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BESZÁMOLÓ
Nyírlugos Város Önkormányzata
2006–2010. évi tevékenységéről
Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i
első szabad önkormányzati választások óta ez
már az ötödik választási ciklus volt. A korábbi
választások előtt is mindig beszámolt az önkormányzat a négy év munkájáról. Továbbra is úgy
gondoljuk, kötelességünk tájékoztatni a választókat arról, hogy a bizalmukból megkapott
felhatalmazás alapján mit tettünk azért, hogy
Nyírlugos tovább fejlődjön, és az itt élők minél
jobban érezzék magukat lakóhelyükön.
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A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra írta
ki az önkormányzati választásokat. Ez azt is jelenti, hogy
elérkezett az elszámolás ideje. A választópolgárok az előző időszak tapasztalatait értékelve választanak a jelöltek
közül, akiket szintén ők jelöltek az ajánló szelvények átadásával.
Az elmúlt négy esztendőről röviden azt lehet mondani, hogy minden szempontból nagyon nehéz volt.
Minden év elején arról szólt a gazdálkodási költségvetés,
hogy újabb és újabb pénzügyi megszorítás történt. Évről-évre csökkent az állami támogatás amellett, hogy a
feladatok száma, a kötelezettségek nem csökkentek. Ezt
súlyosbította, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem
az egyes emberek, a családok is egyre nehezebben éltek,
a megszorítások a bérek és a szociális ellátások területén
is érezhetővé váltak, míg az árak nőttek, és ﬁzetőssé váltak
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korábban ingyenes szolgáltatások. 2008. második felétől
jelentkeztek a kibontakozó pénzügyi-gazdasági válság hatásai, tovább nehezítve ezt a helyzetet. Ehhez társult még
az a követelmény, hogy a 2005. évben elnyert városi címet
sikerüljön tartalommal megtölteni, hiszen a cím elnyerésére irányuló sikeres törekvés nem egy végső cél volt,
hanem egy fejlődési folyamat megindítása. Ezek a körülmények még nagyobb és még nehezebben teljesíthető
követelményeket állítottak az önkormányzat elé. Az egyre
kilátástalanabbá váló anyagi helyzetben az emberek egyre
több gonddal fordultak az önkormányzathoz, amelyekre
egyre nehezebb volt megoldást találni. Ennek ellenére az
önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodással megteremtette a lehetőséget valamennyi kötelezettségének teljesítésére. Nem került sor működési
hitel felvételére, minden szociális ellátást, munkabért
sikerült időben kiﬁzetni, az önkormányzati intézmények működtek, működési színvonaluk nőtt. Évről évre
sikerült kisebb fejlesztésekkel még komfortosabbá tenni Nyírlugost és 2010-ben végre megkezdődhetett az a
beruházás sorozat, melyet az önkormányzat 2006 óta tervezett, és melyre 2008 eleje óta folyamatosan pályázott.
Most itt az ideje annak, hogy a választók eldöntsék, hogy
elfogadják-e az önkormányzat eddigi tevékenységét, az
eddigi eredményeket. Ehhez próbálunk segítséget adni
ennek a különszámnak a lapjain az elmúlt évek eseményeinek felidézésével, eleget téve beszámolási kötelezettségünknek is.
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2006:
elfogadva a program
Az önkormányzat alakuló ülésére 2006. október 16án került sor. Azóta a képviselő-testület 65 ülést és 4
közmeghallgatást tartott. Az üléseken összesen 36 rendelet alkotott és 211 határozatot hozott.
A képviselő-testület összetételében az előző választások óta eltelt négy évben változás nem történt.
A képviselők az üléseken az alábbiak szerint vettek részt. Hovánszki György polgármester – természetesen – valamennyi ülésen részt vett. Rajta kívül
Andrásik Gábor, Féki András, Fülöp András képviselők vettek részt minden ülésen. Göncző György és ifj.
Kavalecz Béla képviselők 64–64 ülésen, Háda Istvánné
alpolgármester és Káplár András képviselő 63–63 ülésen, Pazurik István képviselő 62 ülésen, Vedrán Imre
képviselő 61 ülésen, ifj. Bellon Sándor és Lisztes Pál
képviselők 60–60 ülésen vett részt.
A képviselő-testület az alakuló ülésén négy
évre szóló gazdasági programot fogadott el, mely
Hovánszki György polgármester választási programján alapult. Ebben a programban a képviselők
megpróbálták előre meghatározni azokat a legfontosabb feladatokat, melyet a négy év során meg akarnak
valósítani. Ennek a programnak a megalapozottságát
mutatja, hogy a négy év alatt nem volt szükség a módosítására.
A következőkben évről évre haladva adunk számot
az elmúlt négy év fontosabb történéseiről.

2007: kötvény
Nyírlugos jövőjéért
A képviselő-testület ebben az évben a szennyvíztisztító folyamatban lévő
építése befejezésével kezdte
fejlesztési munkáját. A tisztító több mint 316 millió
forintba került, melyhez
korábban sikerült 50%-os
mértékű céltámogatást és
100 millió forint összegű
decentralizált támogatást
elnyerni. A fennmaradó
63 millió forint saját erőt

az önkormányzat saját
erőből ﬁzette ki hitel felvétele vagy helyi adó emelése nélkül. Ezt a szennyvíztisztítót kötelező volt
felépíteni, mert erre kötelezte az önkormányzatot a
környezetvédelmi hatóság,
mivel a korábbi nyárfás
tisztítás már nem volt tovább folytatható. A szennyvíztisztító működése azonban már jóval nagyobb
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szakmai követelményekkel
is jár, ezt az önkormányzat
nem tudta tovább biztosítani, ezért keresni kellett
egy megfelelő szakmai
tudással és működtetői
ismeretekkel rendelkező
szolgáltatót az ivóvíz- és
a szennyvízhálózat-tisztító működtetésére. Ezt az
önkormányzat a Debreceni
Vízmű Zrt-ben találta meg,
és 2007. április 1-től átadta
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már az ÁNTSZ elfogadja a
vizet, azonban számunkra,
fogyasztók számára jelentősen romlott a minőség,
ugyanis a már majdnem
40 éves acél és eternit csöveken lerakódott szennyeződés a tisztítási technológiai-váltás során elkezdett
leoldódni és bekerült a vízbe. Emiatt változott a színe
és az íze is. A szolgáltató
a problémát megpróbálta

Épül-szépül városunk

a működtetés jogát. A vízmű, a hálózat és a tisztító
tulajdonjoga továbbra is
az önkormányzaté! Sajnos az új tisztító működtetése sokkal többe kerül,
mint a nyárfás tisztítóé, ez
elkerülhetetlenné tette a
szennyvíz-elvezetés díjának jelentős mértékű emelését. Az ivóvíz szolgáltatás
területén is jelentős mértékű díjemelésre volt szükség
az egyre emelkedő energiadíj-emelés és az egyre magasabb szintű működtetési
előírások teljesíthetősége
miatt. Emellett az ÁNTSZ
kifogásolni valót talált az
ivóvizünk minőségében,
emiatt szükség volt a tisztítási technológia kicserélésére. Ez megtörtént, most

megoldani ún. szivacslabdás tisztítással, de ez sajnos
– a jelentős költsége mellett
– nem hozott érdemi változást. Ezt követően próbálkoztak a bekötő csövek
cseréjével, pl. az Encsencsi
utcán, azonban ezzel sem
történt változás. Nem marad más hátra, mint a teljes
gerincvezeték cseréje ez
azonban – jelenlegi árakon – többszáz millió forint költséget jelent. Ehhez
egyelőre nem lehet semmilyen támogatást kapni,
így azt az önkormányzat
nem tudja megvalósítani.
A szolgáltató folyamatosan
keresi a megoldási lehetőséget, jelenleg a Debreceni
Egyetem kutatói folytatnak
olyan kísérleteket, hogy
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Épül a városliget hídja

hogyan lehetne a nálunk
meglévő szennyeződéseket a csövek cseréje nélkül
kivonni az ivóvízből. Vannak bíztató eredmények,
de végleges megoldás még
nincs. Pillanatnyilag a
szolgáltató a nagyon rossz
helyzetben lévő területeken soron kívüli mosatással, fertőtlenítéssel próbál
úrrá lenni a helyzeten. Ez
csak időleges, átmeneti
eredményt jelent. Fontos
lenne a lakásokban lévő,
szintén elöregedett vascsövekből álló belső hálózatok
cseréje is a tisztább ivóvíz
minőség elérése érdekében.
A mennyiségi ivóvíz biztosítása érdekében azért,
hogy ne legyen vízhiány,
az önkormányzat egy
újabb ivóvíztermelő kutat
fúratott, melyhez sikerült
ebben az évben 13 millió
forint vissza nem térítendő támogatást elnyerni,
a szükséges saját erőt 1,5
millió forint összegben
a Debreceni Vízmű Zrt.
adta át az önkormányzatnak.
2007. másik nagy
jelentőségű döntése a
„Nyírlugos Jövője” elnevezésű kötvény-kibocsátás volt. Az önkormányzat
4.626.000 svájci frank öszszegű kötvényt bocsátott

ki fejlesztési feladatai megvalósítására. Ezek között
a legfontosabb a jelenleg
épület nélkül lévő önkormányzati
intézmények
elhelyezésére szolgáló új
épület vagy épületek felépítése volt. A polgármesteri hivatal és a védőnői
szolgálat épületeinek életveszélyessé
nyilvánítása
és lebontása miatt nagyon
sok önkormányzati feladat
méltatlan tárgyi körülmények közé került. Ez nem
jó az ott dolgozóknak, de
nem jó az ügyfelek, az ellátottak számára sem. A
kötvény kibocsátása csak
akkor eredményes, ha van,
aki azt meg is veszi. Az önkormányzat számlavezetője, a Raiﬀeisen Bank Zrt.
erre – többszöri tárgyalás
után – hajlandóságot mutatott. A kötvény fedezete
nem a kötelező önkormányzati
feladatokhoz
rendelt vagyon, hanem az
1992. óta folyamatosan telepített önkormányzati erdősítés. Az akkori átváltási
árfolyamon a bank 720
millió forintot ﬁzetett a
kötvényekért. 3 évi türelmi
idő után 2010. szeptember
30-tól kell negyedévente
egyenlő részletekben viszszaﬁzetni ezt az összeget
2027. november 28-ig. A
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következő évek gazdálkodását ez a kötelezettség
fogja elsősorban meghatározni. Az önkormányzat ebből a bevételből
az elmúlt három év alatt
nem használt fel semmit
működési kiadásokra, az
átmenetileg szabad pénzeszközeit
folyamatosan
bankbetétben tartotta. A
képviselő-testület ezt a bevételt egy megfelelő pályázati lehetőség esetén saját
erőként tervezte az önkormányzat fejlesztési feladatainak megvalósításához.
A 2007. évi helyi adó bevételekből az önkormányzat átalakította a Temp-
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Templom utcán széles járda segíti a nagyszámban
ott iskolába járó gyerekek
közlekedését, a postánál és
a parókiánál burkolt parkolóban várakozhatnak a
gépkocsik. A városligetben
ebben az évben épült meg
az a gyalogoshíd, amely
azóta Nyírlugos egyik nevezetessége lett.
A helyi vállalkozások
működésének segítése érdekében az önkormányzat
2008. január 1-től a 2%-os
mértékű iparűzési adót
0,5%-ra, a 900 Ft/m2 mértékű építményadót 50 Ft/
m2-re mérsékelte. Ezzel
kívánta elősegíteni az ön-

A híd Nyírlugos egyik nevezetessége

lom utca közterületeit,
valamint elkezdte a görög
katolikus egyházközségtől megvásárolt kertben a
városliget kialakítását. A

kormányzat, hogy az eddig
is működő vállalkozások
megmaradjanak,
illetve
lehetőség szerint újak telepedjenek le Nyírlugoson.

2008.: új helyen a
rendőrök
Ebben az évben végre elérhetővé vált egy olyan
pályázati lehetőség, amely az önkormányzat által
tervezett fejlesztési feladatok megvalósítására adott
lehetőséget. Ezt a pályázatot az Észak-alföldi régió
(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-NagykunSzolnok megye) 62 városának írták ki „Funkcióbővítő
városrehabilitáció” címen. A pályázatban szerepelnie 
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A régi hivatalt le kellett bontani

 kellett közigazgatási, gazdasági és infrastrukturális fejlesztésnek. Ezeket a fejlesztési feladatokat egy
ún. előzetes akcióterületi tervben kellett bemutatni és
megtervezni.
Már maga a pályázat is egy nagyon bonyolult pályázati adatlapon, egy nehezen átlátható rendszerben
került benyújtásra. A pályázatban az önkormányzat az
előbbi hármas követelmény teljesítését egy több célú
közösségi épület (közigazgatás-fejlesztés) felépítésével, egy új piac (gazdaságfejlesztés) kialakításával, és
a nyírlugosi központi utcák (infrastruktúra-fejlesztés)
felújításával kívánta teljesíteni. Nem lehetett tehát támogatást kapni a védőnői szolgálat, a gyermekjóléti
szolgálat elhelyezése, valamint az utcák felújításához
kapcsolódó közmű felújításra. Ennek ellenére természetesen ezek is helyet kaptak a pályázatban, mint olyanok, amelyeket az önkormányzat saját erőből hoz létre.
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zárni, és megismerni a végleges döntéshez szükséges
követelményeket.
2008-ban is – mint a választási ciklus minden évében – az önkormányzat az óvodás és általános iskolás gyerekek részére naponta 2 deciliter iskolatejet
biztosított. Mind a négy évben ingyenesek voltak a
tankönyvek, nemcsak a jogszabályban előírt gyermekek, hanem valamennyi nyírlugosi általános iskolás
részére. Ugyancsak nagy segítséget jelentett a nyári
gyermekétkeztetés megszervezése, amit az önkormányzat évente több mint 250 gyermek részére biztosított, holott csak 130-150 fő részére kapott hozzá
támogatást. A napi egyszeri meleg ételt a nyári időszakban szinte minden érintett elvitte. Mind a négy
évben részt vett az önkormányzat az Arany János
Tehetséggondozó Programban, évente két tehetséges gyerek középiskolai tanulmányait támogatta havi
5.000 forinttal. Ugyancsak részt vett az önkormányzat
a Bursa Hungarica felsőoktatási támogatási rendszerben. Ennek keretében évente mintegy 35–40 nappalis

Jogosítványt szerezhetnek a diákok

Sikeres volt a vetélkedő

2008. júniusában a pályázatot határidőben benyújtottuk. Többszöri hiánypótlás után december 15-én született döntés, mely szerint 34 pályázó közül 8 város
kapott előzetes támogatást, köztük Nyírlugos. Ez azt
jelentette, hogy az első fordulót sikerült eredményesen

főiskolás vagy egyetemista kapott 5.000 forint összegű
havi támogatást, amit kiegészített további havi 5.000
forint az Oktatási Minisztérium részéről. Ezekkel a támogatásokkal évente kb, 2 millió forinthoz jutottak az
érintett családok.
Még ebben az évben került sor a rendőrőrs részére
kialakított új épületrész átadására a régi iskola épületében. A mintegy 10 millió forintos átalakítási költségből 6 millió forintot a megyei rendőr-főkapitányság
adott. Az ünnepélyes átadással egyidejűleg került sor
az első közlekedési vetélkedőre, melyhez nagy segítséget nyújtott az iskola udvarán kialakított tan-pálya,
melyen ügyességi kerékpárverseny folyt. Ez a tanpálya,
valamint a rendőrőrs kialakításhoz szükséges önkormányzati támogatás fedezetét a helyi vállalkozások
által beﬁzetett helyi adó adta. Az önkormányzat ettől
az évtől adott lehetőséget a végzős 8. osztályosok ré-

2010. szeptember

K
szére térítésmentesen megszerezni a segédmotoros
kerékpár jogosítványt. Ennek elsődleges célja, hogy a
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2009.: modern
egészségügyi ellátás
Ebben az évben az önkormányzati tevékenység
nagy részét a város-rehabilitációs pályázat ún.
második fordulós követelményeinek teljesítése
tette ki. Az előírások szerint ez alatt az idő alatt el
kellett készíteni az összes
építési tevékenységre vo-

ben ezzel az anyaggal kapcsolatban is, így a végleges
döntés áthúzódott 2010-re.
A 2009. év elején az
önkormányzat Nyírlugos
város
mikro-központi
szerepének erősítéséről
döntött. Ennek keretében
két kitörési pontot határozott meg. Az egyik az

Új épületrészt kaptak rendőreink

Nyírlugosról elkerülő gyerekek a nagyobb városokban
ne kerüljenek veszélybe a közlekedési szabályok nem
ismerése miatt. Az alapvető közlekedési szabályokkal
évente mintegy 30–35 nyírlugosi gyerek ismerkedhet
meg az önkormányzat költségén, és szerezheti meg a
jogosítványt, a tanpálya megfelelő a rutin vizsga letételére is, az ehhez szükséges engedélyt sikerült megszerezni. A tanpálya kialakítása, valamint a hozzákapcsolódó sportpálya felújítása 15 millió forintba került.
Az óvodás és általános iskolás gyerekek oktatásának feltételeit jelentősen javította, hogy a önkormányzat folyamatosan részt vett és részt vesz az ún. IPR
Szakrendelőt avattunk

Az iskola az ünnepségek színtere is

programok megszervezésében és lebonyolításában.
Ezek keretében jelentős mennyiségű – a nevelést-oktatást segítő – taneszközt sikerült beszerezni és ezzel
is segíteni az alapvető közoktatási feladatokat. Itt kell
megemlíteni Dzsudzsák Balázs 600.000 forint értékű
felajánlását, melyből sporteszközöket vásárolt az általános iskola.

natkozó végleges terveket,
meg kellett szerezni az építési engedélyeket, ki kellett
dolgozni a végleges akcióterületi tervet és egy újabb
komplett pályázati anyagot
összeállítani. A bonyolult
és sokszor életidegen bürokratikus előírások teljesítése, illetve az általuk állított akadályok leküzdése
rengeteg adminisztrációs
feladatot adott. Ennek köszönhetően csak október
végére – de határidőben
– sikerült összeállítani a
második fordulós pályázatot. Természetesen – minden törekvésünk ellenére
– további követelményeket
támasztottak velünk szem-

egészségügy. Ennek érdekében egy járóbeteg szakellátó kialakítását határozta el a testület az Erkel
Ferenc utcai orvosi lakás
átalakításával. A könnyebb
feladat a szükséges építési munkák elvégzése volt,
a nehezebb az, hogy a
megfelelő orvosi szakmák
működésének személyi és
más szakmai feltételeit ide
lehessen hozni. Nagy ellenállás mutatkozott a nyírbátori járóbeteg szakrendelőt
működtető részéről, mivel
véleménye szerint ezzel
Nyírlugos
konkurenciát
teremt. Emiatt az önkormányzat az együttműködési készséget mutató – a 
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Helyben van a fizikoterápiás kezelés

 megyei önkormányzat által
működtetett – Jósa András Kórház illetékeseivel
egyeztetett az orvosi kijárásról, illetve a működési
engedély megszerzéséről.
A rendelő végül is a kórház illetékeseinek elvárásai
szerint készült el, és lehetőséget teremt a nyírlugosi
és a környező települések
betegei részére modern és
közel lévő egészségügyi
ellátás igénybevételére.
A szakrendelő létrehozásában, illetve működési
feltételeinek kialakításában végzett munkájáért
nagy köszönet illeti a me-

lenleg belgyógyászat, nőgyógyászat, reumatológia
és szemészet működik,
kiegészülve ﬁzikoterápiával. A járóbeteg szakellátó hosszabb távú működésének feltétele, hogy
minél nagyobb számban
vegyék igénybe a betegek!
Már szerepel a megyei önkormányzat járóbeteg ellátási koncepciójában, de
egyelőre Nyírlugos Város
Önkormányzata ﬁzeti a
fenntartás költségeit, évi
mintegy 7–8 millió forint
összegben. Így volt ez korábban a mentőállomás
esetében is, amíg műkö-

Törődünk a szépkorúakkal is

gyei közgyűlés elnökét,
Seszták Oszkár urat. Je-

désével be nem bizonyította szükségességét. Ez
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kell a járóbeteg szakellátó
működéséhez is. Sikerült
megteremteni a vérvétel
helyben történő elvégzésének és vérminta elszállításának feltételeit is. Ezzel
jelentős összegű utazási
költségtől mentesülnek a
betegek, mert Nyírbátorban korábban több napba
került a vérvétel lebonyolítása. Az erősítendő városi
és mikro-térségi szerepkör
másik területe a képviselőtestület szerint az oktatás.
Ehhez az óvoda és az iskola
épülete nagyon jó kiinduló

!
2010. szeptember

Ha ilyen irányú további
igények keletkeznek, erre
készen kell állni Nyírlugos
további fejlődése érdekében.
A tárgyi feltételek javítása keretében került sor
az iskola régi épületének
tetőszigetelésére és a tornaterem felújítására. Erre 22
millió forint vissza nem térítendő támogatást sikerült
elnyerni, és 1,5 millió forint
saját erőt biztosítani hozzá.
Ebben az évben döntött
arról is képviselő-testület,
hogy jogutód nélkül, vég-

Poór Péter volt a sztárvendég

alapul szolgál. Az óvoda és
az iskola nevelési-oktatási
feltételeit úgy kell javítani és fejleszteni, hogy az
vonzó legyen azok számára, akik itt akarják
gyermeküket elhelyezni.
Ezt a célt szolgálják a már
korábban említett IPR
programok, és a 2009-ben
kezdődött kompetenciafejlesztési program is. Kezdeti eredményei ennek a
törekvésnek is mutatkoznak, az iskolabusszal rendszeresen mintegy 20 gyermek jár át Nyírmihálydiból
és több nyírbélteki szülő is
a nyírlugosi közoktatási
intézményeket választotta.

elszámolással megszünteti
az 1997. évben létrehozott
Önkormányzati Kht-t. A
kht. hosszú éveken át betöltötte a szerepét, több
olyan feladatot sikerült a
keretein belül megoldani, amit az önkormányzat
költségvetésén belül nem,
vagy csak drágábban lehetett volna megvalósítani.
A társasági törvény azonban a kht-k kft-vé történő
átszervezéséről döntött. A
nonproﬁt kft. azonban már
elveszti azokat az előnyöket, amelyeket a kht. élvezett. Ebben a helyzetben
már nincs értelme külön
gazdasági szervezetben el-

2010. szeptember
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az önkormányzat az általa
elfogadott közfoglalkoztatási terv végrehajtása során
maximálisan kihasználta.
Több mint 200 munkanélkülinek sikerült értelmes elfoglaltságot és ezzel rendszeres jövedelmet

!
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biztosítani. 8 hónapon keresztül több mint 10 millió
forint összegű bérkiﬁzetést
teljesített az önkormányzat
havonta. Ezzel is javult a
helyi lakosság vásárlóereje,
ami a helyi vállalkozások
működését segítette.

Kint és bent is ünnepeltük a felújított tornatermet

látni az önkormányzati feladatokat. A kht folyamatosan valamennyi pénzügyi
kötelezettségének eleget
tett, így a végelszámolásnak semmilyen akadálya
nem volt. Feladatait a polgármesteri hivatal vette át.

2009-ben az „Út a
munkához”
program
meghirdetése nagy lehetőséget teremtett a hosszú
ideje munka nélkül lévők
foglalkoztatásához és családjuk rendszeres jövedelemhez juttatásához. Ezt

Jövedelmet jelentett a közfoglalkoztatás

2010.: elkezdődött a város-rehabilitáció
Ebben az évben tovább folytatta az önkormányzat a korábbi években kitűzött célok megvalósításához
szükséges tevékenységeit. A közfoglalkoztatást sikerült
kibővíteni az uborka termesztéssel és a szántóföldi növénytermesztéssel. 2010-ben már 250–260 fő közcélú
munkás foglalkoztatására került sor, emellett további
több száz ember tudott a szezonban jövedelemszerzési

Magánerőből épült a gyógyszertár

lehetőséget biztosítani, már nemcsak nyírlugosiaknak,
hanem a környező településen lakóknak is. Ezzel
Nyírlugos gazdaságszervező mikroközponti szerepe
tovább erősödött.
Az egészségügyi ellátás területén a fejlődéshez korábban soha nem látott módon magántőke tevékenysége is hozzájárult. Az önkormányzat által értékesített
területén új gyógyszertár épült, amelyhez semmilyen
önkormányzati pénz nem társult, működtetése is magánvállalkozás keretében történik. A fogorvosi ellátás is
teljesen magánerőből újul meg. Várhatóan ez év végéig
az Erkel Ferenc utcán az önkormányzattól megvásárolt,
volt állatorvosi lakásba kerül át ez az ellátás. A vállalkozó az önkormányzattól vásárolt épületet minden egyéb
támogatás nélkül, saját erejéből alakítja át a tevékenységére vonatkozó szabályoknak megfelelően. A közösségi szolgáltatásokba korábban semmilyen működő tőke
nem érkezett, ez a két fejlesztés remélhetőleg példaként
hat majd más vállalkozásokra, hiszen láthatják, hogy
Nyírlugoson érdemes befektetni, van jövő.
A város-rehabilitációs pályázat tárgyában további
pályázói elvárások teljesítése után 2010. júniusában megszületett a támogatói levél, mely véglegessé tette, hogy si-
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kerül megvalósítani a 2008. év elején eltervezett feladatokat.
Sajnos a kétfordulós pályázati eljárás követelményei miatt
eltelt idő nem kedvezett sem a beruházási költség optimális szintjének, sem pedig annak hogy az önkormányzat
minél előbb meg tudja valósítani terveit.
Emiatt immár több mint két éve ideiglenes helyen
működik a polgármesteri hivatal, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnői szolgálat stb. A pályázati előírásoknak megfelelően időközben sikerült eredményesen lebonyolítani
a közbeszerzési eljárást. Ennek megfelelően a HUNÉP
ZRT. végzi el az építési tevékenységeket. Támogatási szerződés híján egyenlőre saját kockázatára annak érdekében,
Kibővült a közfoglalkoztatás

A Szabadság-telepen befejezéséhez közeledik a járdaépítés, mellyel az autóbusz fordulótól immár a templomig
jobb minőségű és szélesebb, kényelmesebb járdán lehet
közlekedni, valamint a volt iskola telkénél lévő autóbuszöböl kialakítás, mellyel szintén kényelmesebbé és legfőképpen biztonságosabbá válik a közlekedés, a várakozás,
a le- és felszállás.

Magánvállalkozásban működik a gyógyszertár

hogy mielőbb elkészüljön. A támogató levél alapján önkormányzatunk 679 millió 911 ezer 382 forint vissza
nem térítendő támogatást kapott az általa tervezett, a
korábbiakban részletezett feladatok megvalósítására. Ehhez az önkormányzatnak 538 millió forint saját erőt kell
hozzátenni, hogy teljes egészében megvalósulhasson a
program, teljesüljenek azok a célok is, amelyhez nem járul
támogatás, de az önkormányzat kötelező feladatai közé
tartoznak. A fedezetet a kötvénykibocsátásból származó bevétel jelenti.

Munkájuk lett

Szabadság-telep is fejlődik, illetve Épül a buszöböl

2010. szeptember
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hogy az 1990-ben megkezdődött fejlődési folyamatra építve tovább lehessen
vinni Nyírlugos fejlődését
méltóvá válni a városi címre.
Az elmúlt négy év önkormányzati eredményeit
az Önök bizalmából megválasztott képviselők:
- Andrásik Gábor
- Bellon Sándor
- Féki András

!

- Fülöp András
- Göncző György
- Háda Istvánné
- Kavalecz Béla
- Káplár András
- Lisztes Pál
- Pazurik István
- Vedrán Imre
segítségével sikerült megvalósítani és elérni. Ők
nagyban hozzájárultak
Nyírlugos eddigi fejlődéséhez.

Megújult a templom teteje is

Az előzőek csak szemelvények, a legfontosabb
események voltak az önkormányzat elmúlt négy
évi munkájából. Terjedelmi okokból a Lugosi Krónika ennél több lehetőséget
nem ad a számunkra. Az
előzőek - úgy gondoljuk nagyvonalakban tükrözik
az önkormányzat törekvéseit, a haladás irányát,
mely szándékaink szerint
abba az irányba mutat,
hogy a Nyírlugoson élők
meg tudjanak itt élni, lehetőség szerint a legtöbb

tűnik, hogy megvalósult,
hiszen ennek így kellett
lennie, találkozott az Önök
elvárásaival, de higgyék el,
hogy minden döntés mögött nagyon sok előkészítés, tervezés és munka van.
Nyírlugos jövőjét mi
magunk határozhatjuk
meg, ha jól átgondolt
döntések alapján egy akarattal szervezzük meg az
önkormányzati munkát.
Szükség van egy meghatározott irányra, melyhez
mindenki hozzáteheti a
maga jobbító véleményét,

A megújult tornaterem

A tanulás mellett kell a vidámság is

Fontos számunkra az egészségügy fejlesztése

ellátást helyben el lehessen érni. Úgy gondoljuk,
hogy az előbb említettek
közül sok természetesnek

és az így kialakult többségi akaratot közösen egy
irányba haladva hajtjuk
végre. Ez szükséges ahhoz,

9
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Az alábbi táblázatok néhány fontosabb számadattal
a négy éves költségvetési gazdálkodást jellemzik
Összehasonlító táblázat a bevételek és kiadások alakulásáról a 2007–2010 években
(adatok ezer forintban!):
BEVÉTELEK
eredeti

ÉV

módosított
előirányzat

KIADÁSOK
eredeti

TELJESÍTÉS

módosított

TELJESÍTÉS

előirányzat

2007.

762.303

792.790

1.392.063

762.303

792.790

687.057

2008.

1.401.722

1.442.691

790.870

1.401.722

1.442.691

745.328

2009.

1.396.536

1.487.593

1.523.782

1.396.536

1.487.593

828.244

2010. I. félév

1.460.823

1.502.109

341.383

1.460.823

1.502.109

319.918

Összehasonlító táblázat néhány fontosabb bevételi forrás alakulásáról a 2007–2010 években
(adatok ezer forintban!):
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉS

ÉV

Állami támogatás

Saját bevétel

Fejlesztési-felhalmozási bevétel

2007.

333.895

76.605

786.790

2008.

265.001

39.911

103.440

2009.

266.639

56.360

95.051

2010. I. félév

284.267

16.046

17.114

Összehasonlító táblázat néhány fontosabb kiadás nemről a 2007–2010 években
(adatok ezer forintban!):
KIADÁSNEM MEGNEVEZÉSE

ÉV

Működési kiadás

Fejlesztési kiadás

Szociális célú kiadás

2007.

678.167

91.380

108.205

2008.

616.678

124.495

125.516

2009.

697.703

108.750

188.368

2010. I. félév

300.682

13.292

24.977

Arra kérek minden nyírlugosi választópolgárt, hogy 2010. október 3-án éljen választójogával és menjen el
szavazni, részvételével és szavazatával is értékelje az elmúlt esztendőket. Ezzel is mutassanak irányt a megválasztandó képviselőknek, jelezzék, hogy ﬁgyelemmel kísérik munkájukat és fontosnak tartják az önkormányzat tevékenységét. Minden résztvevő szavazatával arról dönt, hogy Nyírlugos városának és lakóinak hogyan
alakuljon a sorsa a következő években.
A képviselő-testület nevében:

Hovánszki György
polgármester

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: Talpas Sándor • Nyomta: Tóth Imre nyomdája – Nyírtelek

