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A Karácsony
ünnepi ikonja
Minden ünnepek megvan az ikonja, amely
a képi ábrázolás nyelvén tárja elénk az ünnep eseményét és titkát. Karácson ikonja
nagyon beszédes, mindent el akar mondani, amit az ünneppel kapcsolatban a Szentírásból tudhatunk.

Újévi köszöntő
Kedves Nyírlugosi Polgárok!
Az év vége rendszerint a számvetések időszaka is, úgy a magánéletben, mint a vállalkozások vagy az önkormányzatok számára. Nincs ez másképp Nyírlugoson sem.
Mint a város polgármestere, a 2015. esztendőre visszatekintve ismét azt állapíthatom meg, hogy küzdelmes, rengeteg tennivalóval járó, olykor alapos megfontolásokat,
máskor gyors döntéseket igénylő év áll mögöttünk.
Sikerek és kudarcok, öröm és bánat egyaránt ért minket, de úgy gondolom, a nehézségek ellenére elmondhatjuk: erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten sokat tettünk
azért, hogy az itt élők problémáit megoldjuk, hogy minél több embernek segítsünk
megélhetési gondjai enyhítésében, hiszen ezáltal érezhetik jól magukat lakóhelyükön.
Legfőbb feladatunknak azt tartottuk, hogy a kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás fenntartása mellett megtaláljuk azokat a megoldásokat, melyek segítenek a
munkaelehetőség biztosításában, a foglalkoztatás elősegítésében. Én ugyanis azt tartom a legfontosabbnak, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk annak érdekében,
hogy munkához és ezáltal jövedelemhez segítsük Nyírlugos polgárait, hiszen így tudnak gondoskodni családjukról.
Ez a tevékenység célom és fontos feladatom a jövőben is.
Önmagában a polgármester és a képviselő-testület tagjainak szándéka nem mindig
elég, kell a helyi lakosság, a nyírlugosi polgárok segítsége, pozitív hozzáállása is. Közösek az erőfeszítések és közösek az eredmények. Kinek-kinek a maga területén, a maga
lehetőségei szerint hozzá kell tenni valamit ahhoz, hogy lakóhelyünk fejlődjön, és komfortos, élhető városként olyan település legyen, ahol szívesen élnek polgárai.
Határozottan azt gondolom, hogy negyedszázada jó irányba indultunk el, sokra haladtunk, de ehhez arra is szükség volt, hogy Önök, Nyírlugos polgárai ne csak megértsék
és elfogadják, de támogassák is elképzeléseinket, működjenek közre megvalósításukban. Túlnyomó többségében így történt, köszönjük és örülünk neki, így együtt lehetünk
büszkék a közös sikerekre. Eddig szép eredményeket értünk el, a fejlődés folyamatos
és még nincs vége, akad feladat bőven. Ezek megvalósítása akkor sikerülhet, ha Önök,
Nyírlugos polgárai megértik és támogatják elképzeléseinket.
Folytatás a következő oldalon

A kép közepén Mária, az istenszülő
látható, az ő alakja a legnagyobb. Jobb kezével a gyermek Jézusra mutat, mintegy
a figyelmünket szeretné a megérkezett
Megváltóra irányítani.
Jézus a barlangban van, de ha jól megnézzük, akkor nem jászolban fekszik, hanem koporsóban, és nem pólyában van,
hanem síri lepelben. Miért? Ő azért testesült
közénk, hogy halálával megváltson minket.
A gyermek fejénél állatok vannak, egy
ökör és egy szamár. Nem az istálló kihangsúlyozására, hanem a prófétai jövendölésre
utalnak: Az ökör és a szamár megismeri gazdáját, csak te, Izrael, nem ismered a te Uradat.
A kép felső részén a mennyből leszálló és dicsőséget zengő angyalok láthatók, egyikük a pásztoroknak mondja el az
örömhírt.
Folytatás a következő oldalon

Újévi köszöntő
Folytatás az előző oldalról

Az önkormányzat folyamatosan törekszik
arra, hogy a városi cím ne csupán egy üres
rang legyen, ezt célozzák a nyírlugosiak
érdekében hozott különböző jóléti intézkedések, a korszerűsítések, az újabb és
újabb fejlesztések. Bízom benne, hogy
mindezek eredményeképpen évről évre
jobbá és könnyebbé tudjuk tenni Nyírlugos polgárainak életét.
Az új esztendő kezdetén az ember
mindig reménykedik, hogy jobb lesz, si-

keresebb, mint a korábbi. Bízom benne,
hogy a megválasztott képviselők segítségével és a nyírlugosi polgárok támogatásával újabb céljainkat is sikerül elérni, terveinket megvalósítani.
Azt vallom, hogy ha a célok eléréséhez mindenki hozzáteszi a maga kitartó
munkáját és jobbító véleményét, akkor az
eredmények sem maradnak el.
A mindennapi teendők, munka sodrában előfordulhatott, hogy esetleg akaratlanul megbántottam másokat, amiért
most elnézésüket kérem.

A Karácsony ünnepi ikonja
Folytatás az előző oldalról

Mária mögött a három király jön lóháton, tekintetük felfelé, az őket vezető csillagra
irányul.
A kép bal alsó sarkában József ül, fejét a kezébe hajtva töpreng, előtte torzonborz ruhában egy szakállas öreg. Ez nem más, mint a Gonosz, aki arra akarja rávenni Józsefet,
hogy hagyja el Máriát, ne higgye, hogy ez a gyermek az Isten Fia. Tudjuk, hogy ez, és József álom általi figyelmeztetése korábban volt, de mivel a születés történetéhez tartozik,
jogosan nyer ábrázolást.
Végül az ikon jobb alsó sarkában ismét a gyermek Jézust láthatjuk, amint fürdetését
készítik elő. Minden újszülöttet megfürdetnek születése után, mondhatnánk, ez az első
emberi cselekedet, ami velük történik. Ez a jelenet arra utal, hogy Jézus megtestesülésével valóságos ember lett, ugyanazt a természetet vette magára, amit mindannyian birtoklunk, már születése első pillanatától.
Ezek az ábrázolások egyszerű, érthető módon tárják elénk az ünnep eseményeit. Segítséget nyújtanak a megtestesülés titkának mind jobb megértéséhez, hogy az angyalok
dicsőítésével, a pásztorok csodálatával és a királyok imádó hódolatával fogadjuk mi is a
Megváltónkat.
Szemán László
parochus

Hirdetmény
Nyírlugos Város Önkormányzata bérbeadás útján hasznosítani kívánja a tulajdonában
álló nyírlugosi 266 hrsz.-ú, a valóságban a 4371 Nyírlugos Debreceni u. 36. sz. alatti volt
CLUB 30 söröző épületét.
A bérlőnek az épületet ifjúsági klub jelleggel kell működtetnie a – elsősorban
nyírlugosi – fiatalok szabadidejének kulturált eltöltése érdekében, szabadidős programok, zenés-táncos rendezvények megszervezésével a hatályos jogszabályi rendelkezések és a bérbeadó elvárásainak megfelelően.
Az érdeklődők pályázatukat legkésőbb 2016. január 8-án (pénteken) 12 óráig juttathatják el zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal (Többcélú Közösségi Épület 4371 Nyírlugos Szabadság tér 1.) Titkárságára.
A pályázatban kérünk egy rövid bemutatkozást a pályázótól arra nézve, hogy korábban hol, milyen hasonló tevékenységet folytatott, van-e tapasztalata a vendéglátóhelyek
működtetésében, milyen elképzelései vannak a vendéglátó egység ifjúsági klub jelleggel
történő működtetéséhez, a működtetési jog elnyerése esetén milyen bérleti díjat tud fizetni az önkormányzatnak, határozott idejű vagy határozatlan idejű szerződés megkötésében gondolkodik.
Az eredményes pályázat feltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázati határidő
lejártáig a pályázat komolyságának érdekében 300.000 forint kauciót az önkormányzat házipénztárába készpénzben vagy az önkormányzat számlájára (OTP BANK NYRT:
11744058-15732138) átutalással befizet és az erről szóló igazolást a pályázatához mellékeli. A kaució eredményes pályázat esetén csak a bérleti jogviszony megszűnése után kerül
visszafizetésre, eredménytelen pályázat esetén haladéktalanul és hiánytalanul visszajár.
A speciális működtetési feltételek miatt a pályázók között nem feltétlenül az
ajánlott bérleti díj mértéke fog dönteni! Fontos, hogy az önkormányzat célja: a fiatalok
szabadidejének kulturált eltöltése a lehető legmagasabb színvonalon megtörténjen.
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Kedves Nyírlugosi Polgárok!
E gondolatok jegyében kívánom a
jövőben is szolgálni Önöket. A magam,
a képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal dolgozói nevében ezúton
kívánok mindnyájuknak jó egészséget, kitartást, együttműködési készséget, áldott
karácsonyi ünnepeket, sikeres, boldog új
esztendőt!
Isten áldja Önöket, Isten áldja Nyírlugos városát!
Hovánszki György
polgármester

Bemutatjuk
a doktornőt
Dr. Barna-Szabó
Tímea doktornő
2015. július 1-től
dolgozik Nyírlugoson, mint helyettesítő felnőtt háziorvos, az Országos
Alapellátási Intézet
és az önkormányzat megállapodása alapján, az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével.
Hat év alatt kell letennie a háziorvosi
szakvizsgát.
A doktornő Budapesten született,
Dunakeszin folytatta gimnáziumi tanulmányait, majd Debrecenben, a
DEOEC Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát.
Egyetemi évei alatt önkéntes
ügyeleti tevékenység révén szerzett
tapasztalatokat, majd a diploma megszerzése után 2011 októberétől rezidensként kezdett el dolgozni a megyei
kórház fehérgyarmati telephelyén, a
szülészet- nőgyógyászat osztályon.
Házasságkötése és kisfiúk megszületése miatt döntött amellett, hogy szakirányt vált. Rezidens orvosként közel
50 településen tartott tájékozató és
prevenciós előadásokat a lakosság számára.
Frekventáltsága, korszerű megjelenése és az alapvető szimpátia megléte miatt Nyírlugos városra esett a
választásom – indokolta itteni munkavállalását Dr. Barna-Szabó Tímea –, így
2015. július 1-jétől Dr. Bulátkó János
mellett én látom el a település felnőtt
körzetének háziorvosi feladatait. Bízom benne, hogy tudásommal segíthetem az itteni emberek gyógyulását, és
abban is, hogy mielőbb megismerjük,
megszeretjük majd egymást.

A képviselő-testület munkájáról
Nyírlugos Város Önkormányzata képviselő-testülete a legutóbbi Lugosi Krónika
megjelenése óta 11 ülést tartott.
A 2015. május 4-i ülésen a képviselő-testület módosította a 2014. évi költségvetési rendeletét az elmúlt évben
pályázati és más forrásból származó
bevételekkel és az ezekhez tartozó kiadásokkal. Összességében 2014. évben
89 millió 675 ezer forinttal sikerült növelni a költségvetés bevételeit. Ezen az
ülésen fogadta el a testület a 2014. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét. A 2014.
évi költségvetési gazdálkodást az önkormányzat 1 milliárd 77 millió 189 ezer forint
bevételből valósította meg.
A feladatok ellátására ös�szesen 1 milliárd 28 millió 837
ezer forintot fizetett ki. A költségvetés egyenlege 48 millió
352 ezer forint. Ez azt jelenti,
hogy a 2014. évi költségvetési
gazdálkodás kiegyensúlyozott
volt, a bevételek fedezték a
kiadásokat. Az önkormányzat
a 2014. évi gazdálkodás során
nem vett igénybe semmilyen
hitelt, kifizetetlen lejárt számlákat sem tolt maga előtt, minden fizetési kötelezettségének
eleget tett. Emiatt a képviselő-testület a
zárszámadási rendeletben az elmúlt évi
gazdálkodást kiemelkedőnek értékelte.
Még ezen az ülésen fogadta el a képviselő-testület az avar és a kerti hulladék
égetésére vonatkozó helyi rendeletét.
Erre a környezetvédelmi törvény megváltozott előírásai miatt volt szükség.
A rendelet szerint a kerti hulladék és az
avar megsemmisítése elsősorban komposztálással kell, hogy megtörténjen. A
máshogy nem megsemmisíthető kerti
hulladékot égetéssel csak napkeltétől
napnyugtáig lehet végezni, tehát tilos az
éjszakai égetés. Ezen kívül tilos égetni a
kerti hulladékot vasárnap és a munkaszünettel együttjáró ünnepnapokon, valamint július és augusztus hónapokban. A
kerti hulladék égetésének részletes szabályai a www.nyirlugos.hu önkormányzati honlapon megtalálhatóak.
Ezen az ülésen került sor a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalattal korábban kötött temetkezési
szolgáltatási szerződés meghosszabbítására. A szerződés jóváhagyása előtt a

képviselő-testület megállapította, hogy
az elmúlt 10 évben a vállalat az önkormányzat és a lakosság megelégedésére
végezte a temetkezési szolgáltatási tevékenységet ezért nem látták akadályát a
szerződés 2025. május 3-ig történő meghosszabbításának. Egyúttal együttműködési megállapodást is kötött az önkormányzat a temetkezési vállalattal arról,
hogy a nyírlugosi állandó lakosok temetése során a ravatalozást és a sírásást az
önkormányzat végzi oly módon, hogy
a temetkezési vállalat által alkalmazott

Öntöződob segíti a munkát
(csak nyírlugosi állandó lakos és aktív
korú személyek lehetnek!) dolgozók költségeit az önkormányzat fizeti a települési
támogatási keret terhére természetbeni
ellátásként. Az önkormányzat szándéka
ezzel az, hogy az amúgy is megterhelő
temetkezési költségek egy részét a hozzátartozók válláról levegye.
Ezen az ülésen döntött arról is a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be
a nyári gyermekétkeztetés megvalósítására. A pályázat sikeres volt, 4,8 millió
forintot nyert el az önkormányzat a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyerekek nyári szünidőben való étkeztetésére. Ezt kb. 1,5 millió forinttal kiegészítve
minden 3–14 éves korú állandó nyírlugosi
lakóhellyel rendelkező gyerek kapott naponta meleg ebédet.
A 2015. május 27-i ülésen a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. A képviselők
az önkormányzat lehetőségeihez képest
jónak tartották a 2014. évben végzett

munkát. A rászoruló családok megfelelő
segítséget kaptak a családgondozótól,
akinek munkájával szemben nem merült fel semmilyen kifogás. Ezenkívül az
önkormányzat a költségvetéséből tudta
biztosítani mindazokat a gyermekjóléti szolgáltatásokat (gyermekszállítás,
úszásoktatás, gyermeknap, kedvezményes étkeztetés, nyári étkeztetés, karácsonyi ajándékcsomag stb.) amelyeket a
korábbi években is.
A képviselő-testület arról is döntött,
hogy a Scania típusú autóbuszát bérbe
adja. A bérbeadás nem érinti
a nyírlugosi óvodás és általános iskolás gyerekek szállítását. Azt a bérbevevő vállalkozás teljes mértékben vállalta.
Ezenkívül a nyírlugosi szállítási
feladatok (temetésekre, egyházi-civil szervezetek kirándulásaira, rendezvényekre szállítására stb.) előnyt élveznek.
A buszt a bérbevevő a szabad
idejében hasznosítani kívánja,
amelyből az önkormányzatnak
külön bevétele keletkezhet.
Ezen az ülésen került szóba, hogy az önkormányzat
által a korábbi években állami
tulajdonú földterületbe ültetett erdősítések alatti föld nem
kerülhet az önkormányzat tulajdonába.
Az utóbbi évek szigorú föld tulajdonlási
szabályai ezt nem teszik lehetővé, azonban – hosszas tárgyalások és egyeztetések után – lehetőség nyílt arra, hogy
a felépítményként szereplő faállomány
jelenlegi értékét, az erdősítések kezelését átvevő Nyírerdő Zrt. kifizesse az
önkormányzatnak. Ezáltal tehát az önkormányzat a jelenlegi értéket megkapja, a további kezelés feladata átkerül a
Nyírerdő Zrt-hez. Ezt a megoldást a képviselő-testület tagjai elfogadták és hozzájárultak a probléma ilyen módon történő rendezéséhez, amely még jelenleg is
folyamatban van. Az önkormányzatnak
ezen felül is megmaradtak erdősítései,
elsősorban azok, amelyek önkormányzati területen kerültek telepítésre. Ezek
szakirányítására az önkormányzat a
Nyírerdő Zrt.-vel kötött megállapodást.
A visszamaradó terület a korábbihoz képest jóval kisebb, nincs szükség önálló
önkormányzati erdész foglalkoztatására,
emellett ezek az erdősítések szorosan
kapcsolódnak a Nyírerdő Zrt. által kezelt
LUGOSI KRÓNIKA | 2015. december 3

erdőkhöz. A Nyírerdő Zrt. a szakirányító
feladatok ellátását térítésmentesen vállalta.
Döntés született még arról, hogy a
rendőrőrsnek helyet adó régi iskolaépület
magas tetőt kapjon és ez az így kialakuló
tetőtér beépítésre kerüljön a rendőrőrs
elhelyezési körülményeinek javítása érdekében.
A 2015. július 13-i ülésen az óvodavezetői állásra kiírt pályázati felhívásra
érkezett pályázatról döntött a képviselő-testület. 2015. augusztus 1. napjától
2020. július 31. napjáig Sinka Zsoltnét nevezte ki a képviselő-testület a Nyírlugosi
Óvoda vezetőjévé.

forintért sikerült is beszerezni így már ez- tett: az önkormányzat 8,5 millió forintot
zel látja el feladatait a szociális alapszol- kapott 481 m³ vastag tűzifa beszerzéségáltatás, lecserélve a már majdnem 20 hez. Érdekesség, hogy az önkormányzatnak ettől az évtől 1.000 forint+ÁFA saját
éves Citroent.
A 2015. július 28-i ülésen fogadta el erőt kell ehhez biztosítania. Ennek az az
a képviselő-testület a jubileumi városnap oka, hogy az utóbbi évtizedek folyamatombola sorsolásának részvételi és játék- tos fejlesztései miatt Nyírlugos kikerült a
szabályzatát, amely nélkül nem lehetett hátrányos települések kategóriájából.
A 2014–2020. közötti uniós pályázavolna azt megrendezni.
Az önkormányzati konyha légelszívó tok elnyerésére rövidesen várhatóak a
rendszere és több eszköze az évek során pályázati kiírások. Ezek benyújtásához
elhasználódott, emiatt a képviselő-test- előzetesen Integrált Településfejlesztéült ezek felújításáról döntött. Azóta több si Stratégiát kell kidolgozni, aki ilyennel
nagykonyhai eszköz felújítása és kicse- nem rendelkezik, több pályázati kiírásrélése megtörtént, a légelszívó rendszer nak alapból nem fog megfelelni. Ennek
tervezése megkezdődött. Ezekre össze- elkerülés érdekében az önkormányzat a
sen nettó 11 millió nyíregyházi székhelyű MEGAKOM Kft-t
forintot szán az ön- bízta meg ennek a dokumentumnak az
elkészítésével nettó 2 millió forintért. Sikormányzat.
A Templom utcai keres pályázat esetén ez az összeg a távárosliget kerítésé- mogatás terhére elszámolható lesz.
Még ezen az ülésen született döntés arnek megrongálásával összefüggésben ról, hogy az önkormányzat egy használt 80
az önkormányzat LE-s John DEERE típusú erőgépet vásárol
térfigyelő kamera bruttó 10 millió forintért a közfoglalkozrendszer kiépítésé- tatási program eredményes megvalósítás
ről döntött az ilyen érdekében. A gép azóta munkába állt.
A 2015. október 26-i ülésen a képviés hasonló cselekmények megelőzé- selő-testület nettó 20,3 millió forint ös�se érdekében. Eb- szegben elfogadta a Nyírerdő Zrt. ajánlaben előrelépés még tát az önkormányzat tulajdonában lévő,
nem történt, mert ez évben véghasználattal érintett erdővárhatóan központi terület felújítására.
Döntés született arról is, hogy 2016.
támogatást lehet
Napos kacsákat nevelhetnek a lugosiak
majd erre elnyerni. január 1. napjától a családsegítés feladaA képviselők döntöttek egy nagytel- Ha mégsem, akkor az önkormányzat sa- tainak ellátása a gyermekjóléti szolgálatjesítményű öntöződob megvásárlásáról ját erőből valósítja majd meg.
tal integráltan fog történni.
a közfoglalkoztatási programban vállalA 2015. augusztak megvalósítása érdekében.
tus 27-i zárt ülésen
Ekkor született döntés az ún. napos a törvényi előírásokkacsa juttatási programról is. Azok részé- nak megfelelően a
re, akik vállalták a napos kacsák felnevelé- helyi földbizottság
sét, összesen 8865 napos kacsát juttatott helyett eljáró Agráraz önkormányzat 30 forint/db áron (az ön- kamara egyik dönkormányzat 50 forintért jutott hozzá).
tése ellen benyújEzen az ülésen született döntés arról tott fellebbezésről
is, hogy az önkormányzata a várossá ava- döntött a képviselőtás 10. évfordulója alkalmából a városna- testület.
A 2015. szeptpon egy nagyszabású tombolasorsolást
szervez. A visszajelzésekből arra lehet ember 9-i ülésen a
következtetni, hogy a lakosság többsége képviselő-testület
kedvezően fogadta ezt a döntést, nagyon úgy döntött, hogy a
sokan döntöttek úgy, hogy részt vesznek korábbi évekhez haebben a játékban. A nagy értékű nyere- sonlóan csatlakozik
mények mindegyike nyírlugosi lakoshoz a Bursa Hungarica
Öntözőrendszert építenek ki az MTA kísérleti telepén
Felsőoktatási Önjutott.
Ezt követően a képviselő-testület
A tanyagondnoki szolgálat és a szo- kormányzati Ösztöndíj pályázat 2016.évi
felülvizsgálta a két éve lefogadott Heciális alapellátás feladatinak ellátásához fordulójához is.
Ekkor született döntés a szociális célú lyi Esélyegyenlőségi Programját. Ebben
egy OPEL Vivaro típusú gépkocsi beszerzéséről is döntött a képviselő-testület. tüzelőanyag támogatás iránti pályázat aktualizálásra kerültek a programban
Azóta a gépkocsit bruttó 7 millió 190 ezer benyújtásáról. Erről azóta döntés szüle- szereplő adatok és újra fogalmazásra a
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megvalósítandó feladatok. E program
megléte nélkül szintén nem lehet uniós
támogatásra pályázni.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy ebben az évben is vállalja a 3. osztályos általános iskolai tanulók úszásoktatásának költségeit. Mivel az iskola

Egy partnerségi szabályzat elfogadá- forintos önkormányzati támogatásban
sára is sor került, amely az Integrált Tele- részesülhetnek. Ezt a támogatást a mipülésfejlesztési Stratégia elkészítéséhez nisztérium általában még ugyanennyivel
kiegészíti. A korábbi évek döntéseivel
szükséges.
A 2015. november 23-i ülésen a kép- együtt az önkormányzat erre a támogaviselő-testület módosította a helyi adóról tásra kb. 2–2,5 millió forintot fordít minszóló önkormányzati rendeletet. A mó- den évben.
Még ezen az ülésen fogadta el a képdosítás a helyi iparűzési adó mértékét viselő-testület a 2016. évi belső ellenőrérinti. 2016. január zési tervet.
A 2015. december 7-i ülésen a képvi1-től a helyi vállalkozók az adóalap selő-testület rendeletet alkotott a szociá1%-át kötelesek az lis tüzelőanyag pályázat alapján szétosztönkormányzatnak ható tűzifára jogosultakról. A rendelet
megfizetni. Ez ko- szerint erre azok jogosultak, akik a telerábban (2008. janu- pülési támogatásról szóló rendeletben
ár 1.-től) 0,5% volt. szereplő tűzifa támogatásra is jogosultak,
Az önkormányzat akik 2015. március 1. előtt lakásfenntartádöntésének meg- si támogatást kaptak. Ha ezen felül még
hozatala előtt fóru- marad, akkor az egyedül élő 65 év felettiek
mot szervezett az is részesülhetnek ebből a támogatásból.
érintett vállalkozók Minden jogosult 1 m³ tűzifát fog kapni, ha
részére. A fórumon több jogcímen is jogosult, akkor is csak ez
Hovánszki György a mennyiség jár. Mivel az önkormányzat
polgármester rész- anyagi helyzete most lehetővé teszi, saját
Burgonya bakhátolás
letesen ismertette, erőből a központi támogatást az önkorfenntartása már nem önkormányzati hogy az emelésre miért volt szükség. mányzat kiegészíti, és minden olyan szefeladat, ezért erről külön kell határozni. A Ezek közül a legfontosabb, hogy az ön- mély is kap 1 m³ tűzifát, aki Nyírlugoson
képviselők továbbra is nagyon fontosnak kormányzat a túlzottan alacsony adó- lakást tart fenn és abban életvitelszerűen
tartják, hogy lehetőség szerint minden mérték miatt több központi támoga- ott is lakik. Ez a támogatás háztartásonnyírlugosi gyerek megtanulhasson úszni, tástól elesik vagy
így megmaradhatott ez a több mint 20 kénytelen saját erőt
éve indult program.
fizetni. A 2016. jaA korábbi években indított energia nuár 1-től fizetendő
hatékonysági intézkedések folytatása- 1% adó még mindig
ként az önkormányzat tervezi az óvoda a legkisebbek köés az iskola régi épületének energetikai zött van a környekorszerűsítését. A várható pályázati ki- ző
településeket
írásokra felkészülendő megbízást adott figyelembe véve. A
az előzetes tervezési és egyéb előkészí- legmagasabb 2%tő feladatok elvégzésére két budapesti os mértéket több
székhelyű kft-nek, amelyek csak akkor környező telepükapnak a munkájukért pénzt, ha sikeres lés is alkalmazza.
lesz a pályázat.
A fórumon ígéret
Arról is döntöttek a képviselők, hangzott el arra
hogy ebben az évben minden állandó vonatkozóan, hogy
nyírlugosi lakos jogosult lesz egy-egy az így keletkezett
zsák burgonyára, amelyet az önkor- többletbevételt az
Fólia feketés közfoglalkoztatásban
mányzat a közfoglalkoztatási program önkormányzat fejkeretében termelt meg.
lesztések megvalósítására fogja felhasz- ként jelent 1 m³ tűzifát. A tűzifa kiszállítáA 2015. november 13-i ülésen a kép- nálni, amelyből a helyi vállalkozások ré- sára várhatóan a jövő év elején kerül sor. A
jogosultaknak a szállításért sem kell fizetviselő-testület jóváhagyta azt az együtt- szesülhetnek.
működési megállapodást, amelyben a
Döntés született a Bursa Hungari- niük.
Az önkormányzat ezt követően szoNyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú ca Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra
Kistérségi Társulás vállalta, hogy a ki- benyújtott pályázatokról is. A képvi- ciális szolgáltatás-tervezési koncepciót
írásra kerülő területfejlesztési pályáza- selő-testület 26 jelenleg is felsőfokú fogadott el, amelyben fejlesztési tervek
tok előkészítésében és lebonyolításában tanulmányokat folytató és 4 továbbta- között szerepel a bennlakásos idősek
részt vesz. Külterületi közutak fejleszté- nulni szándékozó középiskolai tanuló otthonának létrehozása, az idősek napsére is várható pályázat kiírása, ennek nyírlugosi fiatal támogatásáról döntött. pali ellátásához szükséges tárgyi feltéteelőkészítésére megbízást adott az önkor- Ők – ha megfelelnek a tanév folyamán a lek megteremtése és egy roma szociális
mányzat.
pályázat feltételeinek – havi 5000-5000 közösségi szolgáltató ház kialakítása.
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Ezen az ülésen döntés született az
önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról. A rendelet szerint
az önkormányzati képviselők havi bruttó
40.000 forint összegű tiszteletdíjra jogosultak. Ezen felül, aki legalább egy bizottságnak tagja, havi bruttó 15.000 forintot
kap, aki még legalább egy bizottságnak
az elnöke is további havi bruttó 10.000
forintra jogosult. A bizottságok nem
képviselő tagjai havi bruttó 10.000 forint
tiszteletdíjat kapnak. Ezt követően döntés született az alpolgármesteri tiszteletdíjról. Háda Istvánné alpolgármester a
részére törvény szerint járó tiszteletdíjról
lemondott és azt kérte, hogy a bizottsági elnököknek járó tiszteletdíjat állapítsa
meg részére az önkormányzat. Ennek
megfelelően a képviselő-testület havi
bruttó 65.000 forintban állapította meg
az alpolgármester asszony tiszteletdíját.
A tiszteletdíjak visszamenőlegesen 2014.
október 12. napjától kerülnek kifizetésre.
Ezt követően pedig havonta átutalással.
A testületi ülésekről igazolatlanul hiányzó képviselők tiszteletdíjának megvonására az Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot, amely akár 12 havi tiszteletdíj
megvonást is jelenthet.
Az általános iskola 8. osztályosai közül
az önkormányzat már több mint 20 éve
minden évben 2–3 tehetséges gyereket
delegál az Arany János Tehetséggondozó
Programba. Ebben az évben az általános
iskola nevelő-testülete Ratku Fruzsina
és Pósán Róbert tanulókat javasolta támogatni. A képviselők a nevelő-testület
javaslatát elfogadták és a gyerekek delegálásáról döntöttek, egyúttal mindkettőjüket havi 6000-6000 forintos támogatásban is részesíti az önkormányzat 5 éven
keresztül amennyiben felvételt nyernek a
programba és folyamatosan teljesítik is az
abban előírt kötelezettségeiket.
A képviselő-testületi ülések – kivéve
a zárt üléseket - továbbra is nyilvánosak
azokon bárki részt vehet. Az ülésekről készült jegyzőkönyvek – kivéve a zárt ülésekét – munkaidőben a jegyzői irodában
megtekinthetőek.

Óvodánk életéből
„A gyermekkor évei azok az esztendők,
amikor a szív a legérzékenyebb,
leghajlékonyabb.
Amit oda elültetnek,
azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.”
				
(J. F. Oberlin)
Szeptemberben 88 kisgyermek népesítette be óvodánk négy csoportszobáját.
Nevelési célunk, hogy a gyermekek
szeretetteljes, biztonságos környezetben,
nyugalomban, zavartalanul játszhassanak, és a számukra kínált tevékenységek
közben életkoruknak megfelelően tapasztalatokat, élményeket szerezhessenek.
Polgármester Úrnak köszönhetően
óvodánk működési feltételei biztosítva
vannak és nevelő-, oktatómunkánkat, elképzeléseinket maximálisan támogatja.
Az óvodai nevelés tevékenységformái
között szoros az összefüggés, ezek közül
meghatározó szerepe a játéknak, mesének, mozgásnak van. Óvodásaink mozgáskultúrájának fejlődéséhez és a néphagyományok megőrzésének érdekében
ebben a nevelési évben újra lehetőség van
igénybe venni a néptánc oktatást.
A gyermekek hitoktatását, lelki-szellemi megerősítését a görög katolikus esperes úr irányítja.
Szeptemberben a népmese kiemelkedő jelentőséggel bírt óvodánk életében.
Óvodapedagógusaink bábjátékkal kedveskedtek, Benedek Elek Csizmás kandúr című meséjét adták elő. A program
keretén belül vendég előadók is érkeztek
hozzánk, akik egy szegedi gyűjtésű mesejátékot vittek színre.

Dr. Hancsicsák Mihály
címzetes főjegyző
A következő hónapban az Állatok
Világnapja alkalmából „jó gyakorlat”-ot
tartottunk, melyen a szülők is betekintést nyerhettek az óvodában folyó nevelő-oktató munka folyamatába. Ilyen
alkalmakkor minden csoportban másféle
tevékenység kerül megrendezésre és lehetőséget biztosítunk a kicsiknek, hogy
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a saját érdeklődési körüknek megfelelő
foglalkozáson vegyenek részt, ezzel biztosítva a választás szabadságát számukra.
Gyermekeink kifejezetten érdeklődőek
voltak és aktívan részt vettek az állatokkal
kapcsolatosan szervezett programokban.
Az őszi időszak lezárásaként „Márton
napi ludasságok” témahét keretén belül
kézműves tevékenységeket végeztünk az
óvoda aulájában. A fantázianévhez hűen
libát készítettünk különféle technikákkal:
főzött gyurmázással, festéssel, ragasztással, origamival. Az elkészült művekből kiállítást rendeztünk, melyet minden gyermek és szülő megtekinthetett.

A tél első hónapját minden gyermek
izgatottan várta, hiszen a gyermeki lélek számára a december egyenlő a Mikulás várással. A Nyírlugosi Óvodába is
ellátogatott a „nagy szakállú”, két manó
kíséretében. A csomagok mellett zenés
műsorral is kedveskedtek nemcsak az
óvodába járóknak, hanem a leendő
ovis korosztálynak is, akik meghívott
vendégként voltak jelen a rendezvényen.
Jelenleg az adventi időszak vége felé
járunk, mi is díszbe öltöztettük környezetünket, így várva az „eljövetelt”, amit maga
az advent szó is jelent. Mivel a karácsony
a család ünnepe, ezért szeretettel hívtuk a
szülőket, hogy közösen készítsenek gyermekeikkel, óvodapedagógusainkkal díszeket. Ezzel a kezdeményezéssel is ápolni
szerettük volna a sikeres gyermeknevelés
egyik alappillérének tekinthető harmonikus szülő-óvodapedagógus viszonyt.
Az óvoda karácsonyfája is teljes pompájában díszeleg, biztosítva az idilli hangulatot, és a várakozás izgalmát.
Ebben a meghitt szellemben szeretnék az óvoda alkalmazotti közössége nevében békés, szeretetteljes Karácsonyt és
boldog Új évet kívánni mindenkinek!
Sinka Zsoltné
óvodavezető

Események az iskolában
Ezen a nyáron a megnyert pályázatoknak
köszönhetően összesen 240 tanuló töltötte a megérdemelt szünidejét különböző
táborokban Nyírlugoson, Nyírgyulajon,
Bózsván, Zánkán és Fonyódligeten.
A nyári táborok nagyszerű élményeivel gazdagodva kezdték el ősszel a gyerekek a tanulást. A szeptemberi csengőszó 37 első osztályos, összesen pedig 285
gyermeknek jelentette a tanulás megkezdését. A 2015/16-os tanévben minden
tanulóra színes, gazdag, eseménnyel teli
hónapok várnak.

Ezekből szeretnénk néhány programot említeni, a teljesség igénye nélkül.
Nagy sikert aratott az elsős avatás, és
számos házi rendezvényt tervezünk ebben a tanévben is. Tanulmányi, sportversenyek, közlekedési és egészségnapok,
megemlékezések, farsangi mulatság teszi
emlékezetessé a tanévet.

A nyírlugosi 4. osztályos gyerekek különdíjasok lettek.
Az SNI Országos Szépíró Verseny megyei döntőjét már hatodszor tervezzük
megszervezni, és ettől az évtől sikeresen
pályáztunk az országos Bólyai Természettudományos Csapatverseny megyei döntőjének a rendezésére.
A felsős munkaközösség másik nagy
rendezvénye a tavasszal megrendezésre
kerülő Angol-német verseny nyelvtani és
szövegértési ismeretekből, ahol reményeink szerint most is több mint 150 tanuló
méretteti meg magát.
Májusban a Kiss Zoltán Emléktornát
kilencedik alkalommal fogjuk megrendezni, a környező településen élő nyolc 7–8.
osztályos focit kedvelő labdarúgó csapat
nagy örömére.
A sport kiemelt szerepet játszik az iskolánk életében, hiszen rendszeres láto-

gatói vagyunk a diákolimpiának, a Bozsik
Programban pedig 8 intézményi és három
egyesületi csapattal veszünk részt.

Rendszeres szereplői diákjaink a tankerületi, megyei és országos tantárgyi tanulmányi versenyeknek is, amelyeken az
eddigi gyakorlatnak megfelelően igyekszünk kiemelkedő eredményeket és dobogós helyezéseket elérni.

Ünnepi hulladékszállítás
Ezúton hívjuk fel a nyírlugosiak figyelmét, hogy - a korábbi értesítésnek megfelelően
– december 25-én szünetel a hulladékszállítás, így péntek helyett december 27-én,
vasárnap szállítja el a szolgáltató a kommunális hulladékot.
2016. január 1-jén ugyancsak szünetel a hulladékszállítás, e péntek helyett január
2-án, szombaton szállítja el a szolgáltató a kommunális hulladékot.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Bajnokként
a harmadosztályban
Iskolánk ebben a tanévben három tankerületi és három megyei versenyt szervez itt Nyírlugoson.
Nagyon sikeres volt az októberben
lezajlott KRESZ és kerékpáros ügyességi
verseny, ahol már hagyományosan nyolc
település diákjai adtak számot közlekedési ismeretükről és ügyességükről független rendőri zsűrizés mellett. A Vándorkupát az idén is sikerült itt tartanunk. Az
alsós munkaközösség karácsonyi Csillagjárás-kántálás vetélkedője nagy érdeklődést keltett, amelyen 7 csapat vett részt.

Megyei III. osztályú labdarúgó csapatunk sikeres 2014–2015. évi szezonon van túl,
hiszen a tabella élén zárt, megnyerve a csoportját. Csapatunk adta – Balogh Lajos
személyében – ennek az osztálynak a gólkirályát is.
A feljutásunk továbbra sem volt lehetséges, mivel a Megyei II. osztályban kötelezik az egyesületet egy ifjúsági csapat kiállítására is. Ez nem volt megvalósítható,
így a 2015–2016. évi szezont továbbra is a Megyei III. osztályban folytattuk. Nyáron a
Bajnokok Tornáján vettünk részt Nyírbátorban. Ezen a tornán csapatunk a 3. helyen
végzett és kapusunk Papp Tibor lett a torna kapusa.
A 2015–2016. őszi szezont veretlenül játszottuk le, a 13 mérkőzésből 11 győzelmet arattunk és két döntetlent értünk el. Bízunk benne, hogy a tavaszi szezonunk
hasonlóan sikeres lesz.
Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak az egész éves támogatásért, amit a csapat részére biztosítottak.
Magam és a csapat nevében pedig minden szurkolónak, minden kedves nyírlugosi
polgárnak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok.
Kavalecz Béla
edző
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Anyakönyvi hírek
Ifjú polgáraink:
Virág Barbara
Madarász Máté
Ádám Dániel
Ratku Regina
Balogh Szebasztián
Szilágyi Hunor Attila
Szulyák Attila
Mátyás Diána
Szabó Amira Zsüliett
Horváth Amira Szimonetta
Laza Árpád
Greczula Márk
Beri Erik
Stefán Aisa
Balázs József Marcell
Gajdos Bence Marcell
Ilyés Károly Donát
Kaulák Emma
Szemán Zoé
Köszöntjük őket!

2015. április 4.
2015. április 10.
2015. április 24.
2015. június 5.
2015. június 6.
2015. június 24.
2015. július 4.
2015. július 19.
2015. július 28.
2015. július 30.
2015. szeptember 1.
2015. szeptember 12.
2015. szeptember 14.
2015. szeptember 30.
2015. szeptember 30.
2015. október 8.
2015. november 11.
2015. november 11.
2015. november 18.

Ifjú polgáraink:
Kaulák Gergő – Pósán Krisztina
2015. április 18.
Nagy Lénárd Gergely – Justyák Tünde
2015. május 23.
Szulyák Zsolt – Holhós Enikő
2015. május 30.
Zsukk István – Czevár Henrietta
2015. június 12.
Papp Ferenc – Kapási Csilla
2015. július 6.
Kupecz Árpád – Pintye Orsolya
2015. augusztus 15.
Jónás Lajos – Balogh Mária
2015. augusztus 28.
Görhöny Gergely – Makszim Médea Anna
2015. augusztus 29.
Berna Norbert – Szabó Éva
2015. szeptember 16.
Nagy Sámuel Simon – Pók Beatrix
2015. szeptember 19.
Szokolai Attila – Makszim Csilla Mária
2015. október 24.
Sebők Zsolt – Balog Szimonetta
2015. október 24.
Szívből gratulálunk!

Tájékoztató
Változik a helyi iparűzési adó mértéke
Nyírlugos Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékoztatja a közigazgatási területén helyi iparűzési adó fizetésére
köteles vállalkozásokat, hogy a helyi iparűzési adó mértéke
2016. január 1. napjától az adóalap 1%-a.

Nyírlugos Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Nyírlugos Város Önkormányzata
Szerkesztőség: Nyírlugos, Szabadság tér 1.
Telefon: (06-42) 388-800 • Fax: (06-42) 388-802
E-mail: lugosimedia@gmail.com • www.nyirlugos.hu
Megjelent a Feliciter Kiadó gondozásában
Tördelés: Talpas Sándor
Készült Tóth Imre nyomdájában, Nyírtelken.

Eltávoztak közölünk:
Nagy Lajos
2015. március 11.
Ádám József
2015. április 13.
Papp Jánosné
2015. április 17.
Tóth Mihályné
2015. május 7.
Nagy György
2015. május 11.
Melkó Andrásné
2015. május 20.
Czirják Györgyné
2015. június 18.
Kosztyu Tiborné
2015. június 29.
Kujbus Mihály
2015. július 21.
Balogh Imre
2015. augusztus 2.
Ferda Sándorné
2015. augusztus 23.
Jónás László
2015. augusztus 24.
Girán István
2015. szeptember 5.
Bellon Béla
2015. szeptember 10.
Lőrincz Istvánné
2015. szeptember 19.
Nagy Sándorné
2015. szeptember 26.
Oláh György
2015. szeptember 29.
Balogh Lászlóné
2015. október 4.
Török Mihály
2015. október 7.
Papp Elek
2015. október 18.
Deák Istvánné
2015. november 1.
Horváth István
2015. november 2.
Könnyű János
2015. november 3.
Balogh József
2015. november 8.
Balogh Attila
2015. november 15.
Emléküket megőrizzük!
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Ingatlan értékesítési felhívás
Nyírlugos Város Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
4371 Nyírlugos, Mihálydi u. 23. (530 hrsz., 3681 m2) lakás, kikiáltási ára:
3.600.000,- Ft
4371 Nyírlugos, Bélteki u 20. (689 hrsz.,292 m2) régi bolt épület, kikiáltási ára: 600.000,- Ft
4371 Nyírlugos, Ady E. u. 2. (680 hrsz., 4508 m2) lakás, kikiáltási ára:
3.900.000,- Ft
4371 Nyírlugos, Acsádi u. 71. (1233 hrsz., 2091 m2) lakás, kikiáltási ára:
1.300.000,- Ft
4371 Nyírlugos, Fő u. 27. (547 hrsz., 617 m2) volt gyógyszertár, kikiáltási
ára: 2.000.000,- Ft
4371 Nyírlugos, Bélteki u. 41. (741 hrsz., 1133 m2) volt tejcsarnok, kikiáltási ára: 320.000,- Ft
Az értékesítés menete:
Aki a fenti ingatlanok megvásárlása iránt érdeklődik és elfogadja a kikiáltási árat 2016. január 8-án (pénteken) 12 óráig ezt írásban jelezheti a Polgármesteri Hivatal titkárságán zárt borítékban beadott jelentkezéssel.
A jelentkezéssel egyidejűleg szükséges az érintett ingatlan kikiáltási ára 20%-ának megfelelő kaució befizetése az önkormányzat házipénztárába vagy átutalása az önkormányzat számlájára (OTP BANK
NYRT: 11744058-15732138) az átutalás igazolása mellett. A kaució a
vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén teljes mértékben vis�szafizetésre kerül.
Az érvényes jelentkezések alapján az önkormányzat nyilvános árverést tart 2016. február 29-ig amelyre az érvényes jelentkezőket meghívja. A nyilvános árverésen a jelentkezők a kikiáltási áron vagy annál
magasabb áron vásárolhatják meg az érintett ingatlant.
Az árverésen az ingatlanok jelenlegi bérlőit (a 3. és 5. sorszám alatti ingatlanok esetében) azonos ár esetén elővásárlási jog illeti meg.
A nyertes ajánlattevőnek 45 nap áll rendelkezésére, hogy a vételárat kiegyenlítse. Ha ezt nem teszi meg akkor a 2. legjobb ajánlattevőnek lesz lehetősége a vételre, akinek szintén 45 nap áll a rendelkezésére a vételár kiegyenlítésére.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy előre
nem látható körülmények bekövetkezte esetén az értékesítési eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

