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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, 
Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli nyílt alakuló 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

 

DEMECSER VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

153/2014.(X.22.) 
HATÁROZATA 

 
Demecser Város Önkormányzatának 2014-2019 év polgármesteri 

programjának elfogadásáról 

 
 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

 
 
Demecser Város Önkormányzatának 2014-2019 év polgármesteri programját 

a határozat melléklete szerint fogadja el.  
 

 

K.m.f. 

 
 
Váradi László sk.          Barabás Jánosné dr.sk. 

polgármester        jegyző 
 
 

 
A kiadmányhiteléül: 

Demecser, 2014. október 22. 
 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia 
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A 153/2014.(X.22.) ÖKT határozat melléklete 
 

 
 

DEMECSER VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

4516 DEMECSER KÉTEZER-EGY TÉR 1. 
 

Száma: 5582/2014. 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

- Önkormányzati Képviselő-testülethez- 
 

Demecser Város Önkormányzatának 2014-2019 év polgármesteri 

programjának elfogadására 
 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy megválasztott polgármesterként ismertessem meg 

azokat a célokat, amelyekért a településen, a ciklus során dolgozni kívánok, 
és amelyek megvalósítása érdekében számítok a Képviselő-testület, a helyi 
civil szervezetek, a gazdálkodó szervek valamint a lakosság 

együttműködésére. 2014-2019. évekre szeretném Önöket tájékoztatni 
polgármesteri programomról és a támogatásukat kérem céljaim 

megvalósításához.  
 
A település és feladat ellátásának bemutatása 

 
Demecser Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Lónyai csatorna északi 

oldalán, a Nyírség és Rétköz határán fekszik, a Rétköz természetes 
központja. Mélyen fekvő településünk közigazgatási területét kisebb nagyobb 
belvízelvezető csatornák szabdalják. Belvizek által ma is veszélyeztetettek 

vagyunk. 
Demecser 2001-ben kapott városi rangot. 
 Demecser lakosainak száma 4368 fő. Településünk mikro körzeti központ a 

térségben. Szociális alapfeladatainkat a Demecseri Szociális és Gyermekjóléti 
Társulásban látjuk el Gégény, Székely és Kék községgel közösen. Az óvodai 

feladatellátás a Demecseri Óvodai Társulásban Berkesz és Székely Községgel 
közösen oldjuk meg. A Központi Orvosi Ügyelet Társulása az ügyeleti ellátást 
biztosítja Demecser, Berkesz, Székely és Gégény községben.  A társulások 

székhelye önkormányzatunk.  
Önkormányzatunknál a Kemecsei Járási Hivatal kirendeltsége működik.  
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Célunk továbbra is a térségi feladat ellátás szélesítése, figyelembe véve 
a lakossági igényeket. Továbbra is fontosnak tartom a társulásokkal 

való együttműködést. Meg kell vizsgálni a társulások bővítésének 
lehetőségét, új társulások létrehozását. 
A térségi feladatellátást erősítené a hétvégi gyógyszertári ügyelet 

megszervezése, mely igényként merült fel a lakosság részéről. 
 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a járási kirendeltség és a hivatal egy 

épületben működik. Mindkét szervezet feladatai ellátása során hely hiánnyal 
küszködik. Fontosnak tartom egy új polgármesteri hivatal megépítését, 

mely nem csak az önkormányzati feladatellátását biztosítaná, hanem 
hozzájárulna, hogy a járási hivatal minél több „feladatot „ kihelyezne 
Demecserbe. 

 
Munkahelyteremtés 

 
Az ország egyik legalacsonyabb foglalkoztatással rendelkező megyéje 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye. Településünkön jelenleg a közmunka 

programok és a START Kistérségi Mintaprogramok segítségével tudjuk a 
foglalkoztatást javítani. 
Legfontosabb célunk a munkahelyteremtés, a ciklus első három évében 

100, a ciklus végére további 100 új munkahely létesítése, a demecseri 
székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozásokra építve, a jelenlegi 

közmunkaprogramok megtartása mellett.  
 
Városfejlesztés, városrendezés 

 
Meglévő vagyontárgyaink értékének, állagának megőrzése mellett a 

továbblépés gazdasági alapjait kell megteremtenünk. Településünkön 
biztosítani kell a lakosság életminőségének és életfeltételeinek javítását, és 
ehhez az intézmény hálózatot és infrastruktúrát ki kell építeni.  

Demecser Város Polgármestereként fontosnak tartom a város jövőjét, 
fejlesztésének reális lehetőségeit. Elsődleges célunknak kell lenni, hogy 
minden pályázati forrást vegyünk igénybe céljaink eléréséhez. 

 
Céljaink: 

 
Külterületi mezőgazdasági utak és belvízelvezető csatornák folyamatos 
karbantartása. 

Új piac építése. 
Utak pormentesítése, a megépült önkormányzati utak folyamatos 
karbantartása. 

Járdák építése a meglévők felújítása. 
Óvoda épületeinek felújítása. 

Bölcsőde építése. 
Játszóterek kialakítása, építése. 
Bentlakásos szociális otthon építése az egyházak bevonásával. 
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Önkormányzati tulajdonú épületek megújuló energia ellátásának 

biztosítása. 
Ravatalozó felújítása, temető körbekerítése. 

Városközpont kialakítása. 
Helyi vállalkozókkal közösen pályázati lehetőségek kihasználása. 
Helyi beruházásoknál segíteni kell a településen működő vállalkozások 

bevonását. 
 
Szociális, jóléti, oktatásai célok és a lakosság közérzetének javítása 

 
A lakosság közérzetének javításához hozzátartozik a környezet rendbetétele. 

 
Fásítás és virágosítás a város minden területén, a templom kertekben 
és a templomok környékén, ezzel is javítva az egyházakkal a kialakult 

kapcsolatot. 
Hagyományőrző fesztiválok, önkormányzati rendezvények fenntartása. 

Testvér települési kapcsolatok ápolása, új testvértelepülésekkel új 
megállapodások megkötése. 
Kulturális értékek megőrzése. 

Idős egyedül élő emberek számára jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
létrehozása. 
Méltányossági közgyógyellátás biztosítása. 

BURSA ösztöndíj ismételt bevezetése. 
Az első lakáshoz jutók támogatásának bevezetése a népesség megtartás 

érdekében. 
Kedvezményes étkeztetés biztosítása a demecseri nevelőszülőknél 
elhelyezett intézeti nevelt gyermekek számára. 

A nemzetiség iskolázottságának javítása pályázati forrásból. 
 

Kapcsolattartás a lakossággal, a civil szervezetekkel 
 
A meglévő intézményhálózat lehetőségeit is ki kell használnunk céljaink 

megvalósításához. 
 
 Segítséget nyújtani a fiataloknak, hogy az Erkel Ferenc Művelődési 

Házban ifjúsági klubot működtetessenek. 
Pályázatfigyelő iroda létrehozása, működtetése. 

A civil szervezetek, Nyugdíjas Klub, egyházak, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, sport egyesületek támogatása. 
Szorgalmazni további civil szervezetek létrejöttét. 

Civil fórum létrehozása az érintettek bevonásával és a polgármester 
vezetésével. 
Vállalkozásokkal szorosabb kapcsolattartás. 

 
Önkormányzat működése, gazdálkodása és nyilvánosság biztosítása 

 
Demecser Város Önkormányzatának magas színvonalon kell gondoskodnia 
kötelező feladat ellátásáról. Az önként vállalt feladatokról szóló döntés 

meghozatala során figyelembe kell venni, hogy annak következményei nem 
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veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát. Célunk, hogy 

valamennyi területen gazdaságos működést érjünk el. 
Céljaink megvalósításához elengedhetetlen az ügyfélbarát hivatal 

megvalósítása. 
A várost érintő ügyek, előterjesztések, szerződések kerüljenek a város 
nyilvánossága elé, természetesen figyelembe véve az adatvédelemhez 

kapcsolódó jogszabályi előírásokat. 
Stabil önkormányzati gazdálkodás a feltétele céljaink elérésének. 
Polgármesteri fogadónapot a város különböző pontjain is szeretnék tartani. 

 
Demecser 2014. október 21.   

 
Tisztelettel 

                                                        Váradi László sk. 

                                                                            polgármester 
 


