
Tisztelt Alsónémedi Lakosok! 
 

Alsónémedi jelentıs megtakarítást halmozott fel az elmúlt idıszakban.  
A jelzett megtakarítást a Hungária Értékpapír Kereskedelmi Zrt.-nél helyezte el az 
önkormányzat Diszkont Kincstárjegy (állampapír) formájában.  
Az önkormányzat és a pénzintézet kapcsolata 17 éves múltra tekint vissza.  

A megtakarítás 2010 októberében 777 millió Ft, míg 2014. december 31-én  
1 milliárd 18 millió Ft összeget jelentett. Természetesen a 4 év alatt a pénzmozgás kétirányú volt és 
KIZÁRÓLAG Diszkont Kincstárjegy vételére vagy eladására adtunk megbízást. A Kincstárjegyek 
hozamán túl további 309 millió forint megtakarítás került lekötésére (három tranzakció keretében), 
míg a napi mőködési kiadások miatti likviditási problémák kezeléséhez négy alkalommal, összesen 
340 millió Ft értékő kincstárjegyet szabadítottunk fel, ennyi pénzt vettünk ki a pénzintézettıl. A 
befizetések és a pénzkivételek minden esetben-rendben lezajlottak, a pénzmozgások mindig átutalással 
történtek.  

2015. március 6-án a sajtóból értesültünk, hogy a Hungária Zrt. mőködését a Magyar 
Nemzeti Bank felfüggesztette. Tájékoztatáskérés végett még aznap írásban megkereste 
önkormányzatunk az MNB által kirendelt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft-t, melyben 
tájékoztatást kért.  

2015. március 9-én (hétfın) az ügyben valamennyi érintettet személyesen megkerestünk, 
délutánra rendkívüli testületi ülés került összehívásra a reményeink szerint napközben megszerzett 
információk megbeszélésére és a szükséges intézkedések megtétele miatt. A képviselı-testület 
rendkívüli ülése érdemi információkat – azok hiánya miatt - nem tudott tárgyalni. 

A nyilvánosságot 2015. március 10-én a település honlapján megjelentetett Közlemény útján 
értesítettük a történésekrıl, a testületi ülésen elfogadott határozatról, mely tulajdonképpen az 
információk tudomásul vételét és a késıbbi tájékoztatási kötelezettséget tartalmazta. 

Az elsı idıszakban érdemi információt nem kaptunk, ekkor még méltán bíztunk abban, hogy 
ezek az értékpapírok megvannak.  

2015. március 16-án a Magyar Nemzeti Bank munkatársai tanúként hallgatták meg a 
polgármestert, mint az érintett önkormányzat képviselıjét, melyen a település jegyzıje is jelen volt. 
2015. március 19-én a Belügyminisztérium megkeresése kapcsán önkormányzatunk bejelentette 
érintettségét és annak mértékét a Hungária Zrt.-nél, mint felfüggesztett pénzintézetnél. 
2015. március 23-án a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai helyszíni tanúmeghallgatást tartottak 
hivatalunkban, az önkormányzat pénzintézet felé fennálló követeléseit bizonyító iratokat lefoglalták. 
Ugyanezen a napon az MNB által kirendelt felügyeleti biztos megküldte a Hungária Zrt. által 
nyilvántartott egyenlegközlıt. 
2015. március 24-én jeleztük az önkormányzatnál nyilvántartott követelés összegét, mely alapján 
másnapra személyes egyeztetésre kaptunk idıpontot. 
2015. március 25-én a Felügyeleti Biztos munkatársai jegyzıkönyvben rögzítették az általuk 
kimutatott és az önkormányzatunknál nyilvántartott követelést, ill. az eltérés tényét. 

Az MNB-tıl kapott információ, majd a felügyeleti biztos kimutatása alapján 
megállapításra került, hogy az Önkormányzatunknál 1.017.849.259 Ft, azaz Egymilliárd-
tizenhétmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-kettıszázötvenkilenc forintban (vásárlási névérték) 
nyilvántartott Diszkont Kincstárjegy (állampapír) t eljes egészében hiányzik az önkormányzat 
értékpapír számlájáról. 
 

Az önkormányzat által adott megbízások teljesítésérıl a pénzintézet minden esetben 
kiállította az igazoló dokumentumokat és megküldte részünkre (egyenlegközlı lap, letéti 
igazolás), de valójában azokat csak papíron teljesítette. Az önkormányzat pénzét – 
szabálytalanul - más ügyletekhez használta fel. Kettıs nyilvántartást vezetett és hamis adatokkal 
igazolta az önkormányzat felé az aktuális egyenleget és a megtakarítások valódiságát. 

Jelen pillanatban nem tudni ez az összeg megtérül-e, s ha igen milyen mértékben, de úgy kell 
kezelni a kialakult állapotot, mintha a megtakarításból egy forint sem állna rendelkezésünkre! 

Mindezek ismeretében a képviselı-testület március 25-i ülésén módosította 2015. évi 
költségvetését oly módon, hogy a napi mőködést biztosító kötelezettségvállalásokon felül újabb 



kötelezettségeket a polgármester és az intézményvezetık nem vállalhatnak, egyúttal döntött arról, hogy 
az áprilisi soros ülésre el kell készíteni az új, kialakult helyzetet biztonsággal kezelı költségvetést. 
 

Mindebbıl következıen az eredeti költségvetésben szereplı beruházások egy része 
elmarad, másik része tolódik, ez nagyban függ majd attól milyen formában és hogyan tudjuk 
kezelni a kiesett megtakarítást. A pályázati lehetıségeket eddig is igyekeztünk kihasználni, 
ennek a jövıben még nagyobb jelentısége lesz.  Reményeink szerint ezek segítségével 
fejlesztésekre, – ha jóval szerényebb mértékben –, de sor kerülhet a 2015-ös költségvetési évben 
is (épület felújítás, útépítés, járdaépítés). 
 

Önkormányzatunk 2015. március 26-án újabb Közleményben tájékoztatta a 
nyilvánosságot és egyúttal szerzıdéses partnereit arról, hogy az önkormányzat és intézményei 
esetében fedezet nélküli kötelezettségvállalásokra nem került sor, beszállítói, partnerei felé 
vállalt kötelezettségeinek eleget tud tenni, az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását 
biztosítani tudja! 
 
A büntetıeljárás nyomozati szakaszban van, az MNB, a felügyeleti biztos vizsgálata még tart, a 
vizsgálatok eredményérıl folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 
 
Az önkormányzat jogi képviselıje útján a szükséges intézkedéseket megtette, a 
büntetıeljárásban sértetti minıségét, valamint polgári jogi igényét bejelentette. 
 
Önkormányzatunk és hivatalunk mindent megtesz és minden lehetséges, törvényes eszközt 
igénybe kíván venni a kialakult helyzet rendezésére. 
 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
Fentiekrıl és az esetleges új információkról LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk 

 2015. május 5-én  (kedden) 18 órai kezdettel az Opál házban. 
 

Tisztelettel: Vincze József polgármester 


