
A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA     XVIII. évfolyam, 1. szám      2010. március

TiszteltKépviselő-testület!

TiszteltHölgyeimésUraim!

Nyírlugos Város Önkor -
mány zata és a magam nevében
nagy tisztelettel és szeretettel
kö szöntöm Önöket a városi fó -
rummal egybekötött köz meg -
hall gatásunk alkalmából.

Köszöntöm a helyi párt -
szer vek vezetőit, tagjait az
egy házak vezetőit, tagjait és

minden kedves nyírlugosi
lakost.

A mai közmeghallgatáson
a képviselő-testület egyet ér té -
sével a következő napirendi
pontokat fogjuk megtárgyalni.

1.)  Beszámoló a városi 
ön kormányzat
2009. évi tevékenységéről.

2.)  Tájékoztató a városi
ön kormányzat 
2010. évi költségvetési,
fej lesz tési elképzeléseiről.

3.)  Vélemények,
javaslatok.

Ezen utolsó napirend ke re -
tében kérem majd a tisztelt je -
lenlévők esetleges javaslatait,
vé leményét az önkormányzat
el múlt évi tevékenységével,
va lamint az ez évi feladatokkal
kap csolatosan.

(folytatás a 2. oldalon)

2010. január 13-án a Nyír -
lu gosi Népdalkör és a Nyír lu -
gosi Néptánccsoport tagjaiból
meg alakult a Nyírlugosi Ha -
gyo mányőrző Egyesület. Az
egye sület elnöke Fülöp And -
rás, alelnöke Vedrán Imre,

gaz dasági felelőse Hudák Gá -
bor né, a népdalkör szakmai fe -
le lőse Kósa Sándorné, a nép-
tánc szakmai felelőse Kört vé -
lyes sy Tiborné.

Munkájukhoz sok sikert
kí vánunk!
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Közmeghallgatás
és városi fórum

Hagyományôrzô
Egyesület alakult

Önkormányzatunk tervei
kö zött szerepel egy Tájház
meg valósítása az Encsencsi u.
2. sz. alatt. Ehhez természete-
sen nagyon fontos az Önök se -
g ít sége. Kérjük, hogy akinek a
bi r  to  kában vannak régi hasz -
ná lati esz közök, gazdasági fel -
sze  re lé sek (szekér, eketaliga,
bo  ro na, stb.), háztartási felsze -
re lé sek (ágy, ehhez tartozó tár-
gyak, bútorok, kredenc, dí -
vány, szövetek, párnák, stb.),
fo  nóeszközök (kendertörő,
tiló, gereben, guzsaly, orsó,
tám  pa, vasaló, stb.), és tudja
nél  külözni, legyen az új in téz -
mény támogatója.

A Tájház javára felajánlott
tár gyakat, eszközöket szí ves -
ked jen leadni a polgármesteri
hivatalban, vagy a 288-004-es
telefonon jelezni, vagy nálam
leadni, de szükség esetén érte
is megyek.

Aki kéri, a nevét a tárgy
mel lé tesszük majd, mint ado -
mányozó.

Kérünk mindenkit, hogy
le gyen ez a gyűjtés szívügye,
te gyük meg az utókornak,
mert ez az utolsó szalmaszál a
24. órában.

Köszönettel:
Vedrán Imre

Tárgyakat a tájházba!

Városi fórummal egy bekötött közmeghallgatást tartott
feb ruár 22-én Nyírlugos Város Önkormányzata. Ho-

vánszkiGyörgy polgármester beszámolóját most közzé -
tesszük a Lugosi Krónika hasábjain.



TiszteltHölgyeimésUraim!

A 2009. évben a kép vi se -
lő-testület 17 nyilvános ülést,
és 1 közmeghallgatást tartott.
Üléseinken összesen 60 ha tá -
ro zatot hoztunk és 8 rendeletet
alkottunk meg. 

Az előző évekhez hason-
lóan a Lugosi Krónikában fo -
lya matosan tájékoztatást ad -
tunk az üléseken történtekről,
melyből mindenki részletesen
tájékozódhatott az önkor-
mányzati üléseken hozott fon -
tosabb döntésekről.

Az első napirend keretében
sze retném tájékoztatni Önöket
a 2009. évi fontosabb önkor-
mányzati döntésekről. 

A 2009. évben a legfon -
tosabb feladatunknak az
önkormányzati intézmények
működési feltételeinek bizto -
sítását tekintettük. Ez a fela-
dat egyre nehezebb. Mind -
annyian hallhattak már az el -
múlt év elején is arról, hogy az
ön kormányzatok költségvetési
tá mogatása egyre rosszabb.
Nekünk 2009. elején mintegy
15%-os mértékű állami támo-
gatás csökkenéssel kellett
szem benéznünk. Ez több mint
20 millió forintos kiesés. Na -
gyon nehéz ilyen helyzetben
bár  mit is tervezni előre azon -
kí vül, hogy azokat az in téz mé -
nyeket, amelyek megvannak,
mű ködtetjük, és azokat a
feladatokat, melyeket köte le -
ző en előírnak nekünk, ellátjuk.
Sze retném jelenteni, hogy en -
nek a feladatnak 2009. évben
ele get tettünk.

Minden önkormányzati in -
téz mény működött. Folya ma -
to san ki tudtuk fizetni a szám-
láinkat. Dolgozóink időben
megkapták az illetményüket, a
szociális kifizetéseket is idő -
ben teljes körűen kifizettük.
Saj nos, több helyen már ezt
sem tudták megtenni. 2009-
ben ezekhez a kifizetésekhez
egyet len fillér hitelt sem kel-
lett felvennünk, így kijelent he -
tem, hogy önkormány za tunk -
nak sem hitel tartozása, sem
más szállítói tartozása nincs.

Több sikeres pályázattal se gí -
tettük az óvoda és az iskola
szak mai tevékenységének
szín vonalát emelni. Több mil-
lió forintot fordítottunk ezek-
ből a támogatásokból informa -
tikai és szemléltető esz kö zök -
re, játékokra és sportszerekre.
Az önkormányzati gazdál ko -
dás sal kapcsolatban egyre in -
kább az a tapasztalatunk, hogy
már szinte mindenre pályázni
kell. Alapvető célokra sem
kap juk meg a támogatást csak
úgy, ha pályázunk. Ezek a pá -
lyázatok azonban olyanok,
hogy a pályázati anyag el ké -
szítése egyre nagyobb időrá -
for dítást igényel, és egyre
költ ségesebb megszerezni a
hoz zájuk szükséges dokumen-
tumokat, egyre bonyolultab-
bak, egyre nagyobb szakértel-
met igényel az összeállításuk.
Jelenleg már ott tartunk, hogy
a napi munkánkat sem tudjuk
elvégezni, hiszen állandóan a
pályázati lehetőségeket kell
figyelni, pályázatokat kell
készíteni, a már megnyerteket
le kell bonyolítani, amelyek
pe dig elmúltak, azokkal el kell
szá molni, mert minden fillért
el lenőriznek. De jó lenne, ha
ezt tennék az országos pén zek -
kel is!

Munkát adtunk 

A működés előbb említett
ne hézségeit még tetézte az
elmúlt évben, hogy a szociális
helyzetünk egyre romlott.
Egyre többen veszítették el
munkájukat, begyűrűzött hoz-
zánk is az úgynevezett pénz -
ügyi-gazdasági válság. Az egy
évvel ezelőtt tartott köz meg -
hall gatáson az akkori informá-
ciók alapján már jeleztem,
hogy 2009. évben segíteni
aka runk a hosszú ideje munka
nél kül lévők anyagi helyzetén.
Ter mészetesen nem segéllyel,
hi szen az semmire nem elég.
En nek fényében állítottuk
össze a 2009. évi közfog lal -
koz tatási tervünket, amely a
Kor  mány által meghirdetett
„Út a munkához” című prog -

ram egyik legfontosabb fel té -
te le volt. Már ebben a doku -
men tumban lefektettük, hogy a
lehető legnagyobb számú
mun kanélkülit akarjuk fog lal -
koz tatni. Nem láthattuk előre,
hogy év közben pontosan
hogyan alakul a munkanél kü li -
ség, de minden rosszra fel ké -
szül tünk ezzel kapcsolatban.
Mint egy 200–250 fő fog lal -
koz tatását tűztük ki célként.
Higgyék el, nem könnyű ennyi
embernek értelmes elfoglaltsá-
got találni. Gondoljunk bele,
ez egy kisebb gyárnak a lét -
szá ma. 

Tisztelettel jelentem, hogy
a feladatot megoldottuk! 2009.
április elejétől folyamatosan
több mint 200 főnek adtunk
mun kát, és ezzel megélhetést a
családjuknak. A munkanélküli
segély (28.500 forint) helyett
több mint 59.000 forintot vi he -
tett haza az, aki becsületesen
ellátta a rábízott munkát.
Havonta több mint 10 millió
fo rint volt a kifizetett munka -
bér ebben a programban. Ez a
pénz a lugosiaké, itt haszno-
sult, hiszen az itteni boltokban
az itteni szolgáltatásokban
költötték el az emberek ennek
az összegnek a nagy részét.
Ezzel tehát nemcsak a mun ka -
nél küliek családját, hanem a
he lyi gazdaságot is segítettük.

Sajnos év végén a részt -
ve vők többségének a szer ző -
dé sét nem tudtuk meghosz -

szab bítani, mert egy
jogsza bály alapján
ezt megtiltották szá-
munkra, azaz hogy
fo  lya ma tosan to -
vább foglalkoztas-
suk őket. Ebben az
évben az előbb em -
lített törvény alap -
ján egy főt maxi-
mum legfeljebb 200
napot lehet fog lal -
koz tatni. Akik ezt
meg  ha ladták, jelenleg
a mun ka nél kü li el lá -
tá sukat kapják. Ta -
vasszal tervezzük a
prog ram ko  r ább i
s z ín  vona lon  va ló

foly tatását. Jelenleg is azonban
mint egy 70 fős a közcélú mun -
kás létszám. Ez is mutatja,
hogy az utóbbi bő másfél év -
ben milyen nagyon romlott a
fog lalkoztatási helyzet Nyír lu -
go son, de úgy tudom, nemcsak
itt, országosan sem jobb a
hely zet. 

A 2009. évben megszün -
tet tük az 1997. év óta működő
közhasznú társaságot (a kht-t).
Dön téshozóink ugyanis meg -
vál toztatták a gazdasági tár-
saságokról szóló törvényt, és a
kht-t egy úgynevezett nonpro -
fit gazdasági társasággá kellett
volna átalakítanunk. Magyarul
kft.-t vagy rt.-t hozhattunk vol -
na létre. Ez azonban annyira
meg változtatta volna azt a gaz-
dasági környezetet, melyben a
kht. eddig működött, hogy úgy
láttuk, nincs értelme külön
gaz dasági társaságnak. A kht.
ed dig is önkormányzati vo nat -
ko zású feladatokat látott el,
csak kedvezőbb pénzügyi-gaz-
dasági feltételek között. Mivel
ezek az átalakulási kényszer
miatt megszűntek, a képviselő-
tes tület a kht. végelszámolás-
sal történő megszüntetése mel-
lett döntött. A kht-nak csak az
ön kormányzat felé volt tarto -
zá sa, soha egyetlen fillér adó-
val vagy tb-vel sem tartozott.
Az önkormányzat a kht. mű -
kö dé séhez korábban átadott 

(folytatás a 3. oldalon)
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tá mo gatásra tartott igényt, me -
lyet a kht. a tulajdonában lévő
vagyontárgyak átadásával
egyenlített ki, így tehát tarto -
zás mentesen, végelszámolás-
sal szűnt meg.

Az előzőekben említettem,
hogy a működésünkhöz szük -
sé ges pénzeszközök tavaly is
jelentősen kisebbek lettek. Az
állami támogatások csök ke né -
se, a feladatok növekedése
egy re kisebb mozgásteret je -
lent önkormányzatunknak, hi -
szen elsősorban a kötelezően
elő írt feladatokat kell ellát-
nunk, mert ezt a központi szer -
vek számon kérik rajtunk, csak
ezt követően vállalhatunk sza -
ba don olyan feladatokat, me -
lyek kel az itt élők életet sze -
ret nénk javítani. 

A 2009. évben az előzőek-
ben is részletezett nehéz hely -
zet ben is azon törtük a fejün-
ket, hogy hogyan, milyen mó -
don lehetne mikrotérségi köz -
ponti szerepünket növelni, te -
kin tettel arra is, hogy a 2005.
év ben megszereztük a városi
ran got, és ezt erősítenünk kell
fo lyamatosan, hogy kör nye ze -
tünk vezető települése le -
gyünk. Már egy évvel ezelőtt
itt, a közmeghallgatáson je lez -
tem, hogy önkormányzatunk
ezt két területen tudja el kép -
zelni. Az egyik az oktatás, a
má sik az egészségügy. Ez az
épü let, ahol most vagyunk,
lehetőséget nyújt még maga-
sabb színvonalú oktatásra és
még magasabb létszámú tanu -
ló ellátására. Erre merült is fel
igény a környező tele pü lé se -
ken élők szülők részéről.

Szep tembertől autóbusszal
szál lítjuk át a nyírmihálydi ta -
nu lókat, ha máshonnan is
merül fel ilyen igény, részükre
is találunk megoldást.

A másik kitörési pontnak
az egészségügyi ellátás fej -
lesz tését neveztük meg. Már
egy évvel ezelőtt jeleztem,
hogy szakorvosi rendelővé
ala kítjuk át az szolgálati lakást
az Erkel Ferenc utcán. Ki ala -
kít juk a fizikoterápiás kezelés
le h etőségét, valamint a hely-
ben történő vérvétel lehető sé -
gét. Emellett a Jósa András
Kór házzal együttműködve bel-
gyógyászat, nőgyógyászat és
reumatológia szakmákban heti
egy alkalommal szakorvosok
rendelnek majd itt. Az egy év -
vel ezelőtti közmeghallgatáson
ezzel a tervemmel kapcsolat-
ban Galamb Tibor Erkel Fe -
renc utcai lakos azt jelezte,
hogy ha a fele megvalósul,
már jó lesz.

Ezúton szeretném jelezni
neki, hogy amit akkor ígértem,
meg valósult. Az épület áta-
lakítás és a szükséges berende -
zé sek, műszerek beszerzé sé -
nek költségeit a helyi vállal ko -
zók által befizetett helyi adó
összegéből fedeztük. Úgy gon-
dolom, hogy ennél jobb helyre
nem is fordíthattuk volna. 

Ha már a helyi vállalkozá -
sok nál tartunk, ismételten jel -
zem, hogy önkormányzatunk
már több évvel ezelőtt úgy
határozott, hogy az iparűzési
adó mértékét az adóalap 2%-a
helyett 0,5%-ban állapítja
meg, az építményadó pedig a
le  hetséges 900 forint/négyzet -
mé ter helyett 50 Ft/m2. Ezzel
is szeretnénk segíteni azt,

hogy tudjanak itt vállalkozni
és munkahelyet teremteni ma -
guk nak, vagy nagyobb vállal -
ko zás esetén már a nyírlugosi-
aknak.

Fejlesztések a jövőért

Az elmúlt év során nagyon
so kat dolgoztunk azért, hogy a
lebontott polgármesteri hivatal
és védőnői szolgálat helyén fel
tud junk építeni egy olyan
több  célú közösségi épületet,
amellyel hosszú távra meg ol -
da nánk a most mostoha kö rül -
mények között lévő in téz mé -
nyeink elhelyezését. Már ta -
valy is elmondtam, hogy
ehhez elnyertünk első fordu ló -
ban egy olyan pályázatot,
ame  lyet funkcióbővítő város
re habilitációnak neveznek.
Saj nos, máshonnan ehhez tá -
mo gatást nem tudtunk sze rez -
ni. Tavaly is mondtam, hogy
az első forduló nem garancia
semmire, tovább kell folytat-
nunk a munkát. Azt azonban
nem gondoltam, hogy olyan
fel tételeket támasztanak ve -
lünk szemben folyamatosan,
me lyek teljesítése több mint
egy évet vesz igénybe. Csak
né hány ilyet említek. El kellett
fo gadnunk a településrende zé -
si tervet, amelybe már az ál ta -
lunk ebben a pályázatban ter -
ve zett tevékenységeknek is
benne kellett lenniük. Ez maga
sok szor több éves folyamat,
sze rencsére már 2008-ban
meg kezdtük, így be tudtuk fe -
jez ni 2009-ben. Az összes ál -
ta lunk tervezett beruházásra
meg kellett szereznünk a jog -
erős építési engedélyt. Ezek -
ben az eljárásokban önkor -
mány zatunk volt az ügyfél.
Aki manapság ilyen ügyekben
el járt, tapasztalhatta, hogy mi -
lyen bürokráciát sikerült ki épí -
teni az államnak az utóbbi
években. Csak egy példa: eb -
ben a pályázatban terveztük a
Fő utca felújítását, az ott lévő
asz faltút azonban állami tulaj-
don. Az első fordulóban meg -
kap tuk a hozzájárulást az il le -
té kes szervezettől, hogy ha
már nekik nincs pénzük, épít-
sük mi meg. 2009. elején kér -
tük az építési engedélyt. A
hely színi bejárás során közölte

ve lünk a hatóság illetékes ügy -
in tézője, hogy állami tulajdonú
utat mi nem építhetünk, nem is
újíthatunk fel, csak a törvény-
ben szereplő két állami cég.
Ezzel a pályázatunk, amiben a
hivatal épülete is szerepel, tel-
jesen meghiúsult volna. Nem
kis utána járásba került, míg
si került elintézni, hogy ebben
az ügyben nem kell a törvény
ide vonatkozó paragrafusát al -
kal mazni. Ez is elhúzta azon-
ban az ügyintézési időt. Az
utol só építési engedélyt ok tó -
ber közepén, végén kaptuk
meg, ez pl. azért húzódott,
mert az ügyintéző nem tudta
kéz besíteni a határozatot a
Sza badság Mgtsz részére, akit
ügy félnek tekintett annak el le -
né re, hogy már 1991-ben meg -
szűnt. Ezzel a pályázatunkkal
kap csolatban végül 2009. de -
cem ber 16.-ra, határidőre be -
adtunk minden szükséges do -
ku mentumot. Ezzel azonban
még nincs vége, mert jelenleg
kap tunk egy újabb hiány pót -
lási felhívást – majdnem két
hó nap múlva –, hogy bizonyos
ira tokat át kell dolgoznunk és
még újabbak is kellenek. Ha
ezeket is tudjuk pótolni, akkor
leg hamarabb áprilisban vár ha -
tó an a Bíráló Bizottság elé ke -
rül, döntésre. Remélem, hogy
jövőre már az új épület állni
fog, szerencsés esetben ott le -
het majd megtartani a köz meg -
hall gatást. Ehhez a be ru há zás -
hoz is saját erőként szolgál a
2007. év végén kibocsátott köt -
vényből származó 700 millió
forint összegű bevétel. Mint
már elmondtam, ennek a köt -
vénykibocsátásnak az alap ját
az 1992. év óta folyó er dő te -
lepítési tevékenységünk ered -
ménye, a meglévő erdő sí té sek
ad ják. Ezt a pénzt sem mi  kép -
pen nem akarjuk mű ködési cél -
ra felhasználni, az el múlt két
év során is meg őriz tük, hogy
to vábbi fejlődési le he tőséget
nyújt hasson Nyírlu gos nak. 

Az elmúlt évben sikerült
még fejlesztési feladataink kö -
zött felújítani az iskola torna -
ter mét és a hozzákapcsolódó
két tantermet, valamint az épü -
let lapos tetejét leszigetelni.

(folytatás a 4. oldalon)
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Az önkormányzat 2009.
év ben is támogatta a felsőok-
tatásban tanuló nyírlugosi
diákokat: a Bursa Hungarica
prog ram keretében több mint
2 millió forint kifizetésére
került sor számukra, amit a
mi nisztérium ugyanilyen
összeggel megtoldott. Az
Arany János Tehetséggondozó
program keretében az önkor-
mányzat az ebben résztvevő
középiskolásokat támogatta az
elmúlt évben havi 6000 fo -
rint/fő összeggel. 

Sikeres volt a 8. osztályo -
sok részére térítésmentesen
biz tosított segédmotoros jo go -
sít ványt adó tanfolyam meg -
szer vezése is. Több mint 30
gye rek vizsgázott le eredmé -
nye sen. Az önkormányzat
szán déka ennek a tanfolyam-
nak a biztosításával nem első -
sor ban az, hogy a gyerekek jo -
gosítványhoz juthassanak, ha -
nem az hogy az alapvető
KRESZ szabályokat megis-
merjék és elkerülhessék a ké -
sőb bi baleseteket. 

Az év közepén sajnos, a
kör nyezetvédelmi hatóság be -
zá ratta az Adonyi úti szemétte -
le pünket annak ellenére, hogy
az általunk kiépített talajvíz
figyelő kutakban semmilyen
szennyező anyagot nem talál-
tak a talajvíz vizsgálatakor.
Min den ilyen telepet bezártak
Magyarországon. Ezzel meg -
szűnt annak a lehetősége is,
hogy mi szállítsuk a további-
akban a kommunális hulla dé -
kot. Így nem volt választá-
sunk, keresni kellett egy meg -
felelő engedélyekkel, szakmai

tapasztalattal rendelkező céget
a szállításra. A közeli, ezzel
fog lalkozó cégek közül a Nyír-
Flop Kft. adta a legjobb aján-
latot, így velük kötöttük meg a
szállítási szerződést. Ez nem
vé gleges megoldás, mivel ké -
szül a megyei szilárdhulladék
gazdálkodási program, amely -
nek keretében minden megye -
be li és néhány borsodi te le pü -
lés kommunális hulladékát egy
rend szer fogja kezelni. Míg ez
nincs meg, addig marad ez a
hely zet. Önkormányzatunk az
egy személyes háztartásoknak
adott szállítási díjkedvez -
ményt, melynek összege ta -
valy 350.000 forint volt össze-
sen. 

Pénzügyeink

A 2009. évi költség ve té -
sün ket 1 milliárd 396 millió
536 ezer forint bevétellel ter-
veztük. Ebben benne van az
előbb említett kötvénybevétel
is, ami nem konkrét 2009. évi
bevétel, hanem előző évi pénz-
maradvány. E nélkül a terve -
zett bevétel 662 millió 621
ezer forint. Ezzel szemben a
2009. évi tényleges bevételünk
783 millió 468 ezer forint volt.
Így tudtuk elérni, hogy vala-
mennyi kiadást tudtuk finan -
szí rozni és nem kellett mű kö -
dé si hitelt felvenni. Iparűzési
adó ból 8 millió 863 ezer fo -
rint bevételünk ke let ke zett,
csak érdekességként az elő ző
évi ilyen bevételünk még 20
millió 123 ezer forint volt, te -
hát kb. 10–12 millió fo rintot
hagy tunk a helyi vál lalko -
zók nál. Építmény adó ból 194
ezer forint folyt be. 

A korábban említett köz -
célú foglalkoztatási prog ram
bé rkö l t s ége i r e  ö s s ze s en
133.574 ezer forintot fizettünk
ki, melyből 6.678 ezer forint
saját erő, a többi állami támo-
gatás. 

Pályázat alapján az ön hi -
bá ján kívül forráshiányos te le -
pü lések támogatásából 62 mil-
lió 100 ezer forintot nyertünk
el. Az elmúlt évben ennek a
tá mogatásnak a feltételeit is je -
len tősen megszigorították,
több olyan település is kiesett
in nen, melyek korábban tudtak
itt pályázni. 

A 2009. évben a kiadása in -
kat is 1 milliárd 396 millió 536
ezer forintban terveztük év
ele jén. Ebből is le kell vonni a
köt vény bevétel terhére terve -
zett kiadásainkat, mivel a ko -
ráb ban említettek miatt a be ru -
há zásokat nem tudtuk elkez-
deni. Az e nélkül számított ki -
adás 696.536 ezer forint. A
ténylegesen teljesített kiadás
814 millió 765 ezer forint volt.
Eb ből kellett fedezni a teljes
ön kormányzati intézmény -
rend szer kiadásait, a szociális
el látásokat és minden, önkor-
mányzatot terhelő kifizetést.

A fontosabb kifizetések a
következők voltak:

A tornaterem felújítás 23
millió 100 ezer forintba került.
Az Erkel Ferenc utcai köz te rü -
let felújítás és járdaépítés, va -
la mint a két busz öböl ki épí té -
se 13 millió 100 ezer forintba.
16 millió 440 ezer forintba ke -
rült a Mercedes kisbusz, ame-
lyet év közben bérmunkában
hasz nosítottunk. A volt orvosi
la kás átalakítása a szakrendelő
céljaihoz 13 millió forintba
került. Ide a nagyobb értékű
eszközöket összesen 1 millió
321 ezer forintért szereztük be.
Az óvodába 452 ezer, az is ko -
lába 1 millió 600 ezer forint
ér tékben vásároltunk számí tás -
tech nikai eszközöket. Itt sze -
ret ném köszönetemet kifejezni
Dzsudzsák Balázsnak, aki még
a 2008. évben ajánlott fel az
általános iskolának 600.000
forint összegű sporteszközt,
melyet egy tippelős játékon
nyert.

Az iskola és az óvoda is
foly tatta 2009 évben a koráb-

ban megkezdett integrációs
prog ramot, ennek keretében
2009. évben a pedagógusok
bérkiegészítéshez jutottak,
mivel jelentős számú halmo-
zottan hátrányos helyzetű ta -
nu  lóval kell foglalkozniuk.
Emel lett több millió forint ér -
ték ben vehettek játékokat,
szem léltető eszközöket. 

Mint minden évben, 2009-
ben is jelentős mértékű szoci á -
lis és más támogatást nyújtot-
tunk az arra egészségi állapo-
tuk vagy munkanélküliségük
okán rászorulók részére. 

A 2009. évben is nagy
hang  súlyt fektettünk a fog lal -
koz tatásra. Már korábban em -
lí tettem, hogy több mint 133
millió forintot fordítottunk
erre a közcélú munka prog -
ram ban. A munkaügyi köz -
pon ton keresztül még 8 millió
258 ezer forintot sikerült el -
nyer ni munkanélküliek foglal -
koz tatására a közcélú progra-
mon kívül. Önkormányzatunk
meg alakulása óta valljuk, hogy
csak a munkából lehet megél-
ni, a segély semmire nem elég.
Ennek megfelelően megragad-
tunk eddig is minden alkalmat,
hogy az arra rászorulókat
mun kalehetőséghez juttassuk.
Kezdtük ezt az erdőtelepítés-
sel, majd az „uborka-telep”
lét rehozásával, és a köz-, köz -
hasz nú és közcélú munka
prog ramokkal. Ezzel többet tu -
dunk segíteni a rászorultakon,
mint a segély fizetésével. 

Természetesen emellett
2009. évben kifizettük azokat
a szociális ellátásokat, me lyek -
re a rászorulók jogosultak vol -
tak.

A munkanélküliek szoci -
ális ellátására 25 millió 904
ezer forintot fordítottunk.
Ápo lási díjra 7 millió 752 ezer
fo rintot fizettünk ki. Sajnos
szük ség volt temetési segély
fo lyósítására is, ami a hozzá
kap csolódó rendkívüli segély -
lyel együtt 1 millió 298 ezer
fo rintot tett ki. Rendkívüli
gyer mekvédelmi támogatásra
5 millió 892 ezer adtunk. A
nyári gyermekétkeztetést eb -
ben az évben is meg tudtuk
szer vezni. Több mint 30 napon

(folytatás az 5. oldalon)
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ke resztül mintegy 350 gyer-
meknek sikerült 9 millió 996
ezer forintból egyszeri meleg
ételt adni. Köztemetés is elő -
for dult tavaly. Erre 322 ezer
fo rintot fizettünk ki. A mél tá -
nyossági alapon adott közgyó-
gyellátási igazolványok után
316 ezer forintot fizettünk be
társadalombiztosításnak. La -
kás fenntartási támogatásra 20
millió 812 ezer forintot fordí-
tottunk. Az egyéb termé szet -
be ni juttatások összege 5 mil-
lió 634 ezer forint volt.

Mindezek alapján látható,
hogy működési költség ve té -
sünk milyen jelentős részét
for dítottuk szociális kiadá-
sokra. A rászorultak részére
szer vezett foglalkoztatás költ-
ségeivel együtt meghaladja a
210 millió forintot az erre
kifizetett összeg, mely a mű -
kö dési kiadások több mint
20%-a. 

A 2009. évi gazdálkodá-
sunk legnagyobb eredménye,
hogy fennakadások nélkül
tud tuk finanszírozni a pénz -
ügyi kötelezettségeket, a
költ ségvetés egyensúlya meg -
ma radt és nincs semmilyen
mű ködéshez kapcsolódó hitel
kö telezettségünk. 

Idei terveink

Ezután szeretnék áttérni a
2010. évben általunk tervezett
költ ségvetésre, illetve azokra a
fel adatokra melyeket sze ret -
nénk ebben az évben el vé gez -
ni.

2010. évben a városi önko-
rmányzat költségvetését 1 mil-
liárd 460 millió 823 ezer forint
be vétellel tervezzük. Vár ha tó -
an az önkormányzat költség -
ve tése 2010. évben is mű kö -
dési forráshiányos lesz, elő ze -
tes számításaink szerint ennek
összege 144 millió 957 ezer
forint. Ez, mint már korábban
is érintettem, abból fakad,
hogy a feladataink ellátásához
év ről évre kevesebb támoga -
tást kapunk, mint amiből azo -
kat el lehet végezni. Ez az
előb bi összeg a tervezett mű -
kö dési kiadásaink 19,22%-a.
Ebből is látszik, hogy milyen

bi zonytalan az ez évi költség -
ve tés, és mennyire takarékosan
kell gazdálkodni annak ér de -
ké ben, hogy ne váljon fi ze tés -
kép telenné az önkormányzat,
megmaradjon a költségvetési
egyensúly.

Önkormányzatunk költ-
ségvetési bevételeinek több
mint 70%-át évről évre az álla-
mi támogatás teszi ki. A hely-
ben keletkező bevételek a fela-
dataink ellátására nem ele-
gendőek, ezért vagyunk ki -
szol gáltatva az állami költség -
ve tésnek, és ezért kell minél
ta karékosabban gazdálkodni,
hogy a szűkös pénzből fej lesz -
tés re is jusson. 

A forráshiányunk pótlására
ke resni kell a különféle pá lyá -
zati lehetőségeket. Ezt a for-
ráshiányt úgy akarjuk ki gaz -
dál kodni, hogy 2010. évben
se legyen szükség a lakossá-
got terhelő helyi adó beve ze -
té sére. Reményeink szerint ezt
2010. évben is el tudjuk kerül-
ni. 

A 2010. évben a költség -
ve tésünk összes kiadásait szin-
tén 1 milliárd 460 millió 823
ezer forintban tervezzük. Eb -
ből a működési feladatokra
753 millió 868 ezer forintot,
fejlesztési feladatokra 706 mil-
lió 955 ezer forintot tervezünk.
Ez utóbbiból tervezzük a már
több ször említett város rehabi -
li tációs pályázatunk megva ló -
sítását. Ez magában foglalja a
többcélú közösségi épületet, a
Fő utca és a Rákóczi utca egy
ré szének felújítását, a Hősök
te rén körforgalom kiépítését, a
piac területének kialakítását a
Ha ramura-féle ingatlanon a
Szabadság téren és egy tájház
létrehozását. Emellett félretet-
tünk 250 millió forintot a már
szin tén több éve tervezett
benn lakásos idősek otthona
meg valósításához. 

A működési feladatok kö -
ré ben, mint korábban is, első -
sor ban az intézmények mű -
köd tetését kívánjuk biztosí-
tani. Ebben a körben például
az általános iskola mű köd te té -
sé hez az állami költségvetési
nor matív támogatás 51 millió
935 ezer forint, amibe nekünk
tény legesen kerül a mű köd te -
té se terv szinten 115 millió

016 ezer forint. Még az 50%-
át sem kapjuk meg annak,
amibe az iskola nekünk kerül.
Most mit csináljunk? Zárjuk
be? Több mint 320 gyermek
van itt. Nem mondhatja senki,
hogy alacsony a létszám, és
még ezt az iskolát sem lehet az
állami támogatásból fenntar-
tani. Mit szóljanak akkor a ki -
sebb települések? Ez sokáig
nem fog így menni. 

Mivel a tervezett költség -
ve tési bevételünk mintegy
20%-a hiányzik, csak nagyon
kö rültekintő és takarékos gaz -
dál kodással lehet az előttünk
álló évet végig vinni. Ehhez
szük séges, hogy az önkor -
mány zati intézmények vezetői
és dolgozói nagyon körül te -
kin tően és takarékosan bánja -
nak a rájuk bízott önkormány -
zati vagyonnal, illetve a lehető
leg célszerűbben szervezzék
meg a vezetésük alatt álló in -
téz mény munkáját, működését
an nak érdekében, hogy a for -
rás hiány ellenére se kelljen
olyan intézkedéseket hozni
melyek a lakosságra újabb ter-
heket jelentenek. 

TiszteltHölgyeimésUraim!

Az előttünk álló 2010. év
költ ségvetési-gazdálkodási
szempontból a legnehezebb
lesz az elmúlt 20 év során. En -
nek ellenére nem akarunk le -
mon dani a fejlődésről, mert
aki lemarad, az később nehe -
zen tudja a lemaradását be hoz -
ni. Mindenképpen szeretnénk
vég re felépíteni az új város há -
zát, amelyben több olyan új
funkció is helyet kapna, mely
jelenleg nincs Nyírlugoson.
Kö zösségi teret szeretnénk
biz tosítani a civil szer ve ze tek -
nek. Szeretnénk az ifjúság mű -
ve lődéséhez, kikapcsoló dá sá -
hoz is tere adni. Szeretnénk,
ha az okmányirodai gyámhi-
vatali szolgáltatások közelebb
kerülhetnének az ügyfelekhez.
Olyan kihelyezett ügyfélfoga -
dásokat szeretnénk megszer -
vez ni, amelyekért most Nyír -
bá torba kell utazni. A gaz dál -
ko dóknak is szeretnénk lehe tő -
sé get adni, hogy a te vé keny sé -
gük höz szükséges informá-
ciókat Nyírlugoson kaphassák

meg. Szeretnénk, ha végre a
21. század elvárásainak meg -
fe lelő körülmények között tud -
nánk Önöket fogadni és ügyü -
ket intézni. 2010. évi legna -
gyobb feladatunk ez lesz.
Emel lett a program többi ele -
mét is meg akarjuk valósítani.
A Fő és a Rákóczi utca fel újí -
tá sára futja most ebből a tám o -
ga tásból, reméljük, ezzel pél -
dát mutatunk a tulajdonos
államnak, hogy hogyan kell,
kellene az adóforintjainkból
azo kat az utakat karbantartani,
ami ket használunk. Véle mé -
nyem szerint nagyon fontos,
hogy a piac is végre megfelelő
és állandó helyet kapjon, hogy
hosszú távon lehessen ott ke -
res kedni, vásárolni és eladni.

Ezenkívül a szakorvosi
ren delő tovább fejlesztésével
is nagyszabású elképzeléseink
van nak. Már megvettünk több
mint 6 millió forintért egy
olyan ultrahangos diagnosz ti -
kai készüléket, amely csak a
kór  ház ban – ott sem mind -
egyik ben – el érhető. Ezzel
hely ben lehet bel- és nőgyó-
gyászati problé má kat kiszűrni,
nem kell ezért Deb recenbe
vagy Nyíregy há zá ra utazni.
Ígéret van arra, hogy rövi de -
sen a szemészet is be indul.
Ehhez a szükséges esz közöket
szin tén önkor mány zatunk
szer zi be, ha meg lesz, úgy

(folytatás a 6. oldalon)

Ultrahang készülék
a járóbeteg szakrendelőbe.

Az önkormányzat 
vásárolta, 

6,5 millió forintba került 
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gondolom sok nyír lu gosi ilyen
problémája meg ol dódik, és
nem kell kivárni a vá rólistát
más szakrendelőkben. Sze ret -
ném, ha ez a szak rendelő meg -
erő södne az egész ségügyi
rend szerben, és sokáig betöl-
tené szerepét. Jelenleg a legna -
gyobb probléma ezzel kapcso-
latban az, hogy alacsony a be -
teg forgalom. Arra kérek min-
denkit, aki nek szüksége van
rá, hasz nál ja ezt a lehetőséget.
Ja nuár hó napban több kör -
nyék beli pol gármestert és há -
ziorvost át hív tam azért, hogy
nézzék meg a szakrendelőt és
lehető ség szerint irányítsák ide
a la kosaikat, a betegeiket. Még
azt is fel ajánlottam, hogy kellő
ér  dek lődés esetén a kisbu szun -
kat át küldöm a be te gek ért.
Higgyék el, nekünk, nyír lu go -
siaknak megéri, hiszen nekünk
itt helyben van, nem kell el -
men ni, ha beutalnak ben -
nünket valamilyen be teg ség -
gel. Csak akkor marad itt
azon  ban hosszabb időre ez a
szol gáltatás, ha bizonyítjuk a
lét jogosultságát, mint ezt meg -
tet tük már korábban a rend őr -
őrs sel és a mentőállomással is.
Mind  kettőt nagyon nehéz volt
ide  hozni, azt követően itt tar-
tani, de mára már elmondhat -
juk, hogy mindennapjaink ré -
szé vé vált és nagyon sok nyír -
lu gosinak munkát is ad. Re -
mélem ez fog történni a szak -
rendelővel is, ehhez ké rem se -
gít ségüket. 

Sajnos, még vannak tarto -
zá saink Önök felé, amit nem

tud tunk teljesíteni egyrészt
pénz hiánya, másrészt idő hi á -
nya miatt. Többen várnak már
évek óta a lakásvásárlásukra
vagy lakásépítésükre tekintet-
tel megígért támogatásra. Eb -
ben az évben ha törik, ha sza-
kad elbíráljuk ezeket a kérel -
me ket, és lehetőség szerint
meg kezdjük kifizetni a jogos
igényeket. Lehet, nem tudjuk
egy összegben, de megpró bál -
juk legalább egy részét. A má -
sik tartozásunk azoknak a
föld területeknek az átadása,
ame lyet nem tudunk erdősítés-
sel hasznosítani, és amelyeket
sze retnének tőlünk megvenni.
2010. évben erre is sort ke rí -
tünk, ha végre tisztázódnak
azok a tulajdonjogi problémák,
melyek ezt eddig is akadá -
lyozták. 

A 2010. évben az önkor-
mányzati intézmények térítési
díját nem javaslom emelni. Az
általános elszegényedés miatt
bármilyen emelés is nagy ter-
het jelentene az érintett csalá-
doknak. Évközben megpró bál -
juk takarékossági intézke dé -
sek kel kigazdálkodni az eset -
le ges áremeléseket. Remélem,
hogy nem történik olyan
esemény évközben, ami ezt a
szán dékomat áthúzná. Fo lya -
matos tárgyalásban vagyunk a
szemétszállítást végző céggel,
v a l a m i n t  a z  i v ó v i z e t  é s
szenny vízelvezetést végző
szolgáltatóval arra vonat ko zó -
an, hogy 2010. évben az ő dí -
jaik se emelkedjenek, legalább
is a lakosság felé. Keressük
azokat a megoldási formákat,
amelyek alapján más forrásból

tudnánk pótolni az esetleges
több let kiadásaikat, ha tudják
igazolni, hogy valóban vannak
ilyen többlet kiadásaik. Ebben
az évben a közcélú dolgozók
be  vonásával segítséget kívá-
nunk adni azoknak a rászoruló
idős és beteg nyírlugosiaknak,
akik a ház körüli teendőiket
nem tudják ellátni. A közcélú
dol gozókkal a házkörüli mun -
kák elvégzéséhez szeretnénk
se gítséget adni, ami jelentené
az udvari és a kerti kézi mun -
kák elvégzését, illetve a ház
előtti közterület tisztántar tását
is. Azt is tervezem, hogy ettől
az évtől kezdődően az önkor-
mányzat autóbusza té rí tés
men tesen áll rendelkezésre a
te metések alkalmával. Sze ret -
ném kiterjeszteni az autó busz
útvonalát is úgy, hogy ne csak
a Cserhágóról és a Sza bad ság
te lepről szállítsa be a te me té -
sen részt venni szán dé ko zókat,
hanem pl. a Nagy ut ca végéről,
a Mihálydi utcáról vagy az
Encsencsi utcáról is. Az önkor-
mányzat a napokban kapott en -
ge délyt fakitermelésre. Kb.
1100 m3 tűzifa ki termelése
vár ható. Az önkormányzat ezt
ked vezményes áron a nyírlu -
go siak részére akarja érté ke sí -
teni. Erről majd külön nyilvá -
nos felhívást adunk közzé,
melyre minden érdeklődő je -
lent kezhet majd. Az általános
iskolában le he tő ség van ebben
az évben in gye nes alapfokú
számítógép ke zelői tanfolya-
mon részt venni annak, aki
meg akar ismerkedni a szá mí -
tó gép és az Internet hasz ná la -
tának alapvető sza bá lyaival.
Kérem, hogy Szűcs Nor bert
tanár úrnál jelent kez zenek
azok, akiket ez a le he tő ség ér -
de kel. A tanfolyam nem ad
sem végzettséget, sem bi zo -
nyít  ványt, azonban az alapvető
is mereteket el lehet sajátítani.

TiszteltHölgyeimésUraim!

Én a jövőben is vallom
Gróf Széchenyi István gondo-
latait, aki szerint: „A legna -
gyobb áldás nem abból szár-
mazik, hogy ingyen kenyér
adas sék a szegény népnek,

(folytatás a 7. oldalon)

Nyírlugost
szolgálom

Nem tudom és nem is
aka  rom elhallgatni, hogy
el lenem és gyerekeim
ellen vagyonosodási vizs-
gálat indult egy feljelentés
alap ján. Az elmúlt húsz év
fo lyamán hasonló dolog
nem történt annak el le né -
re, hogy a nagy többség
ér dekében hozott polgár -
mesteri és önkormányzati
döntés néha sérthetett sze -
mé lyi érdekeket is, de a
ké sőbbiek folyamán a dön-
téseinket igazolta az élet.
Tisztességtelen dolognak
tartom, hogy ebbe bevon-
ták a gyerekeimet, akiknek
igazán semmi közük nincs
az én döntéseimhez. Úgy
látszik, ezzel azt akarták
el érni, hogy az önkor -
mány zatunk által kitűzött
cé lok megvalósításától el -
vonják a figyelmemet, és
aka dályozzák a munkámat.
Ez nem fog nekik sikerül-
ni, mert teljes tudásommal
és energiámmal azon le -
szek, hogy továbbra is
szol gáljam Nyírlugos vá -
rosát, a lehetőségeink sze -
rint kezeljük a mun ka nél -
kü liséget, folytassuk a vá -
ros fejlesztését, a gyerme -
ke ink jövőjéért, a rendért,
a közbiztonságért és a
nyu galomért. 

Remélem, hogy a la -
kos ság többsége felismeri
ezeket az embereket, akik
ezt akadályozni szeretnék
és segít nekem – nekünk –
ab ban, hogy tovább tudjuk
vinni Nyírlugos fejlődését. 

Kérem ehhez segítsé -
güket és támogatásukat.

Amennyiben a vizsgá -
lat befejeződött, annak
ered ményéről fogom tá jé -
koz tatni Önöket. Nekem
nincs takargatni valóm,
Önök húsz éve átlátják
úgy a magán életemet, a
csa ládomét mint a munká-
mat is.

HovánszkiGyörgy

polgármester

Tájékoztató a járóbeteg szakrendelőről a környező 
önkormányzatok polgármestereinek és háziorvosainak
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Nyírlugos Város Önkormányzati kép -
vi selő-testülete ebben az évben eddig
három ülést tartott. A 2010. február 11.-i
rendkívüli ülésen a képviselők döntöttek a
vá ros rehabilitációs pályázat megva ló sí tá -
sára kiírt közbeszerzési ajánlatokról. Eb -
ben a pályázatban valósulna meg többek
kö zött az új városháza, az új piac és több
köz terület felújítás, a Hősök terei körfor -
ga lom. A közbeszerzési felhívásra négy
pályázó váltotta ki a dokumentációt és
végül két értékelhető ajánlat érkezett. A
közbeszerzési szakértő véleménye szerint
mind a két pályázat elbírálásra alkalmas
volt. A képviselő-testület azonban egyik
pá lyázatot sem fogadta el, mert a ren-
delkezésre álló pénzeszközökhöz képest
túlságosan magasnak tartotta az ajánlott
kiviteli költséget. A határozat alapján a
két érvényesen pályázó egy újabb forduló
ke retében úgynevezett tárgyalásos eljárá-
son vehet részt, ahol esetleg csökkentheti
a kiviteli költséget egy újabb ajánlat alap -
ján. Ennek előkészítése folyamatban van
és remélhetőleg rövidesen sikerül ki vá -
lasz tani a legjobb ajánlatot. 

A február 15.-i ülésen a képviselők a
2010. évi önkormányzati költségvetést
kap ták kézhez. A Szervezeti és Működési
Sza bályzat alapján kétfordulós tárgyalási
el járás keretében lehet elfogadni a költ -
ség vetést ezért most nem tárgyaltak róla,
hanem elhatározták, hogy február 22.-re
köz meghallgatást hívnak össze, ahol a la -
kos ságot is tájékoztatják a tervezetről és
az esetleges véleményeket meghallgatva
vég legesen a március 1.-i ülésen fogadják
el. Addig a különböző jogszabályokban
elő írt szervezetek is véleményt mondhat-
nak, valamint az önkormányzat bizottságai
is megtárgyalhatják. Még ezen az ülé sen
döntöttek arról, hogy a Templom ut cai

városliget területét az Árpád utca új ré -
széig kibővítik, ehhez meg kell vásárolni
az ott lévő magánte rü le teket. Ennek azért
van jelentősége, mert a Nyírerdő Zrt. Ho -
vánszki György polgár mes ter ja vas la tá ra
megvásárolta a liget mel letti lakó há zat,
amely néhai Kurczina Já nosé volt, egy er -
dei iskola létreho zá sá ra. Ebben szán dé ko -
zik bemutatni a Nyír er dő a Nyír ség re jel -
lem ző növény- és állat világot, en nek az
er dei iskolának lehetne remek ki egé szítője
az a most el ha tá rozott terület bő vítés. 

Ugyancsak határozott arról a kép vi se -
lő-testület, hogy a járóbeteg szakrendelő
or vos szakmáinak bővítése érdekében sze -
mé szeti orvosi eszközöket vásárol, ezzel
elősegítve, hogy a szemészeti szakren-
delés mielőbb beindulhasson, és ezáltal a
szak rendelő megmaradhasson Nyír lu go -
son. Ehhez mintegy 6 millió forint esz -
közbeszerzésre van szükség. 

A március 1.-i ülésen napirend előtt
Szilasi György a SZILTOP Nonprofit Kft.
ügyvezetője a „Magyar Felnőttoktatásért
2009.” díjat adta át Hovánszki György
pol gármesternek. Elmondta, hogy a nyír -
lu gosi székhelyű Báthori István kö zép is -
ko la és gimnázium létrehozásával, ha tó -
kö rének kiterjesztésével a magyar felnőtt
oktatásban minőségi változás jött létre.
Egyre nagyobb létszámú felnőttet tudnak
érettségihez vagy egyéb más, szintén fon -
tos tudáshoz juttatni. Ehhez a mun ká juk -

hoz rendkívül nagymértékben hozzájárult
Ho vánszki György polgármester, és ezt
akar ták ezzel a díjjal elismerni. Elmondta
még, hogy ilyen jellegű díj nincs másik az
or szágban. Az Oktatási Minisztériummal
tör tént megegyezés alapján ők adhatják át,
mi vel a minisztérium illetékesei szerint ők
lát ják, hogy kik segítik ezt a tevé keny sé -
get a legjobban.

Ezt követően a képviselő-testület elfo-
gadta a 2010. évi önkormányzati költség -
ve tést. A költségvetés fontosabb adatairól
és a közmeghallgatáson elhangzott beszá -
mo lóról külön szólunk.

Még ezen az ülésen fogadták el a kép -
vi selők az önkormányzat, az iskola, va la -
mint az óvoda közoktatási minőség irá nyí -
tási programját. Ezek a dokumentumok a
köz oktatással összefüggő szakmai tevé -
keny ség szabályait határozzák meg az el -
kö vetkező időszakra. Ezekben fogalmaz -
ták meg az önkormányzat elvárásait az in -
téz mények felé, és az intézmények vá la -
szait ezekre az elvárásokra. 

A képviselő-testületi ülések továbbra
is nyilvánosak, kivéve a zárt üléseket. Az
ülé sekről készült jegyzőkönyvek – kivéve
a zárt ülésekét – munkaidőben a pol-
gármesteri hivatal (Nyírlugos Encsencsi
u. 1-3.) 4. sz. irodájában megtekinthetők.

Dr.HancsicsákMihály

jegyző

(folytatás a 6. oldalról)

ha  nem hogy lehetőleg min -
den  kinek munkaalkalom
nyit tassék, amelyben talán
fá rasztó dologgal, biztos és
megérdemelt kenyeret le hes -
sen szerezni.”

Ezt az idézetet már szám-
talan alkalommal elmondtam
itt közmeghallgatáson is, és
más fórumokon is. Azt gondo-
lom, hogy kellő türelemmel
értelmezve, még mindig kife-
jezi azt, ami a mai világunk -
ban is a legfontosabb. Sze rin -
tem a munka az, ami fel emel -

ke dést, fejlődést jelenthet. Hi -
á ba vár bármelyikünk arra,
hogy jön egy olyan világ, ami -
kor nem kell dolgozni és meg -
lesz mindenünk. A mi éle tünk -
ben ilyen nem lesz. Ha ma gun -
kon nem segítünk, más sem
tud segíteni. Nekünk ma gunk -
nak kell megkeresnünk a bol -
do gulás lehetőségét, és ez csak
mun kával lehetséges úgy a
ma gánéletben, mint az önkor-
mányzat életében. 

Ez az idézet újra és újra el -
gon dolkoztathat bennünket
arról, hogy a jelenlegi nehéz
meg élhetési körülmények kö -

zött csak és kizárólag munká-
val lehet előbbre jutni. Én a
2010. évben is azon leszek,
hogy minél több családnak
tudjunk megélhetést adni,
hogy ezeket a nehéz időket
mi nél jobban átvészeljék. 

Én a 2010. évben is szol-
gálni kívánom Önöket, és
Önö  kön keresztül a város egé -
szé nek javát. Ehhez szeretném
kérni mindannyiuk és az ön -
kor  mányzati képviselő-testület
tagjainak támogatását is.

Most kérem és várom vé le -
mé nyeiket, javaslataikat az el -
múlt évi önkormányzati te vé -

keny ségünkkel és az előttünk
álló ez évi elképzeléseinkkel
kap csolatosan.

Kérem, hogy lehetőség
sze rint csak a közösséget érin-
tő kérdésekkel foglalkozzunk,
az egyéni problémák meg ol dá -
sá ban a városházán a polgár -
mes  teri hivatal dolgozóival
együtt készséggel állunk min-
denki rendelkezésére.

Köszönöm megtisztelő fi -
gyel müket, köszönöm, hogy
meg  hallgattak.

ISTEN ÁLDJA ÖNÖ -
KET, ISTEN ÁLDJA NYÍR -
LU GOS VÁROSÁT!

A képviselõ testület munkájáról

MozgáskorláTozoTTAk figyelMébe
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési

kedvezményei iránti kérelem a tárgyév április 30-ig nyújtható be. A határidő elmu-

lasztása jogvesztő, tehát az április 30-a után benyújtott kérelmeket érdemben nem

lehet elbírálni.
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Nyírlugos Város Ön -
kor mányzata 2010. ja -
nuár 1. napjától éjszaka
1 órában maximálta az
éj szaka is nyitva tartó
ven déglátóhelyek és más
üzletek nyitva tartását.
A képviselő-testület ren-
delete a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV.
tör vény 6. §. (4) be kez -
dé sében kapott felhatal -
ma zás alapján alkotmá -
nyos, és megfelel a tör vé -
nyi előírásoknak. A ren-
delet bevezetése óta több
fórumon támadta az ön -
kor mányzat ezen rendel -
ke zését a Fő utcán mű -
ködő Paradiso Music
Club működtetője, Mé -
szá ros András. 

Az utóbbi napokban egye-
sek ezt az elégedetlenséget
meg lovagolva az önkormány -
zat működését, eddigi eredmé -
nyeit kétségbe vonva próbál -
koz nak ezt az ügyet szakmai
ügy ből politikaivá változtatni.
En nek semmi alapja nincs,
ezért a félreértések tisztázása
ér dekében az ügyről a követ -
ke ző tájékoztatást adom a tisz -
tán látás érdekében.

Bizonyára mindenki ismeri
az üzlet elhelyezkedését. A Fő
ut cán, közvetlen szomszédsá -
gá ban lakóházak vannak. Az
éj szakai zenés-táncos rendez -
vénnyel összefüggően kelet -
kező zajhatások: a zene, a ki a -

bálás, a járművek ajtajának
csap kodása folyamatosan za -
varják az ott élőket. Ezzel kap -
cso latban az utóbbi 15–20 év -
ben folyamatos lakossági beje-
lentéseket kaptunk. A bejelen-
tések alapján az éppen aktuális
mű ködtetővel mindig felvettük
a kapcsolatot, és sikerült olyan
kompromisszumos megoldást
találni, amit a lakosok elfogad-
tak. Sajnos az utóbbi időben
más kísérőjelenségei is megje-
lentek az itteni vendéglátás-
nak. Az elmúlt 2–2,5 évben a
köz területi randalírozás, a ron -
gá lások szinte minden ilyen
ren dezvény után bejelentés té -
má ját képezték. Az önkor -
mány zatnak nem kevés rá for -
dí tást jelentett, hogy a szom-
bati rendezvényt követő vasár-
nap reggel tisztességére a kör -
nye ző közterületeket legalább
elfogadható állapotba tudja
hozni. Sajnos egyre több rend -
őr ségi intézkedésre is szükség
volt a magukról elfeledkezett
szó rakozók megfékezésére.
Tör tént maradandó károsodást
oko zó súlyos testi sértés is a
sok verekedés és garázdaság
kö zött. A szabadidő park meg -
közelítését is nehezítenünk
kel lett, mivel éjszakánként itt
is randalíroztak és – sajnos –
ká bítószer fogyasztás nyomait
is felfedeztük. Legutóbb em -
ber ölés kísérlete is történt nyit-
va tartási idő alatt. 

Ebben a helyzetben az ön -
kormányzatnak tennie kellett
va lamit. Mivel a kompromisz -
szu mos megállapodásra tett

Az éjszakai nyitva tartásról

kísérlet eredménytelen maradt,
a nyitva tartás korlátozása
mel  lett döntött. Az első elkép -
ze lés szerint este 22 óra után
csak az a vendéglátó hely ma -
radhatott volna nyitva, amely a
szesz árusítását ekkor befejezi,
de ott is 24 órakor be kellett
volna zárni. 

Erre példa Deb re cen Me -
gyei Jogú Város rendelete,
mely szerint a 200 ezer fős
nagyvárosban 22 óra után csak
a melegkonyhás éttermekben
lehet szeszesitalt kap ni, még a
Tesco-ban sem lehet sem -
milyen szeszesitalt vá sá rolni
22 óra után! Ezen el kép ze lés
ellen – képviselő-tes tü leti ülé -
sen – tiltakoztak az érin tett
vál lalkozók: Mészáros And rás,
Kiss István és ifj. Ze le nák
Zoltán. Az átgondolt és a vég -
le ges elképzelés végül a szesz
árusítás korlátozása nél küli
nyitva tartás korlátozása lett,
éjszaka 1 órától. Ez vé le mé -
nyem szerint kompromisz -
szumos megoldás. Tekintettel
van azokra, akik a szombat éj -
sza kát pihenéssel kívánják töl-
teni és tekintettel van a fia ta -
lokra is, akik éjszaka 1 óráig
meg találják a lehetőséget a
szó rakozásra. Ez az időpont
azért is tűnik megfelelőnek,
mert a rendelet bevezetése
előt ti időszakban történt rend -
bon tások több mint 90%-a az
éjjel 1 óra utáni időre esett a
rendőri jelentések szerint. Az
érin tett – éjszaka is nyitva
tartó – üzletet működtető vál -
lal kozók közül csak Mészáros

András nem fogadta el ezt a
dön  tést.

A képviselő-testület a nyit-
va tartás korlátozását elrendelő
döntését ellenszavazat nélkül
fo gadta el, valamennyi kép vi -
se lő úgy érezte, hogy ez a
meg oldás a legcélravezetőbb a
probléma megoldására.

A rendelet bevezetése óta
el telt időben tudomásom sze -
rint rendőri intézkedésre nem
volt szükség az éjszakai nyitva
tartás alatt. Az utóbbi két-
három hétben pedig az üzlet-
ben pénteken, szombaton és
vasárnap is szerveznek a fia ta -
lok részére szórakozási le he -
tőséget, tehát nemhogy szűkült
volna a szórakozási lehetőség,
hanem még bővült is. Ez is az
intézkedés megalapozottságát
mutatja. Emellett pedig az
érin tett lakosság szintén alkot-
mányos joga a pihenéshez biz-
tosított.

Ebben a helyzetben a kép -
vi selők – véleményem szerint
– a lehető legjobb megoldást
vá lasztot ták,  döntésükkel
egyet  értek.

Az üggyel kapcsolatosan
előbb leírtakat jegyzőkönyvek,
be jelentések, nyilatkozatok és
más dokumentumok is alátá-
masztják, melyeket minden
érdeklődő megtekinthet mun -
ka időben előzetes időpont
egyeztetés után a polgármes-
teri hivatal 4. sz. irodájában. 

Dr.HancsicsákMihály

jegyző

A szelektívhulladékgyűjtés időpontjai a 2010. évben:
már cius 22., április 19., május 17., június 21., július 26.,
augusztus 23., szeptember 20., október 25., november 22.,
december 20.

A tavaszi lomtalanítás 2010. április 23-án (pénteken)
lesz. Kérjük a lakosságot, hogy az elszállítandó hulladékot
úgy he lyezzék el a közterületen, hogy a jár mű és gyalogos
for galmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól
meg  közelíthető legyen, továbbá ne járjon ba leset vagy kár -
oko zás veszélyének elő idé zésével.

Tilos veszélyes hulladékot a lomok kö zé kirakni, mivel az
sok esetben nem azonosítható és a csomagoló anyagok sé rü lé -
se miatt mind a környezetre, mind az ember egészségére meg -
nö vekedett koc kázatot jelent.

Veszélyes hulladékok például: akku mu látor, szárazelem,
fes tékes gön gyö le gek, növényvédőszerek és azok csoma go -
lása, használt hűtő berendezések, ve szélyes összetevőjű tisz tí -
tó szerek és gön gyö legeik, elektronikai cikkek, használt ét olaj,
ola jos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett
szá mítógép, pala, autó gumi stb.

HUllAdékgyűjTés és loMTAlAníTás
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2010. március 12-én ünnepelte az is kola az 1848–49-es
for radalom és szabadságharc 162. évfordulóját. Az ün nepi
mű sort a 6.b osztály tanulói adták elő, melyet Hornyákné
Sza bó Boglárka tanárnő tanított be Szmutkó Adrienn ta nár -
nő segítségével.

A gondosan előkészített tartalmas előadás méltó megün -
nep lése volt nem zeti  ünnepünknek.

Az ünnepi megemlékezés az iskola énekkarának színvo -
na las műsora indította, melyet Ringer Katalin tanárnő ké szí -
tett elő. 

A Nyírlugosi Általános Iskolában 2010. február 5-én tartot-
tuk az alsós far san gi rendezvényünket 130 tanuló vett részt az is -
kolai jelmezversenyen, melyen szín  vonalas és ötletes ruhákban
vonultak fel a gyerekek. 

A zsűri közülük választotta ki a győz te seket, akik értékes ju -
tal mat kaptak. Min den beöltözött tanuló ajándék emléktárggyal
tér hetett haza.

Az iskola 2010. február 12-én folytatta a farsangi karnevált,
ahol felső ta go za to sok zenés, táncos produkcióit tekinthette meg
a nagyszámban megjelent közönség. A felső tagozatos osztályok
tán cos elő adást mutattak be, amit a zsűri értékes ju tal makkal dí -
jazott.

Minden osztály a műsoron való sze rep  léséért a hagyo má -
nyok nak meg fe le lően egy tortát fogyaszthatott el. A napot a far -
san gi DISCO tette emlékezetessé.

Március 15. és karnevál az iskolában

Hagyományinkhoz híven
az idén is megrendeztük far -
san gi ünnepségünket, melyet
hosszas, kreatív és tartalmas
fel készülési munka előzött
meg.

Óvodai nevelésünket átha-
totta a vidám hangulatú, min-
den foglalkozási ágat magába
fog laló játékos tanulási te vé -
keny ség. Felelevenítettük a
régi farsangi népszokásokat –
szám talan gonoszűző, és ter-

mékenységvarázsló álarcos,
ala koskodó szokást. Fel dol -
goz tuk a farsang aktualitását, a
tél temetésének, és a tavasz el -
jö vetelének, a tavasz várásnak
ün nepét, egyúttal a tél és ta -
vasz küzdelmének szimbolikus
megjelenítését.

A gyermekek sok-sok far -
sangi verset, dalt, mókás far -
san gi meséket ismertek meg.
Raj zaikban megjelenítették a
far sangi hangulatot, masz ko -

kat, álarcokat, festettek, bar ká -
csol tak, melyekkel eljátszottuk
– dramatizáltuk a farsangi nép -
szo kásokat.

Lelkesen készülődtünk, ta -
nultuk a verseket, dalokat,
mesét és táncot. Gyermekeink
meg álmodták, kiválasztották
me seviláguk kedvenc fősze -
rep  lőinek jelmezét, melyet ma -
gukra öltve az ünnep tartamára
mesehősökké válhatnak. A jel -
mezek elkészítésében, a far -
sang megszervezésében a Szü -
lők önzetlenül és sokat segítet-
tek. Köszönjük együtt mű kö dé -
sü ket, támogatásukat.

Óvónőink keze nyomán
kör nyezetünk is farsangi jel -
mezt öltött. 

A várva-várt far san gi mu -
lat ságon gyermekeink meg je -
le nítették varázslatos hő se iket,
tit kos vágyaikat a szép sé ges
jel mezekbe öltözve. Jó kedv -
vel táncoltak és adták elő fur-
fangos meséiket.

A szülőknek és ven dé ge -
ink nek színvonalas, vidám,
szó rakoztató farsangi ünnep -
ség ben volt részük.

GajdosAntalné

óvodavezető

Farsang az óvodában

„Vidámnapvan,állabál,mamindenkitáncotjár.

Víganropjafelnőtt,gyerek,nincsolyan,akikesereg.”



Új alapokon indul a tavaszi
futballszezon

Asztalitenisz
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Február elején kaptam felkérést a pol gár -
mes ter úrtól az edzői feladatok ellátására,
amit a sportegyesület közgyűlése is meg erő -
sí tett.

Célunk a minél eredményesebb szereplés a
tavaszi bajnokságban, valamint a nyírlugosi fiatalok folyamatos
beépítése a felnőtt csapatba.

Ennek megfelelően alakítottuk a já té kos keretet. Távoztak:
Ka marás János, Kri zsankovszki András, Papp Ádám, Szi lá gyi
Zoltán.

Érkeztek: Hlács Attila, Kósa Balázs, Kremniczki Ferenc,
Petrás Mihály.

Az ifjúsági csapatból csatlakozott Dan ka Zoltán, Kupecz
Árpád, ifj. Sinka La jos, Sinka Márk.

Heti két edzéssel, hétvégi edzőmeccsekkel vagyunk túl a téli
ala  pozáson. A fel készülésünk jól sikerült. 

Az edzőmérkőzések eredményei:

DEAC – Nyírlugos 2-2
Nyírlugos – Nyírbéltek 5-4
Nyírlugos – Nyíracsád 5-2

Az első bajnoki fordulóban azonban a jó játékunk ellenére
2–1 vereséget szen ved tünk Nyíribronytól idegenben.

Köszönöm a polgármester úr és a köz gyű lés bizalmát, amit a
csa patom sikeres sze replésével igyekszem viszonozni.

DzsudzsákAndrás

edző

A csapat a 2009. év őszén kiharcolta a legjobb tíz közé jutást. A tavaszt ebben a körben kezdtük el megyei
I. osz tályú csapatként. Sajnos még eddig nem sikerült pontokat gyűjteni, mivel a meghatározó emberek a közelmúlt-
ban csatlakoztak a csa pathoz, de reméljük, a továbbiakban hamarosan eredményt tudunk felmutatni.

MolnárLászlószakosztályvezető

Lugosi Krónika
Nyírlugos Város Önkormányzatának lapja

Kiadja: Nyírlugos Város Önkormányzata • Szerkesztőség: Nyírlugos, Encsencsi u. 1–3.
Telefon: (06-42) 388-800, 388-801, 388-803, 388-804, 388-805 • Fax: (06-42) 388-802

Megjelent a Feliciter Kiadó gondozásában  • Tördelés: Szemán Attila • Nyomta: Tóth Imre nyomdája – Nyírtelek

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Farkas Zoltán – Hocka Irén ................. 2009. december 19.
Pósán Antal – Hancsicsák Anita ........... 2010. február 20.

Szívbőlgratulálunk!

IFJú POLGÁRAINK:

Balogh Dzsesszika Szilvia ..................... 2009. december 24.
Jónás László Adrián ............................. 2009. december 25.
Ferenczik Attila ..................................... 2010. január 12.

Tasi Anna .............................................. 2010. január 14.
Hegedűs Kornél .................................... 2010. január 15.
Szilágyi Márk Gyula ............................. 2010. február 24.
Kapus Ákos István ................................ 2010. február 25.
Mudra György Krisztián ....................... 2010. március 1.
Váradi Szebasztián ............................... 2010. március 10.

Köszöntjükőket!

ELTÁVOZTAK KÖZüLüNK:

Ádámszki István .................................... 2009. december 22.
Tóth László ........................................... 2009. december 30.
Szász Miklósné ..................................... 2010. január 12.
Sinka Tibor ........................................... 2010. február 15.
Makszim Imre ....................................... 2010. február 26.
Pósán Róbertné .................................... 2010. február 28.

Emléküketmegőrizzük!

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek


