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Tisztelt Nyíracsádi Lakos!

Változó belpolitikai életünkben mind nagyobb szerephez jutnak a helyi közösségek a települések életében, így egyre 
inkább előtérbe kerül a helyi tanácsok tevékenysége, működése is. Egy település jelenét és jövőjét hosszabb távon a 
gazdasági lehetőségek, megélhetési viszonyok alakulása határozza meg. A község kommunális ellátottságában 
azonban legjelentősebb feladatuk a tanácsoknak van.

Nyíracsád község nagy múltú település, az itt élőknek mindig sokat kellett dolgozni a megélhetésért, a 
boldogulásért. így van ez ma is, amikor az életkörülmények szinten tartásáért egyre többet kell dolgozni, az 
emelkedő megélhetési költségek több munkát igényelnek.

Községünk tanácsa a rendelkezésre álló eszközökkel törekszik a falusi élet javítására, komfortosabbá tételére. Ezért 
is kezdődött el két évvel ezelőtt a szennyvízcsatorna vezeték létesítése, épült autójavító bázis, bővült továbbá a 
vízvezetékhálózat, épül egyre több kövesút, új telefonhálózat.
A lakossági igények tovább nőnek, a költségvetés azonban mind kevesebb beruházáshoz nyújt lehetőséget. Ezért is 
kéri a tanács a családokat, hogy még ebben az évben vállalják a településfejlesztési hozzájárulás befizetését, 
tűzoltógépkocsi beszerzése céljából. (A gépkocsi beszerzése a nyáron megtörténik).

Községünkben ez évben megkezdődik a takarékszövetkezet, körzeti megbízotti iroda és az orvosi ügyelet 
helyiségeinek az építése a Kassai utca elején, a parkírozó helyén. Ez jelentős terhet is jelent a tanácsnak, azonban 
mindhárom szerv működése a lakosság érdekeit szolgálja.
Egyéb kisebb munkákra - járdaépítés, belvízelvezető,- szennyvízcsatorna bővítés - kerül még sor ebben az évben, 
mely munkálatok, reméljük, hogy a lakosság egyetértésével találkoznak.

Sokat foglalkoztunk az utóbbi időben a község tisztaságával. Sajnos nem sok eredmény mutatkozott eddig. Az utcák 
végei, a düllőutak szemetesek, fóliával tarkítottak. Kijelölt szemétteleppel rendelkezik a község a volt ártánházi 
vályogvető helyén.

A tanács tervezi a szervezett szemétszállítás bevezetését, mely negyedévenként, mintegy 100 Ft-os költséget 
jelentene lakásonként, valamint a szemétgyűjtő edény ("KUKA") megvásárlását. A szemétszállítást a Debreceni 
Városgazdálkodási Vállalat végezné. Ezzel kapcsolatos véleményét a mellékelt nyomtatványon szíveskedjen a 
szakigazgatási szervhez, illetve a körzeti tanácstaghoz visszajuttatni.
A Hazafias Népfront, Vöröskereszt, és a Tanács tisztelettel kéri az ingatlantulajdonosokat (bérlőket), hogy az idén 
is virágosítsanak az utcafronton, gondozzák a járdaszakaszt és tartsák tisztán a belvízelvezető csatornát.
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