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Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
november 10. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épületének 
tanácskozótermében (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) megtartott 
rendkívüli nyilvános üléséről készült 
 
Jegyzőkönyve:  
Határozata: 68-69/2016.(XI.10.) 
Rendelete: - 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

Rendkívüli nyilvános ülés: 

 

1) Tájékoztatás az Adventi ünnepségsorozat előkészületeiről  
(szóbeli előterjesztés alapján) 

Száma: 7446/2016. 

Előterjesztő: Váradi László polgármester 

Előadó: Lengyel Lászlóné alpolgármester  

 

2) Előterjesztés közúti táblák kihelyezésének kezdeményezéséről 

(írásbeli előterjesztés alapján) 

Száma: 7424/2016. 

Előterjesztő: Váradi László polgármester 

 

 

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását az ünnepségsorozat 

megszervezéséhez szükséges felkérés indokolta. 

 

 

Demecser, 2016. november 10. 

 

         Váradi László 

          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Demecseri 

Polgármesteri Hivatal „A” épületének tanácskozótermében (4516 Demecser, 

Kétezer-egy tér 1.) - 2016. november 10. napján de. 8 óra 05 perckor 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

Az ülésen jelen vannak:  Váradi László polgármester 

Lengyel Lászlóné alpolgármester 

Drabbant Zsolt József képviselő 

Kiss Gyula képviselő 

Kovács Miklós képviselő 

Teremy Károlyné képviselő  

Tóth István Zsolt képviselő 

 

Az ülésen megjelentek: 

Fazekas István DOC igazgató 

Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző  

 

 

Váradi László (polgármester): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívott 

vendéget, Fazekas István Igazgató Urat.  

Megállapította, hogy képviselő-testület 7 fővel megjelent, azaz határozatképes.  

 

Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött két napirendi pontot. Kérte, 

hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Adventi ünnepségsorozat 

előkészületeiről 
(szóbeli előterjesztés alapján) 

Előterjesztő: Váradi László polgármester 

Előadó: Lengyel Lászlóné alpolgármester  
 

 
 

Váradi László (polgármester úr): Köszöntötte a napirendi ponthoz meghívott vendéget 

Fazekas István Igazgató Urat, majd felkérte alpolgármester asszonyt, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Lengyel Lászlóné (alpolgármester asszony): Elmondta, hogy az ülés előtt kiosztásra 

került anyag, mely az Adventi ünnepségsorozat részletes programtervezetét tartalmazza. 

Megkérdezte, hogy van-e a kiosztott anyaghoz, javaslat, vélemény? 
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Kiss Gyula (képviselő úr): Elmondta, hogy kaptak egy határozat-tervezetet, melyben 

felkérés fog történni, s ezzel kapcsolatban szeretne pontosítást kérni. Az egyesület nem 

fenntartója a zenekarnak, a művészeti iskola vezetőjéhez kell fordulni a zenekarral 

kapcsolatos dolgokban. Az iskoláknak el kell készíteni a munkatervüket, s annak alapján 

dolgoznak. Amikor a szeptemberi munkaterv elkészült egy megnyert pályázat alapján 

december 17-re tették 17.00 órai kezdettel a karácsonyi koncertet, melyhez támogatást 

kaptak. Javasolná, hogy a felkérést, valamilyen egyeztetés előzze meg mindenképpen a 

polgármester úr részéről.  

 

 

Váradi László (polgármester úr): Válaszában elmondta, hogy az elmúlt évben ugyan ez 

a probléma merült fel. Felkérték a zenekart, hogy a kultúrházban a hagyományoknak 

megfelelően tartsák meg ezt a koncertet. Két problémával szembesültek: az egyik az volt, 

hogy a művészeti iskola vezetője azt mondta, hogy már a kultúrházban már nem férnek el. 

Akkor írásban kérték, hogy jelezzék előre, hogy mikor akarják tartani a karácsonyi 

koncertet, mivel az önkormányzatnak is lesz rendezvénye, de ezt nem jelezték.   

Amikor a munkaterv egyeztetés alá kerül, akkor sem jelentkeztek. 

Akkor jelentkeztek, amikor jelezték, hogy a tornaterem beázik.   

A tornaterem annyira beázott, hogy az egyik sarka 17 cm-rel megsüllyedt. Statikailag 

megnézette, erről írásos szakvéleménye van, ezt bármikor életveszélyessé válhat. A 

helyreállítás 5 millió forintba kerülne. 

Határozottan visszautasítja, hogy nem keresték és nem volt egyeztetés ez ügyben. 

Egyeztettek, csak nem volt partner, akivel egyeztessen.  

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Köszöntötte igazgató urat, akivel tegnap - illetőleg a 

KLIK vezetőjével és az intézmény tagintézmény egység vezetőivel is - tárgyalt, s akik 

elmondták, hogy a CITROM BAND-el senkinek nincs semmilyen megállapodása. A 

CITROM BAND egy zenekar, s tudomásuk szerint és tudomása szerint, és a zenekar saját 

honlapja szerint, a Demecseri Fúvós Egyesületnek a saját zenekara.  

Igazgató úrtól kérdezte, hogy a CITROMBAND az iskola zenekara vagy egy olyan civil 

egyesület, aki fellép ilyen rendezvényeken?  

 

Fazekas István (igazgató úr): Elmondta, hogy korábban a művészeti oktatást külsős 

oktatók végezték. 2004 évtől az intézmény saját maga működteti az alkotó művészeti 

oktatást. A CITROMBAND kb. 2011 évben vette fel ezt a nevet, alakult meg az egyesület, 

aminek a működési tevékenységi körét nem tudja. Az intézmény csak helyet ad a zenekari 

próbáknak, illetve a zenekar az intézmény rendezvényein szerepel.  

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Elmondta, hogy nem hiszi azt, hogy csak a tanulók 

alkotják a CITROMBAND-et, hanem egy egyesületi formában másokkal kiegészülve 

hetente fellépéseket vállal. Ezért gondolták azt, hogy nem az iskolát keresik meg, 

hanem a CITROM BAND-et, az egyesület vezetőjét, hogy fogadja el azt a felkérést, 

hogy olyan karácsonyi hangverseny legyen, ami megfelel mindenféle elvárásnak, és 

ha lehet, egy műsorral köszöntse az önkormányzat és az iskola a várost. Kérdezte 

Igazgató Urat, hogy látja-e akadályát annak, hogy egy rendezvény legyen a karácsony 

műsor? 
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Fazekas István (igazgató úr): Válaszában elmondta, hogy egy ünnepségnek kell, hogy 

legyen, mert ez eddig is így volt, csak tavaly volt másként. 

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Kérdezte Igazgató Urat, most ezt meg tudja tenni, 

hogy az idén egy rendezvény legyen?  

 

Fazekas István (igazgató úr): Válaszában elmondta, hogy mindent elkövet annak 

érdekében, hogy ez így legyen. 

 

Dr. Mátyás B. Szabolcs (jegyző úr): Kérdezte képviselő urat, hogy látja-e akadályát 

annak, hogy egy rendezvény legyen? 

 

Kiss Gyula (képviselő úr): Elmondta, hogy azt látja nincs párbeszéd. A zenekar 

szeptember óta készül egy nagy koncertre, összeszedett fellépőkkel. Heti háromszor 

próbálnak. Nehéz nekik megmagyarázni, hogy ezt nem lehet megcsinálni.  

 

Váradi László (polgármester úr): Ülésvezetőként elmondta, hogy meg lehet csinálni, 

csak a helyszínnel van a probléma.  

 

Tóth István (képviselő úr): A vitához hozzászólva elmondta, hogy az imént hallották 

polgármester úrtól, hogy ez az épület 17 cm-t süllyedt. A statikust meg kellene kérdezni, 

mert nem szeretnék, hogy ha 100 ember bent lenne az épületben és valami baj történne.  

Úgy gondolja, hogy felelősséggel tartoznak a város lakóiért, ezt ki kell vizsgálni.  

Nincs ellenvetése, hogy hol kerül megtartásra a koncert, csak ténylegesen vizsgálják meg, 

ne hogy valami probléma legyen.  

Elmondta továbbá, hogy új képviselőként a CITROM BAND működéséről nem tud 

semmit, de ha lehetőség van rá, azt szeretné kérni, hogy vizsgálják meg azt, hogy kié a 

CITROM BAND, ki felel érte stb., mert itt most nem kapott rá egyértelmű választ.  

 

Kiss Gyula (képviselő úr): Válaszában elmondta, hogy a cégbírósági bejegyzésből meg 

lehet nézni, hogy mi az egyesületnek és a fúvószenekarnak az alaptevékenysége.   

 

Lengyel Lászlóné (alpolgármester asszony): Úgy gondolja nem az a lényeg, hogy ki a 

CITROM BAND tagja, hanem az, hogy ki az, akinek Demecserért velünk együtt kellene 

dolgozni. Ki az, aki elfogadja, hogy ez a rendezvény így valósuljon meg.  Szeretnék, ha ez 

a békesség létrejönne, mert mindenkinek Demecserért kell dolgozni a zenekarnak is és az 

önkormányzatnak is. Le kell ülni, meg kell beszélni és egy közös műsort összehozni a 

művelődési házban. Kérdés, hogy van-e erre lehetőség? 

 

Kiss Gyula (képviselő úr): Elmondta, hogy le kell ülni és ki kell beszélni. 

 

Teremy Károlyné (képviselő asszony): Közös városi ünnepséget szeretnének. 

 

Kiss Gyula (képviselő úr): Javasolta, hogy polgármester úr alpolgármester asszonnyal 

együtt folytassa le az egyeztetést.  

Elmondta, hogy Tóth István Képviselő Úr kérdésére a válasza, a fúvószenekarral 

kapcsolatban, hogy a CITROM BAND a művészeti iskolának a zenekara.  
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Tóth István (képviselő úr): Úgy gondolja, hogy az év legszebb ünnepe a karácsony, ezért 

arra kell törekednie mindenkinek, hogy együtt és közösen kell megtartani a karácsonyi 

műsort.  

  

Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a határozat elfogadását, hogy az 

önkormányzat kérje fel a CITROM BAND-et, hogy a karácsonyi koncertet a művelődési 

házban tartsa meg. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot fogadta el: 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

68/2016.(XI.10.) számú 

határozata 

 

A Demecseri Fúvószenekari Egyesület „Citrom Band” fúvós zenekarának 2016. évi 

önkormányzati karácsonyi műsorában való közreműködésre történő felkéréséről 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

1.) Tisztelettel felkéri a Demecseri Fúvószenekari Egyesület vezetőségét, hogy a „Citrom 

Band” fúvós zenekar ünnepi műsorának közreműködésével vegyen részt az 

önkormányzat 2016. december 17-én 16.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő 

karácsonyi ünnepségén az Erkel Ferenc Művelődési Ház színháztermének színpadán. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott felkérésben történő 

eljárásra és a közreműködéssel járó karácsonyi műsor összeállítására. 

 

Határidő: azonnal 

     Felelős: Polgármester 

 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester            jegyző 

 

 

 

2.) napirendi pont: Előterjesztés közúti táblák kihelyezésének 

kezdeményezéséről 

(írásbeli előterjesztés alapján) 

Száma: 7424/2016. 

Előterjesztő: Váradi László polgármester 
 

 

Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a 

napirendi ponttal kapcsolatban? Elmondta, hogy a fő utcát szeretnék egy kicsit 

szabályozni. 
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Kiss Gyula (képviselő úr): Úgy gondolja az egyik oldalt lezárni nem jelent gondot, sokkal 

inkább gond az embereket rávenni, hogy ezt be is tartsák. Örülne neki, ha ez sikerülne. 

 

Váradi László (polgármester úr): Szavazásra tette fel a közúti táblák kihelyezésének 

kezdeményezéséről szóló határozat elfogadását. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

69/2016.(XI.10.) számú 

határozata 

 

közúti táblák kihelyezésének kezdeményezéséről 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdésére hivatkozva a helyi lakosság 

és az átmenő forgalom közlekedési biztonságára tekintettel, 

 

1.) Kezdeményezi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Igazgatóság, mint az érintett útkezelője felé, hogy a 3827 számú 

országos közúthálózat Demecser várost érintő részén, annak páratlan 

házszámozású oldalán a Boldogasszony tértől, a Kossuth Lajos út és Kétezer-

egy téren át a Vasvári P. utca sarkáig „Megállni tilos” közlekedési táblák 

elhelyezésével tiltsa meg, a gépjárművel való úttesten történő megállást. 

 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1) pontban meghatározott közúti jelzések 

elhelyezésének tárgyában történő eljárásra és a szükséges dokumentumok 

aláírására, illetve a megváltozott forgalmi rend részleteiről szóló a lakossági 

tájékoztatására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Váradi László sk.      Dr. Mátyás B. Szabolcs sk. 

polgármester            jegyző 

 

Váradi László (polgármester úr): Megköszönte a részvételt és a rendkívüli nyilvános 

ülést 8 óra 42 perckor bezárta.  

 

K.m.f. 

Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester         jegyző 


