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Az ez évi munkaterv elfoga
dásakor a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a ciklus vé
gén áttekintés keretében érté
keli eddigi munkáját.

Nem kevés feladatra vállal
koztak az 1990-ben megválasz
tott önkormányzati képviselők, 
hiszen egy új törvény keretei
ben, egy megváltozott társadal
mi közegben kellett megkezde
ni munkájukat, az Ónkor
mányzat legnagyobb hatás
körrel rendelkező szerveként.

Új szerepkört kapott a tele
pülés polgármestere, az Ön- 
kormányzat jegyzője, a Polgár- 
mesteri Hivatal. Lényegesen 
változtak a költségvetési gaz
dálkodás feltételei is, a norma
tív támogatás mellett létjogo
sultságot kapott a pályázati 
rendszer, főleg infrastrukturá
lis beruházásokra, de oktatás
ban és közművelődésben is 
számottevő szerephez jutott.

A  négy év alatt a Képviselő- 
testület munkáját, a különféle 
politikai áramlatok lényegesen 
nem befolyásolták. Alapvető 
célját a törvényben foglaltak
nak megfelelően teljesítette, 
így az egész Önkormányzat 
működése az eltelt évek alatt 
zavartalan volt. Az intézmény 
fenntartás, az alapellátás mel
lett felelősségteljesen gondos
kodott a község fejlesztéséről.

A  Képviselő-testület alakuló 
ülésén megválasztotta bizottsá
gait, így a Pénzügyi Ellenőrző, 
Ügyrendi, Népjóléti, Kulturá
lis, valamint a Községgazdálko
dási Bizottságát. E szervek 
munkájában kívülálló szakér
tők is részt vettek, tudásukkal 
szolgálva az eredményes mun
kát. A  Testület pályázatot írt ki 
a jegyzői állás betöltésére, 
majd kinevezte az Önkor
mányzat jegyzőjét és megalkot
ta Szervezeti és működési Sza
bályzatát. Mindezekkel egyidő- 
ben már fontos telepü
lésfejlesztési döntéseket ho
zott. így például 1990. decem
ber 5-én határozatával autó
buszpályaudvar helyett a főtér 
átépítése, az új közlekedési 
rend kialakítására intézkedett. 
Ezzel egyidőben szükségesnek 
látta a heti piac új helyének ki
jelölését és egyes önkormány
zati ingatlanok bérbeadás ú t
ján történő hasznosítását.

Éves munkaprogram alapján 
tartotta üléseit, de a négy év 
alatt gyakran került sor rendkí
vüli ülések megtartására, me
lyeket az élet diktálta feladatok 
érdekében kellett megtenni. A 
kötelezően előírt és megtár
gyalt - költségvetés, rendőrségi 
beszámoló, stb. - napirendek 
mellett a Testület beszámoltat
ta az intézmények vezetőit, a 
Polgármesteri Hivatal szakelő
adóit, figyelmet fordított Nyír- 
acsád község működésének 
csaknem minden területére. 
Személyi döntéseket is hozott, 
kinevezte az iskola igazgatóját, 
óvoda vezetőjét, művelődési 
ház igazgatóját és a könyvtár 
vezetőjét. Közhatalmi jogosít
ványából adódóan az ország- 
gyűlési képviselők, valamint az 
Önkormányzati választáshoz 
megalakította a választási szer
veket. Döntéseit rendelet és 
határozat formájában hozta 
meg, melyek általában megfe
leltek a törvényi előírásoknak 
és az Önkormányzat működé
sét, a község fejlesztését jól 
szolgálják. A négy év alatt ösz- 
szesen 30 rendeletet alkotott 
és 307 határozatot hozott. Tel
jesítette a Testület a Kárpótlási

Törvényből adódó feladatait, 
közreműködött az Érdeke
gyeztető Fórumok munkájá
ban, a Földrendező és Földki
adó Bizottságok megalakításá
ban, illetve biztosította a 
működés feltételeit.

Nyíracsád önkormányzata 
együttműködött a térség tele
püléseivel, belépett a DéT-Nyír- 
ség Ligetalja Települési Önkor
mányzatok Szövetségébe, Ide
genforgalmi Egyesületet 
alakított Nyíradony város és 
Nyírmártonfalva község önkor
mányzatával, de a gázhálózat 
építése kapcsán szoros munka- 
kapcsolat alakult ki Szabolcs 
megye szomszédos községei
vel. Számos térségi rendezvény 
helye lett a község, így például 
kezdeményezői voltunk a 
Gúth-i kulturális napok ren
dezvényének, de 1993. évben 
itt volt a hatoslottó sorsolása, 
és a megye csaknem minden 
polgármestere megismerte a 
községet az ez évben itt tartott 
polgármesteri konferencia ál
tal.

A község címeréről, zászlajá
ról rendeletet alkotott a Képvi
selő-testület és a lakosság tájé
koztatására útjára indította a 
„Nyíracsádi Élet” című havila- 
pot. Nyíracsád életéről, az Ön- 
kormányzat munkájáról napi
lapokban is gyakran jelentek 
meg írások, melyek a telepü
lést egyre ismertebbé tették.

A Képviselő-testület munká
ja nem mindig volt zökkenő- 
mentes. Ebben talán közreját
szott az is, hogy túl sokat vállalt 
fel, ugyanakkor a napirendek, 
különféle előterjesztések elő
készítésére nem mindig volt 
elegendő idő, a beruházási fel
adatok is feszített munkatem
pót igényeltek a Hivatal dolgo
zóitól, akik számára a mércét a 
Testület magasra állította.

A testületi ülések nyilvánosak 
voltak, évente közmeghallga
tásra került sor, illetve a Szer
vezeti és Működési Szabályzat
nak megfelelően két alkalom
mal volt falugyűlés 
községünkben.

Számtalan rendezvényen je
lentek meg a Képviselő-testü
let tagjai, a polgármester, a 
jegyző, ahol lehetőséget nyúj
tottak a lakossággal való talál
kozásra. Különösen előtérbe 
került a földtulajdon rendezé
sével kapcsolatos egyeztetés, a 
licitálásokon való részvétel, de 
olyan rendezvényre is sor ke
rült, mint például a Mozgás- 
korlátozottak Egyesületének 
helyi gyűlése, ahol több mint 
300-an jelentek meg.

A Képviselő-testület bizott
ságai a ciklus elején még ke
resték helyüket, majd fokoza
tosan felismerve feladatkörü
ket, érdemi munkával 
segítették az Önkormányzat 
munkáját. Különösen kieme
lendő a Népjóléti Bizottság 
négy éves tevékenysége, hiszen 
működésével az egyik legnehe
zebb igazgatási feladatkört, a 
szociálpolitikai munkát végezte 
számos döntésével. A költség- 
vetés előkészítésében, a beszá
moltatásban, a végrehajtás el
lenőrzésében, de a község kul
turális életében, a község
gazdálkodási döntéseknél is ér
vényesült a bizottságok előké
szítő, véleményező szerepköre. 
A bizottsági elnökök — mint 
tanácsnokok — a Képviselő- 
testület kis létszámából eredő
en nem alkottak külön szervet, 
viszont feladataikat maradék
talanul ellátták.

A tisztségviselők a négy év 
alatt egyik legfontosabb felada
tuknak tartották a Képviselő- 
testület működési feltételeinek 
megteremtését, a kialakult 
munkamegosztást, lehetővé 
tette a gyors döntések meg
hozatalát, a törvényesség be
tartása mellett. A  Képviselő- 
testület nem választott alpol
gármestert, ami talán nem volt 
szerencsés, de a ciklus indulá
sakor még előre nem lehetett 
látni a jelentkező községfej
lesztési feladatok nagyságát. A 
Polgármesteri Hivatal dolgozói 
szakmai segítséget nyújtottak a 
bizottságoknak, részt vállaltak 
a testületi munka előkészítésé
ben, legjobb tudásuk szerint 
végezve a hatósági munkát, az 
ügyek intézését.

Az Önkormányzat kapcsola
ta — a szomszédos települések 
mellett — kedvezően alakult a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkor
mányzattal. A  Megyei Közgyű
lés elismerve a község hátrá
nyos helyzetét, minden évben 
valamilyen formában segítsé
get adott a település fejleszté
séhez. A  Képviselő-testület be
lépett a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzatok közös köl- 
csönalapjába, ahonnan két al
kalommal is eredményesen 
igényelt kamatmentes köl
csönt, alapítója, a Hajdú- Bi
har Megyei Vállalkozásfejlesz
tési Alapítványnak, mely szer
vezet ez ideig több nyíracsádi 
kezdő vállalkozót is segített 
500 ezer forintos kölcsönnel, 
helyben szervezett számítógé
pes oktatást a költségek 50%- 
át átvállalva. A  már említett 
kistérségi együttműködés jól 
szolgálta Nyíracsád fejleszté
sét, Nyírlugos, Nyírgelse és 
Nyírmihálydi községekkel 
együtt sikerült a gázhálózat 
építéséhez 50%-os támogatást 
elnyerni, de közös fellépés 
eredménye a térség új, korsze
rű távbeszélő hálózatának a ki
építése is. Távlati célokat szol
gál a Buzita-Vámospércs, Nyír- 
m á r t o n f a l v a - M a r t i n k a ,  
Fülöp-Nyíracsád összekötő 
utak megterveztetése, valamint 
a térség gazdaságának fejlesz
tése érdekében benyújtott pá
lyázata.

A Képviselő-testület támo
gatta a civil szervezeteket, így 
a Sportegyesületet, közremű
ködött a Polgár- és Vagyonvé
delmi Egyesület megalakításá
ban, kezdeményezte a helyi 
vállalkozók érdekképviseleté
nek megalakítását, az Agrárka
mara szerveződését.

Nemzetközi kapcsolat a len
gyelországi Nalenczow városá
val, valamint az erdélyi Kükül- 
lő-Dombóval alakult ki.

A kulturális cserekapcsolat 
mellett remélhetőleg a gazda
sági életben is jelentkeznek 
majd az eredmények.

Az Önkormányzat segítette a 
kisebb szervezetek (Vöröske
reszt, Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete) működését, külön 
figyelmet fordított az egyhá
zakkal történő együttműködés
re.

Törvényi szabályozás kereté
ben került sor a volt egyházi in
gatlanok tulajdonjogi helyzeté
nek rendezésére, így a refor
mátus egyház visszakapta — az 
Önkormányzat kártalanítása 
ellenében — a Dózsa Gy. u. 6. 
sz. alatti tantermet és szolgálati 
lakást, a görög katolikus egy
ház visszakapott egy szolgálati 
lakást, és jelenleg van folya
matban két tanterem és egy 
szolgálati lakás visszaadása.

Közreműködött a Képviselő- 
testület a református templom 
teljes felújításában, elkészítet
tük a görög katolikus régi pa- 
rókai felújítási terveit, és erőfe
szítéseket tettünk a falu egyhá
zi és nem egyházi értékeinek 
bemutatására. Jelentős egyházi 
rendezvényekre került sor, 
szentmisét tartott a görög ka
tolikus templomban Dr. Ke
resztes Szilárd püspök úr, fel
szentelte a régi parókiát.

Hálaadó Istentisztelet kereté
ben szentelte fel a református 
templomot újra Dr. Kocsis 
Elemér református püspök úr, 
nagy figyelemmel kísérte mun
kánkat Csorna György refor
mátus esperes úr.

Az elmúlt négy évben több 
politikus látogatott el közsé
günkbe. Dr. Szabó Iván pénz
ügyminiszter adta át a községi 
gázhálózatot, Dr. Gyurkó Já
nos környezetvédelmi minisz
ter istentiszteleten vett részt a 
református templomban, a 
Polgármesteri Hivatalban tett 
látogatást Dr. Torgyán József a 
Kisgazdapárt országos elnöke, 
valamint Dr. Orbán Viktor a 
FID ESZ elnöke. Rend
szeresen megfordult Nyíracsá- 
don Komor Sándor volt or
szággyűlési képviselő, aki mun
kája részének tekintette a 
települések érdekének képvise
letét. Rendezvényeinken meg
jelentek a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés tisztségviselői, Dr. 
Szekeres Antal elnök úr avatta 
fel a község második tornater
mét.

1991. évben a Kölcsey Ferenc 
Művelődési Központ vezetői 
lehetőséget adtak művészeti 
kiscsoportjainknak egy debre
ceni fellépésre, ahol nagyon 
sok Debrecenben élő nyíracsá
di gyönyörködött a szép mű
sorban.

Intézményhálózat működte
tése az egyre nehezülő gazda
sági helyzetben igen nehéz fel
adat elé állította a Képviselő- 
testületet. Ennek ellenére 
bővítette egészségügy vonatko
zásában az Orvosi Rendelő he
lyiségeit, egyre kulturáltabb 
körülményeket teremtve a já
róbeteg rendelés számára. A 
háziorvosok 1993. júniusától 
vállalkozási formában végzik 
az egészségügyi alapellátást, fi
nanszírozásukat közvetlen a 
Társadalombiztosítási Igazga
tóság látja el, míg a védőnői 
szolgálat és a körzeti központi 
orvosi ügyelet, valmint a fogor
vosi szolgálat az Önkormány
zat működtetésében maradt. 
Az egészségyi ellátás folyama
tos és magas színvonalú közsé
günkben, viszont rövid időn 
belül a szomszédos települé
sekkel együtt gondoskodni 
szükséges az ügyeleti rendelő 
felszereltségéről, új gépkocsi 
beszerzéséről. A szociálpoliti
kai munka az előző időszakhoz 
viszonyítva számos elemmel 
bővült, ebben operatív szere
pet vállalt a Népjóléti Bizott
ság és változatlan formában 
működött tovább az Öregek 
Napközi Otthona.

A közoktatási intézmények 
(iskola, óvoda) vezetői rend
szeresen beszámoltak a Képvi- 
selő-testületnek az intézmény
ben folyó munkáról, érzékel
tetve a jelentkező feszült
ségeket. Bővült az iskolai 
ebédlő, tantermek épültek az 
emeletes iskola felső szintjén, 
az alsó tagozatos gyermekek és 
az óvodások részére pedig tor
naterem is létesült. Komoly 
költséget igényelt az intézmé

nyek fűtésének átalakítása, 
mely remélhetőleg gazdaságos
sága által megtérül. A  régi óvo
da épületének kivételével eb
ben az évben mindenütt alkal
mazásra került a gázfűtés, 
megtörtént a Gyógyszertár és 
az orvosi ügyelet fűtésének kü
lönválasztása is. A Képviselő- 
testület mindig figyelembe vet
te az intézményvezetők maga
sabb költségigényét a 
működéshez, azonban a ren
delkezésre álló normatív tám o
gatás az elmúlt években nem 
emelkedett, ezáltal a lehetősé
gek igen korlátozottak. A  ne
hézségek ellenére minden nap
közis csoport számára biztosí
tott a délutáni tanulás az 
iskolások számára, nem korlá
tozták a felveendő óvodások 
számát. Gondot és feszültséget 
okozott a közalkalmazotti tör
vény alkalmazása, az elmúlt év 
végi törvénymódosítás sem ol
dott meg semmit, ebből mun
kajogi viták keletkeztek, az el
járás még folyamatban van, és 
a döntés súlyos terheket róhat 
az Önkormányzatra, amennyi
ben nem kerül sor törvény m ó
dosítására, vagy a költségek 
megtérítésére.

A Képviselő-testület biztosí
totta az intézmények önállósá
gát, nem korlátozva a létszám- 
gazdálkodást, mely 1995. év
ben szorosabb összefüggésben 
lesz a költségvetéssel.

A  Művelődési Ház és a 
könyvtár az elmúlt négy évben 
megtartotta és betöltötte alap
vető funkcióját, kiállításokkal, 
szórakoztató rendezvényekkel 
szolgálva az igényeket. Sokat 
fejlődtek a művészeti kiscso
portok, egész megyében ismer
tek a táncosok, citerások és az 
énekkar tagjai, de zongoraok
tatás mellett modern tánctan
folyam indítására is sor került.

A Képviselő-testület a helyi 
vállalkozókkal közösen alapító
ja a Nyíracsád Kultúrájáért 
Alapítványnak, ezáltal is segít
séget nyújtva a községhagyo
mányainak, művészeti értékei
nek ápolásához. Az Alapítvány 
működését itteni és helybeni 
vállalkozók eddig több száz
ezer forinttal támogatták. 

Községfejlesztés, beruházás 
A Képviselő-testület egyik 

legfontosabb feladatának tar
totta Nyíracsád fejlesztését. 
Közvetlen megalakulása után 
áttekintette a lehetőségeket, és 
minden pályázati lehetőséget 
kihasznált. Képviselői kezde
ményezésre elkészítette a MA- 
KONA Kft-vel a község főtere 
hosszú távú beépítési tervét.

A  Debreceni Közúti Igazga
tósággal történő együttműkö
dés tette lehetővé a Petőfi tér 
átépítését, új forgalmi rendjé
nek kialakítását. Az autóbusz 
megálló áthelyezésével, a kerí
tés megszüntetésével, a tem p
lom felújításával harmoniku- 
sabbá vált a község centruma. 
A pályázati lehetőségek első
sorban két irányba történhet
tek. Egyik a törvényi szabályo
zás keretében megvalósítható 
célokra adott támogatási rend
szer (céltámogatás), a másik 
irány pedig mint elmaradt tér
ség, pályázatot lehetett benyúj
tani a Területfejlesztési Alapra. 
A céltámogatásokon elnyert 
pályázati pénzből valósult meg 
az iskolai-óvodai tornaterem, a 
vízhálózat bővítése, új szenny
vízvezeték építése, a 4-es szá
mú vízműkút bekötése. Az el
maradt térségek számára a 
Kormányrendelet lehetőséget 
biztosított pályázat benyújtásá

ra, infrastruktúra fejlesztésére. 
A Képviselő-testület villanyhá
lózat kiépítésére, belvízelveze
tő csatorna megépítésére, utak 
kiépítésére, gázhálózat megva
lósítására pályázott, eredmé
nyesen. Természetesen mind
két esetben maximum 50%-os 
támogatást kaphattunk az ál
lamtól, így a saját erőt minden
képpen biztosítanunk kellett. 
Külön pályázat készült a Köz
lekedési és Vízügyi Minisztéri
um felé kerékpárút építésére, 
de e szaktárca pályázatán nyer
te el az Önkormányzat a Ko
dály Z. utca szilárd burkolatá
nak kiépítését is. Szerényebb 
mértékben került sor a már ki
épített önkormányzati utak ja
vítására, de sor került a Zrínyi 
utca kátyuztatására, Hunyadi 
utca végének megjavítására, 
Gát utca útalapjának elkészíté
sére, valamint folyamatban van 
a Füveskert és a Winkler utca 
megjavítása is. Elkészült a Pe
tőfi tér zárt rendszerű belvízel
vezető csatornája, valamint a 
Kossuth utca és az Ady E. utca 
által határolt területek belvízel
vezető rendszere is. Jelentős 
értéket képviselnek a négy év 
alatt elvégeztetett felújítási 
munkálatok, mint például az 
óvoda nyílászáróinak cseréje, 
vagy az önkormányzati szolgá
lati lakások fűtésének korsze
rűsítése is.

A  ciklus alatt közel 180 millió 
forinttal gyarapodott a község 
vagyona a helyi beruházások 
által. Ezt nagyon kevés hasonló 
nagyságú település képviselő
testülete mondhatja el. Ebben 
nagy segítséget jelentett a gáz
hálózat építésekor az ingatlan 
tulajdonosok szinte több mint 
90% -os egyetértése, hiszen 
községünkben egyedülállóan 
magasan kérték a gázcsonk in
gatlanra történő bevezetését.

1990. évben megváltozott a 
korábbi tulajdonviszony. Az ál
lami tulajdonú ingatlanok 
nagyrészt önkormányzati tulaj
donba kerültek, de az Önkor
mányzat tulajdonába került a 
helyi közművagyon mellett a 
közüzemi vállalatok vagyoná
ból is a községet megillető tu
lajdoni hányad. A  Nyíracsádi 
Önkormányzatnak jelentős tu
lajdoni része van a Vízmű Rt- 
ben, a Temetkezési Vállalatnál, 
a Hajdúkom Vállalatnál és 
mostmár a Gógyszártári Köz
pontnál.

Természetesen mindezek a 
felhalmozott értékek nehezen 
mobilizálhatók, azonban mint 
vagyonhányad működtetésük 
alapján a község bevételhez is 
juthat. 1993. évben elkészült 
az Önkormányzat ingatlan va
gyon katesztere. Ez tartlamaz- 
za valamennyi ingatlan pontos 
leírását, a vagyon értékét is. 
Ezen nyilvántartás lehetőséget 
ad az ingatlanok hasznosításá
nak áttekintésére, gazdaságos 
működtetésére.

Jelen áttekintés nem terjed
het ki a Képviselő-testület mű
ködésének minden részletére. 
Érzékelteti viszont, hogy az 
Önkormányzat Nyíracsád köz
ség lakosainak érdekében, élet- 
körülményeinek javításáért te
vékenykedett.

Felelősségteljes munkájához 
nyugodt hátteret kapott a vá
lasztópolgárok bizalma által.

Nyíracsád, 1994. nov. 18.

Dr. Katona Gyula 
polgármester


