
Nagytıkén nincs tıke 

Nagytıke - A túlélésért harcol ebben az évben az alig 500 lelkes Nagytıke. Tavaly 
egyáltalán nem jutott pénz pályázati önerıre, és idén sem jobb a helyzet: 
mindössze 66,4 milliós a költségvetés, a település 7 milliós forráshiánnyal 
küszködik. 

E hónap végén fogadhatja el a nagytıkei képviselı-
testület a település 2011-es költségvetését. A döntés 
elıkészítésérıl Varga Lászlóné polgármester 
lapunknak elmondta, a tervezést meghatározta, hogy 
a túlélésért harcol a falu. Pályázatra tavaly sem 
jutott forrás, és erre ez évre sincsenek túlságosan jó 
kilátások, holott a társulásban mőködtetett óvoda 
felújítására, de legalább a főtésköltségek 
csökkentése érdekében az épület hıszigetelésére 
szükség lenne, az akadálymentesítés is idıszerővé 
vált, azonban erre sem futja idén. 
 
– Amit az elmúlt években elért Nagytıke, azt szeretnénk megırizni – nyilatkozta a 
község vezetıje. Van fiókgyógyszertár és orvosi rendelı, ahol fıállású asszisztens 
dolgozik. Falugondnokot szintén alkalmaz az önkormányzat, és mőködik a házi 
segítségnyújtás is. Ezek fenntartása és megfelelı színvonalú mőködtetése nagy 
kihívás a 2011-re mindössze 66,4 milliós büdzsével tervezı Nagytıkének, ahol szinte 
egyáltalán nincs tıke. İstermelıkön és egy kereskedın kívül egy vidéki vállalkozás 
mőködtet itt telephelyet, vagyis saját bevételre nem alapozhat az önkormányzat. 
Önhikis támogatásra sem jogosult, mert körjegyzıség mőködik. A 2011-es forráshiány 
7 millió forint. Ezt még jobban le szeretnék szorítani. Varga Lászlóné szerint utóbbi 
céljuk elérhetı, mégpedig minden eddiginél szigorúbb gazdálkodással. A 
foglalkoztatotti létszám csökkentése fel sem merült, a polgármester úgy véli, már 
nincs honnan leépíteni.  
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