Az ellenőrzések eredménye midnen
esetben pozi v, működésünk és gazdálkodásunk a jogszabályoknak mindenben megfelelő, szabálytalanságot
nem tártak fel az ellenőrzések során.

Fejlesztések
Ú elújítások

2018. évi költségvetési főszámok
Költségvetési főösszeg módosíto előirányzata: 646 079 ezer Ft
Ebből (az adatok ezer forintban vannak megadva):
személyi kiadások és járulékok:
212 828 (54 fő létszám)
Dologi kiadások:
136 665
Szociális kiadások:
3 574
Egyéb, működési kiadások (támoga5 050
tások):
Beruházások:
119 861
Felújítások:
122 958
Tartalék:
109
Hitel, kölcsön törlesztés:
38 952
Megelőlegezés visszafizetése:
6 081

A Belügyminisztérium támogatásával
megvalósult a Fő út páratlan oldalának
térköves járdafelújítása és a parkolók
szilárd burkolatának kiépítése. Tíz millió forintot nyertünk rá pályázaton, ehhez az önkormányzat 7,5 millió forint
saját pénzt te hozzá.
Önkormányzatunk saját bevételeiből
32 millió forintot költö ú elújításokra, parkolók kialakítására és felújítására.
Megépült az Egészségügyi Központhoz vezető új térköves járda, felújíto uk az EÜ központhoz vezető rossz
állapotú utat melegaszfaltos technológiával, és további parkolók számára új,
térköves burkola al elláto területet
alakíto unk ki az intézmény területén.
A Fő út páratlan oldalán melegaszfaltos
burkolatot kaptak a parkolók.
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Az Atkári út elején három autó foga- egy helyen, egy egészségügyi komp- A megnyert pályázat során mindkét
dására alkalmas parkolót építe ünk lexumban biztosítjuk a nagyrédeiek település beszerze 1-1 Zetor Major
pusú, 80 lóerős munkapépet és több
egészségügyi ellátást.
melegaszfal al.
munkaeszközt. Az elnyert támogatás a
A Gondozási Központ udvarát és az inkét település esetében 18 millió forint
tézmény elő parkolót melegaszfal al Gépek, szállítójárművek
felújíto uk.
Az önkormányzat 2018-ban is folytat- volt, melyből Nagyréde 8 millió forint
Melegaszfaltos burkolatot kapo a ta gépparkjának fejlesztését, melynek támogatást fog megkapni az elszámocsanem egy kilométeres hosszú Hor- keretében vásárolt egy Ford Ranger te- lás után. A beszerzéshez 6 millió forint önerőre is
vátkert utca, teljes szészükség volt.
lességében. Több mint
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
A gép megharminc éve vártak az
Önkormányzat
kezdte muno élők az út felújítására.
káját, már leTöbbekben felvetődö
Önerő
Pályáza
apríto uk
a
i is, illetve más útépítéösszeg
bekötő út melseknél is, hogy egyes ka311 150 lől kitermelt
pubejárókat elkészíte a Kerékpárút
bokrok maradkivitelező, másokat meg Takarítógép részletek
455 000
ványait, a csárnem. Ennek oka egysze533 400 da felőli bekörű: csak annak készíte ék Helyi piac
tő út mentén
el az aszfaltburkolatot Gyógyszertár
9 290 444
is elvégeztük a
a kapubejárójához, aki
2 990 850
rézsükaszálást
azt megrendelte. Ezek a Terepjáró gépjármű
és a búcsú
megrendelések az önkor- Településrendezési terv
2 540 000
placc
melmányza ól függetlenek,
5 631 276
8 072 024 le haladó út
az ingatlantulajdonosok Külterüle gépek pályázat
gréderezése is
és a kivitelező közö
Mikszáth út ivóvíz gerinc
1 686 780
megtörtént.
megállapodások alapján
Atkári ú parkoló kialakítás
539 750
Jelenleg
valósultak meg.
egyeztetés és
176 565
Melegaszfaltos utat ka- Egészségház kapu
ütemterv kipo a Gyöngyösi út felső Polgármesteri hivatalban gázka1 769 000
dolgozása zajrésze is.
zán
lik a HegyközSzintén melegaszfaltos
séggel közösen
1 401 500
felújításon ese át a Ha- Fáy-kastély
arra vonatkoladás köz. A három utca Járda felújítás Fő út páratlan
5 485 423
10 187 215 zóan, hogy külaszfaltozásához a Képvi- oldal, járda az EÜ ház felé, térköterüle útjaink
selő-testület nem kérte ves parkoló
rendbetétele
az o élő lakosság anyagi
milyen
sor24 753 304
hozzájárulását, bár jog- Horváthkert út, Haladás köz,
rendben
törGyöngyösi
út
teteje
ú
elújítás
szabályi lehetősége le
ténjen.
A
munvolna
közműfejlesztési Fő út páratlan oldal parkoló
2 540 000
ka folyamatos.
hozzájárulás címén.
aszfaltozás
Az óvoda kis kresz parkja Orvosi R. bevezető út aszfaltozás
Egyéb fejis melegaszfaltos burkola- Gondozási központ udvar és
lesztések
tot kapo .
parkoló aszfaltozás
A Mikszáth
57 858 392
20 505 289 ú ivóvíz geEbben az évben tehát Összesen
rincvezeték
utak, járdák, parkolók felbővítésére 1,7
Óvoda
újítására, építésére öszmillió forintot
szesen 42 millió forintot Konyhabútor, gardrób dajka
208 000
költö ünk safordíto unk, melyből 10 szoba
ját erőből.
millió forint volt állami táÓvoda
udvar
kerékpársáv
újra
350
000
A Polgármesmogatás, 32 millió forint
aszfaltozása
teri
Hivatalba
pedig saját forrás.
beszereztünk
Óvoda dajka szoba felújtása
433 765
egy gázkazánt.
Új gyógyszertár
Összesen
991 765
0 A hivatal volt
2018. februárjában ad58 850 157
20 505 289 az utolsó olyan
tuk át a település részére MINDÖSSZESEN
közintézmé az Egészségügyi Központnyünk,
ahol
ban helyet kapo gyógyrepjárművet, 3 millió forint értékben.
csak aprítékos kazán működö . Az elszertárat.
A Vidékfejlesztési Opera v Program múlt években kicseréltük a hivatalban
A beruházás 10 millió forintból való- keretében konzorciumi megállapodás a fűtéscsöveket, lecseréltük a konveksult meg, pályáza támogatás nélkül, keretében pályáztunk Gyöngyöstar- torokat radiátorokra. Most érkeze el
vagyis saját forrásból.
jánnal közösen munkagépek és hozzá az idő, hogy az aprítékos fűtés mellé a
Ezzel a fejlesztéssel most már tényleg tartozó eszközök beszerzésére.
gázkazán kiépítése is megtörténjen.
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A beruházásra 1,7 millió forintot köl- sa után jövő tavasszal megkezdődhet a Magyar Népművelők Egyesülete szakmai innovációs pályázat
tö ünk, ugyancsak a saját pénzünk- tényleges építkezés.
ből.
Az Esély-o hon pályázat már a meg- 1. Helyezés - „Okosművház2018” cím
Az óvodában is történtek fejleszté- valósítás szakaszában van, zajlanak a elnyerése, a jutalom: 100 ezer forint.
sek, ebben az évben a dajkaszoba és workshopok, a lakás-felújítások ter- Hungarikum pályázat - 843 ezer forint
fürdőszoba kialakítása volt a fejlesztési vezése azonban - a projektmenedzser a Nagyrédei Szüre Napok megszervefeladatunk. A dajkák a szoba felújítá- közlése szerint - mérnöki kapacítások zésére és egy nagyrédei kiadvány elkésán túl (palócsere, festés) új konyha- hiányában elhúzódik. Mindez a teljes szítésére.
bútort és új gardróbszekrényt kaptak. program megvalósítását nem veszé- Csoóri Sándor Program felhívására
Végre le zuhanyzójuk, fürdőszobá- lyezte . Fontos lenne azonban, hogy segíte ünk pályázni 2 csoportunknak,
juk, kultúráltabbá te ük munkakörül- minél többen éljenek a felkínált lehe- a Virtus Kamara Táncegyü es 1.8 milményeiket. A fejlesztés, melyet saját tőségekkel, ne „csak” a lakások iránt, lió, a Nagyrédei Asszonykórus 880 ezer
pénzünkből ﬁnanszíroztunk, 650 ezer hanem az egyéb támogatási lehető- forintot nyert.
forintba került.
ségek iránt is örömmel látnánk nagy A Bethlen Gábor Alaptól 400 ezer foAz óvoda udvarán aszfaltborítást ka- érdeklődést. Hiszen a pályázat célja rintot nyertünk testvértelepülési kapépp az, hogy minél többeknek tudjunk csolat létesítésére, ez meg is történt a
po a kresz park.
Az önkormányzat 2018-ban összesen segítséget adni ahhoz, hogy Nagyré- szlovákiai Pered községgel.
79 millió forintot költö fejlesztések- dén találják meg a számításukat, akár A Digitális Jólét Program Pont kialare, melyből 20 millió forint pályázat vállalkozóként, akár munkavállalóként. kítása kapcsán nyertünk 3 laptopot,
alapján elnyert támogatási összeg, 59
két tabletet és két mobiltelefont, egy
millió forint pedig saját forrás. Ez a tel- Összességében elmondható, hogy projektort, egy mul funkciós nyomtajes költségvetésünk csaknem z
százaléka, amit a felelős, átgondolt és szigorú gazdálkodásunkAdóbevételek alakulása 2018. 10. 31-ig
nak köszönhetően tudtunk a falu
2018. évi terveze
Befolyt bevétel
szebbé és jobbá tételére felhasz- Adónem
bevétel (Ft) 2018.10.31-ig (Ft)
nálni.

Elnyert és folyamatban lévő
uniós fejlesztéseink

Magánszemélyek kommunális
adója
Építményadó
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó (40%)
Idegenforgalmi adó
Egyéb (talajterhelési díj,egyéb
bev.,)
Késedelmi pótlék,bírság
Összesen

A Haladás ú kerékpárút-építés
közbeszerzési eljárása folyamatban van. A tényleges építkezés
idén - az időjárás mia - már
nem kezdődhet el, a kivitelezés a
jövő év elejére várható. A projektet várhatóan 2019. április
végéig le kell zárnunk, vagyis addigra el kell készülnie a kerékpárútnak, ami az út rendbetételével
is együ jár.
A helyi piac kialakítására beado pályázatunk elbírálása olyan sokat kése , hogy időközben jelentősen
megnövekedtek az építési költségek,
ezért a beruházás á ervezése szükséges. Ez a munka már folyamatban van,
várhatóan 2019 nyár végére elkészül
a helyi piac a művelődési ház melle
területen.
Hasonló a helyzet a Fáy-kastély felújításával is, a pályázat beadása óta
jelentősen növekedtek az anyagok és
szolgáltatások árai, így a megnövekede építési költségek mia át kelle
tervezni a belső felújítást. Szükséges
volt a műszaki tartalom változása mia a Műemlékvédelmi Hatósággal
egyeztetni és engedélyeket kérni a tervek módosításához. A folyamat most
már reményeink szerint nem akad
meg, még az idén elkezdődik a közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztá-

minden uniós projektünk – ugyanúgy,
mint a térség és az ország sok településén – a tervezők leterheltsége mia
csúszásban van, de a projektek megvalósulása nincs veszélyben. Az elnyert
pályáza pénzeket be kelle ﬁzetnünk
a Magyar Államkincstárnak, így azok
nem a mi számlánkon „parkolnak”, ám
természetesen továbbra is rendelkezésünkre állnak.
Megnyertük a köztéri ﬁtnesspark pályázatunkat. 2019-ben a művelődési ház melle egy 15 elemes felnő
sportparkot alakítunk ki.
Elbírálás ala van egy belterüle útfelújítási pályázatunk is, 15 millió forintra pályáztunk a Horvátkert és a a
Gárdonyi út felújítására. Mivel a Horvátkert út már elkészült, ha nyerünk,
más utca felújítása következhet.
A művelődési ház nyertes pályázatai:

18 000 000

17 120 142

22 000 000
112 500 000
10 000 000
700 000
800 000

19 118 204
125 341 865
10 303 190
643 950
445 781

1 000 000
165 000 000

893 988
173 867 120

tót és további kiegészítő eszközöket.
Emelle bel- és kültéri WiFi hálózat is
kiépült, illetve térítésmentes szakmai
továbbképzésen vehet részt munkatársunk.

Tervek a ciklus végéig:
A Kossuth út felújítása melegaszfal al:
ennek költsége magas lesz, várhatóan
mintegy 30 millió forint, hiszen az aszfaltozás elő útalapot is építeni kell.
Tervezzük az Ady-köz mart aszfaltos
megújítását, valamint a Gárdonyi út
melegaszfaltos megújítását. A beruházásokra pályázunk, ha nem lesz sikeres
a pályázat, akkor szabad forrásaink
terhére szeretnénk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani.
Lobbizunk a bekötőút újraaszfaltozásáért is, de az út tulajdonosai nem
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mi vagyunk. Szabó Zsolt országgyűlési
képviselőnk igyekszik segíteni az óvoda
épületének felújításában.
Összefoglalva: pénzügyi helyzetünk
stabil, működésünk biztonságban
van. Az idei beruházások, fejlesztések
számláit már kiﬁze ük. A traktorpályázat 8 millió forintos támogatását még
várjuk.

Jelenleg a bankszámlánkon az uniós pénzeken túl 36 millió forint van, a
30 millió fointos folyószámlahitel-keretünket nem használjuk. Az év végi
adófeltöltésekből még 8-10 millió forint bevételre számítunk. S ami talán a
legjobban jelzi a gazdálkodásunkat: 30
napon túli lejárt tartozásunk nincs.
Siposné Fodor Judit
polgármester

Szociális ügyek
téke 5.000,. Ft/fő/
3281 fő hó
27 fő
2017-ben gyámhatósági ellenőr7 zést tarto a Heves
24 fő Megyei Kormányhivatal iratbekérés
útján.
39 fő

Lakosságszám 2018. 01. 01-jén:
Születések száma (2017. 12. 01. –
2018. 10. 31.):
Házasságlötések száma
Várandós
kismamák
száma:
(2017.12. – 2018. 10. 31.):
Halálozások száma 2017. 12. 01-től
2018. 10.31-ig:
Rendkívüli települési támogatás: 2017.12.01-től
egy alkalommal kapo :
9 fő
két alkalommal kapo :
6 fő
három alkalommal kapo :
3 fő
négy alkalommal kapo :
1 fő
elutasítva:
0
összesen kiﬁzetve:
346.300 Ft
Tűzifa támogatás:
1 m3 kapo :
19 család
2 m3 kapo :
4 család
elutasíto kérelem:
0 db
összes tűzifa:
27 m3
Temetési települési támogatás: 2017.12.01-től
megítélve:
5 fő
elutasítva:
3 fő
összesen kiﬁzetve:
150.000 Ft
2018. évben három köztemetésre
került sor, melynek költsége összesen
284.518,-Ft volt.
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
esetében 5 pályázó kapo támogatást,
mértéke: 5.000,.Ft/hó/fő
Arany János programban:
2017/2018-as tanév esetén 6 fő, mértéke 5.000,. Ft/fő/hó
2018/2019-es tanév esetén 4 fő, mér-

A gyámhatóság
a lefolytato
ellenőrzés eredményeképpen megállapíto a, hogy
Nagyrédei Közös
Önkormányza Hivatal Jegyzőjének
gyámhatósági ügyintézése megfelel
az ügyintézés idején hatályos jogszabályi rendelkezéseknek.
2018-ban az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma által
elrendelt célvizsgálat lefolytatására
került sor a gyermekvédelmi kedvezmény jogosultság tekintetében.

A
célvizsgálat
eredményéről a megyei összesítés követően a kormányhivatal általános tájékoztatást fog küldeni.
Belső ellenőrzés 2018. évben: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásától a Nagyrédei Kastély Óvoda
teljes körű ellenőrzését kértük, amely
még nem történt meg, év végére várható.
2018-ban sor került a hivatalban közszolgála ellenőrzésre, ahol szintén
mindent rendben találtak.

2018. november

2018. évi
közfoglalkoztatási
ellenőrzések
2018.10.17.

Magyar Államkincstár, Helyszíni Ellenőrzési Főosztály,
Molnár Péter

2018.10.11.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal,
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály,
Dr. Eperjesi József

2018.10.11.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal,
Foglalkoztatási Osztály,
Koren Monika

2018.10.11.

Heves Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási
Főosztály, Munkaerő-piaci
Osztály, Vályi Zsanett

2018.10.11.

Heves Megyei Kormányhivatal, Foglalkoztatási
Főosztály, Munkaerő-piaci
Osztály, Vályi Zsanett

2018.10.08.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal,
Földhivatali Osztály, Koren
Gábor János

2018.10.15.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály, Koren
Gábor János

2018.09.19.

Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet, Tulajdonosi
Ellenőrzési és Helyszínelési Igazgatóság dr. Molnár
Orsolya

2018.09.05.

Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály

2018.08.14.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Koren Monika

2018.07.26.

Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet, Tulajdonosi
Ellenőrzési és Helyszínelési
Igazgatóság dr. Nyári István
Balázs

2018.07.20.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály Koren
Gábor János

2018.07.19.

Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyösi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály Koren
Gábor János

2018.01.18.

Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet, Tulajdonosi
Ellenőrzési és Elszámolási
Igazgatóság Borsfai Attila

2018.01.18.

Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet, Tulajdonosi
Ellenőrzési és Elszámolási
Igazgatóság Borsfai Attila

