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Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
november 24. napján az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 
Nagyterme (4516 Demecser, Szabolcs vezér u.6.) megtartott 
KÖZMEGHALLGATÁS nyilvános üléséről készült 
 
Jegyzőkönyve:  
Határozata: - 
Rendelete: - 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

Nyilvános ülés: 

 

 

1. Tájékoztatás Demecser város közbiztonsági tevékenységéről  

(Szóbeli előterjesztés alapján) 

Előterjesztő: rendőrség és polgárőrség képviselője 

 

2. Tájékoztatás Demecser város gazdálkodásáról, fejlődéséről, 

pályázatokról  

(Szóbeli előterjesztés alapján) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések  

 

 

Demecser, 2016. november 24. 

 

         Váradi László 

          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Erkel Ferenc 

Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében (4516 Demecser, Szabolcs vezér 

u.6.) - 2016. november 24. napján du. 17 óra 00 perckor megtartott 

közmeghallgatás 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: 

Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző  

Monárné Ferkó Rita – Kemecsei Járási Hivatal vezetője 

Hüse Péter – NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 

Majos Tamás – Észak-alföldi Nonprofit Kft 

Huszár József – Demecseri Rendőrőrs őrsparancsnok 

Barát János – Demecseri Rendőrőrs őrsparancsnok helyettes 

Kiss Szabó Ferenc tű. ezredes – Nyíregyháza Katasztrófavédelemi Kirendeltség 

Tóth Ferencné- Pénzügyi Bizottsági tag 

Hajnalné Kerekes Annamária – Pénzügyi Bizottsági tag 

Bunkóczi Lajos – Társadalmi Kapcsolatok Bizottsági tag 

 

 

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

közmeghallgatás ülésre meghívott vendégeket és Demecser város megjelent lakosságát.  

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

Elmondta, hogy az Ötv. szerint a képviselő-testületnek évente legalább egyszer 

közmeghallgatást kell tartania, ahol a lakosságot tájékoztatni kell a leg aktuálisabb 

feladatokról, lehetőségekről és az azonnali kérdésekre választ kell adni. Részére és a 

testület tagjai felé, illetve a jegyzőtől, a meghívott vendégektől kérdezni. A kérdésekre a 

válaszokat azonnal vagy 15 napon belül írásban kell megválaszolni. Szabályok szerint a 

lakossági felszólásra napirendként 5 perc időtartam áll rendelkezésre, illetőleg a választ 

követően további 2 perc. A közmeghallgatáson elhangzott és nem képviselő-testületet 

érintő kérdéseket észrevételeket 3 napon belül továbbítjuk a hatáskörrel rendelkező 

illetékes szervhez. A közmeghallgatás további sajátossága, hogy az ülésen nem a 

képviselők kérdeznek, hanem a lakosság kérdezi a képviselőket.  

 

Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött három napirendi pontot: 

1. Tájékoztatás Demecser város közbiztonsági tevékenységéről  

2. Tájékoztatás Demecser város gazdálkodásáról, fejlődéséről, pályázatokról  

3. Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések  

 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. 
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1. napirendi pont: Tájékoztatás Demecser város közbiztonsági 

tevékenységéről  

(Szóbeli előterjesztés alapján) 

Előterjesztő: rendőrség és polgárőrség képviselője 

 

 
Váradi László (polgármester úr): Felkérte a Demecseri Rendőrőrs őrsparancsnokát 

Huszár József Urat, hogy tartsa meg beszámolóját a közbiztonsági tevékenységről. 

 

Barát János (r. őrsparancsnok helyettes): Tájékoztatást adott a közrend közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság javításának érdekében tett intézkedésekről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról. Elmondta, hogy a rendőrség illetékességi terület körében 2015. 

július 1-től változás történt, mely során ide került Gégény és Berkesz település. A 

rendőrőrsön végzett bűnügyi munkát a folyamatos minőség javulás jellemzi. Külön 

intézkedési tervet készítettek a lopások, betörések megelőzésére, felderítésére. Demecser 

város területén a regisztrált bűncselekmények száma – november hónapig - 2015. évben 78 

db volt, az idén 58 db regisztráltak. Évek óta folyamatos csökkenés van a 

bűncselekmények számában. Az elmúlt éveket nézve több mint 60%-al csökkentek a 

bűncselekmények. Ebben az évben 20 db lopás történt, s ez folyamatosan csökken évről, 

évre, hiszen pár évvel ezelőtt 70-80 db lopás történt, ez ahhoz képest 70% csökkenést 

mutat. A nyomozási eredményességi mutató minimálisan tovább emelkedett a tavalyi 

évhez képest 86%-ról 90%-ra nőtt. 2015 és 2016.évben több eljárást folytattak új xiloktív 

anyaggal visszaélés miatt.  A bűnelkövetők minél hamarabbi és hatékony megbüntetése 

érdekében alkalmazzák a törvény által megengedett kényszerintézkedést. 2016. évben 

Demecser városban a bűntető eljárások során két személlyel szemben rendeltek el őrizetbe 

vételt, ebből egy személlyel szemben a bíróság által elrendelésre került előzetes 

letartóztatás. Szabálysértési őrizetbe vételre garázdaság és tulajdon elleni szabálysértés 

elkövetése miatt 17 személy esetében került sor. 12 esetben alkalmazták a bíróság elé 

állítást. A közrendvédelmi állomány a rendőrségnek azon szervezeti egysége, amelynek 

feladatában leginkább előtérbe kerül a közbiztonság és a belső rend védelme. Ezen a 

területen a legnagyobb elvárás a lakosság, az önkormányzat és a szakmai vezetés részéről 

is az volt, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az állampolgárok szubjektív 

biztonságérzete javuljon. Közterület ellátása során nagy hangsúlyt fektetnek a középületek, 

közterületek, külterületi erdők valamint a frekventált területek ellenőrzésére. A 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedések: 2016.évben is folytatódott az iskola 

rendőre program. Továbbra is részt kívánnak vállalni és segítséget kívánnak adni a 

polgárőrség munkájához, melyhez a testület hathatós segítségét kérik a bűnmegelőzés 

fokozása érdekében. Az elmúlt időszakot figyelembe véve megállapítható, hogy az 

illetékességi területükön a közrend, közbiztonság megítélése rendőrségi szemszögből jónak 

mondható.  

 

Váradi László (polgármester úr): Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e 

kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan? 

 

Balogh József (becenevén Döme demecseri lakos): Első hozzászólása jegyző urat 

érintené. Elnézést kér jegyző úrtól, a tavalyi közmeghallgatáson tett szómondásáért.  

Második kérdése a rendőrőrsparancsnok úrhoz szól. Korábban, mikor Kiss Gyula 

polgármester volt, mindig jelen volt az ülésen, mióta Váradi László polgármester van, csak 
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most látja, hogy itt van. Elmondta, hogy a kerékpárosokat nagyon jól tudják büntetni, de 

amiket kérnek, azt nem tudják kideríteni.  Már több alkalommal járt fenn őrsparancsnok 

úrnál, de jelezte polgármester úrnak is, hogy jó lenne már leállítani, ami itt megy 

Demecserben, de mindig elzárkóztak előle. Nem rég egy 18 éves gyereket kellett 

eltemetni, kérdezte, hogy akkor jó itt a közbiztonság Demecserbe?  

 

Huszár József (r. őrsparancsnok úr): A kerékpárosokra vonatkozik egy törvény, amit be 

kell tartatniuk. A kerékpárt fel kell a téli időszaknak megfelelően lámpával szerelni. Ködös 

időszakban, ha a kerékpáros nincs kivilágítva, a gépjármű vezető nem látja, s ez komoly 

problémát okozhat. 

Haláleset: az üggyel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy nem ők vizsgálják, hanem 

Nyíregyháza Rendőrkapitányság.  

Fontos, hogy a pszicho aktívanyag, kábítószer, ami mindig felmerül. Különbséget kell 

tenni, hogy mi a kábítószer és mi a pszicho aktívanyag. Elmondta, hogy Demecserben 

kábítószert nem fognak találni, mert itt a pszicho aktívanyag van jelen. Ezt a számítógépen 

bármikor meg tudja rendelni, sőt még némelyikhez leírást is lehet találni, hogy hogyan 

készítsék el. Több eljárást folytattak ebben az évben is, de vannak törvényi anomáliák, 

hogyha valami nem szerepel a tiltó listán, akkor az nem minősül bűncselekménynek. Csak 

utólag kerülnek fel mindig az ilyen dolgok, addig sajnos tehetetlenek. 

 

Balogh József (becenevén Döme demecseri lakos): Nem kábítószerről, beszél, hanem 

patkányméregről. Hány gyermeknek kell még meghalnia, hogy történjen valami? 

 

Huszár József (r. őrsparancsnok úr): Válaszában elmondta, hogy a rendőrség csak 

utólag tud lépni, amikor már történik valami. Fontos, hogy a megelőzésben mindenkinek 

szerepe van. A legkisebb szerepe a rendőrségnek van. Úgy gondolja a legerősebb és 

legfontosabb feladata a családnak van a megelőzésben, majd ezt követi az iskola, 

gyámhivatal, civilszervezetek és csak utána jön a rendőrség.  

 

Váradi László (polgármester úr): Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, észrevétel a 

beszámolóval kapcsolatban? Megállapította, hogy nem volt több kérdés, ezért kérte a 

képviselő-testületet, hogy aki tudomásul veszi a rendőrség beszámolóját, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül, egyhangúan tudomásul vette Demecser város közbiztonsági 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

2. napirendi pont: Tájékoztatás Demecser város gazdálkodásáról, 

fejlődéséről, pályázatokról  

(Szóbeli előterjesztés alapján) 

Előterjesztő: polgármester 

 
 

Váradi László (polgármester úr): Felkérte alpolgármester asszonyt, hogy a rövid éves 

beszámolót tartsa meg. 
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Lengyel Lászlóné (alpolgármester asszony): Tájékoztatta a jelenlévőket Demecser Város 

Önkormányzatának 2015. évi beszámolójának összegeiről. A Képviselő-testület az 

Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 1 469 380 eFt-

ban, működési bevételét  1 213 163 eFt-ban és felhalmozási bevételét 256 217 eFt-ban, 

valamint a kiadások főösszegét 1 378 242 eFt-ban, működési kiadását 1 107 295 eFt-ban és 

a felhalmozási kiadását 270 947 eFt-ban fogadta el. 

A teljesített kiadásokból 1 377 935 e forint kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz 

kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás 307 e forint (elenyésző) volt. 

Segélyekre összesen 62 557 eFt-ot fordítottak 2015. évben és az idén is hasonló összegről 

beszélhetnek.  

2016. évben a településünket jelentős mértékben fejlesztették. Több éves elmaradásokat 

igyekeztek bepótolni, melyekből a teljesség igénye nélkül a lényegesebbeket ismertette: 

- járdaépítések, utak járda karbantartása, összesen kb. 2000 méter járdát építettek 

- Vasút út felújítása és járda építése 

- iskola előtti parkoló és játszótér építése 

- a köztemetőben a járdákat tovább építettük, urna sírhelyet alakítottunk ki 

- Sportpálya – műfüves – kiépítése 34 millió forintos beruházás 

- az iskola udvarán jelenleg is folyik a rekortán borítású sportpálya kialakítása 28 milliós 

forintos beruházás 

- az önkormányzati bérlakásokat szintén korszerűsítették, szigetelték, ezekre a 

bérlakásokra a megépítésük óta nem költött az önkormányzat 

- igyekeztek visszaszorítani a tartozásokat a bérlakásoknál, olyan bérlőknek adni a 

lakásokat, akik azt becsületesen fizetik és megbecsülik, 

- az önkormányzat bevételeit a kintlévőségek következetes behajtásával növelték, 

- Jelentős eredményeket érnek el a közfoglalkoztatásban is, a konyhára jelentős 

mennyiségű zöldségfélét termeltek meg, továbbá jelenleg már sertést és baromfit is 

tenyésztenek, melyeket a közfoglalkoztatottak nevelnek. Jelenleg közel 450 fő 

közfoglalkoztatottat foglalkoztatnak. 

 

A szünidei gyermekétkeztetés kibővítésével már nem csak a nyári, de a tavaszi, őszi és téli 

szünetekben is biztosítják a rászoruló gyermekek ingyenes szünidei étkeztetését. A nyári 

szünidőben 203 gyermek vette igénybe az étkeztetést, az őszi szünetben néhány fővel 

kevesebb. 

Kiemelt figyelmet fordítottak az egészségügyi ellátás fejlesztésére, megoldották, hogy a 2. 

körzetben az új háziorvosi rendelőben is legyen rendelés, továbbá 2017. januártól mindkét 

körzetben új háziorvosunk lesz. A járóbeteg szakellátások működtetése mellett ingyenesen 

biztosították a gyógytornát az azt igénylők részére, továbbá a Nagy utcán megnyílt JADE 

stúdióban különféle fizikoterápiás kezeléseket, gyógytornát és masszázst is igénybe vehet a 

lakosság. 

Most is pályáztak és nyertek 430 m3 szociális célú tűzifát, melynek a kiosztására a 

közeljövőben fog sor kerülni -7 645 ezer forint összegben. 

 

Jelentős eredményeket tudnak felmutatni a pályázatok területén is. 

2016. évi nyertes pályázatok: 

 7.645.400 Ft támogatás szociális tűzifa vásárlására (a megyében a 2. legnagyobb 

összeg) 

 közmunka programok 

átlagosan egész évben 450 fő foglalkoztatás 

közel 400.000.000 Ft (bérek, járulékok, dologi kiadások) 

 központi informatikai önkormányzati rendszerhez való csatlakozáshoz 7.000.000 Ft  
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 védőnői szolgálat eszközbeszerzésére 200.000 Ft 

 játszótér, egészségház melletti park, szökőkút felújítása 

 főtér, és a „B”- épületi térkő burkolás 

 Borzsova sportpálya (6 hektár terület) önkormányzati tulajdonba kerülése, 

szabadidős tér kialakítás 

 aszfaltozás , művelődési ház és az iskolával szemben 

 járdák felújítása,  

 ingyen wi-fi városközpontban 

 pályázati tanácsadó iroda lakosság és vállalkozók részére 

 műfüves sportpálya építése a sportegyesülettel  

 rekortán borítású sportpálya az iskola udvarán 28.168.294 Ft, (sajáterő 10%) 

 

Benyújtott TOP-os pályázatok: 

Kerékpárút Demecser- Borzsova és Demecser- Kék között   417.645.847 Ft 

Óvoda felújítás, bővítés, bölcsőde kialakítás    300.000.000 Ft 

Konyha korszerűsítése        41.094.331 Ft 

Demecser Város környezettudatos megújítása     448.873.324 Ft 

Leromlott városrészek rehabilitációja      234.346.000 Ft 

Társadalmi Együttműködést Szolgáló Komplex Programok   70.303.920 Ft 

Települési környezetvédelmi infrastruktúra (belvízelvezetés) fejlesztése  176.834.400 Ft 

2 db kondi park kialakítása 

 

Beruházásaikkal jelentősen gyarapították az önkormányzat vagyonát: az önkormányzat 

vagyona 126 millió forinttal nőtt a tavalyi évhez képest. 

1 hitele van az önkormányzatnak, melyet a kóla gyár megvásárlására vettek fel, a 30 millió 

forint, ezt félévente rendszeresen törlesztik, az utolsó részlet 2019. májusban lesz esedékes. 

Ennyit szeretett volna elmondani. Megköszönte, hogy meghallgatták. 

 

Váradi László (polgármester úr): Megköszönte alpolgármester asszonynak a 

tájékoztatót, majd néhány gondolattal még kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy 

a 2016-os évet úgy kezdték, hogy a régi képviselő-testülettel a költségvetést elfogadták 

márciusban s már akkor látszott, hogy a képviselő-testület nincs teljesen összhangban, nem 

tudnak együtt működni. Ezt követően május 9-én a képviselő-testület feloszlatta magát. 

Szembe kellett nézni a tényekkel, hogy időközi választás lesz. A választás július végén 

lezajlott. A választók ismét megtisztelték, hogy polgármester lehessen, melyet ezúton 

ismételten megköszön. Feladatának érzi, hogy a második félév zökkenőmentesen menjen. 

Több fórumon, többször elmondta, hogy Demecser nehéz helyzetben van, mert testületi 

felhatalmazással ugyan, de testület nélkül kellett fontos döntéseket hozni gondol a 

működésre, fejlesztésre, pályázatok beadására stb. Demecser 1 milliárdos keretből 

gazdálkodhat. Nagyon sok feladat vár még megvalósításra: pályázatok, fejlesztések stb. 

Tapasztalja, hogy van összefogás a városban, de még nem eléggé erős gondol pl.: a 

migráns helyzetre. Tavasszal döntés született, hogy legyen-e népszavazás e témában, majd 

sajnos a városban is és az országban is arra biztatták a lakosságot, hogy ne menjenek el 

szavazni, illetőleg jó az, ha jön a migráns, nem kell elküldeni őket. Szólt a közmunkáról is, 

hogy nagy harcok folytak, hogy a közfoglalkoztatottak száma 400-500 fő között legyen. 

Most mindenkinek tudnak munkát adni, sőt még 20-30 fős létszám van, ami nincs betöltve. 

Sajnálattal tapasztalja, hogy van olyan, aki hobbinak veszi a munkát, nem veszi komolyan, 

nem jár be dolgozni. Ha valakit felmentenek a munkavégzés alól, akkor kifogást talál a 

felmentett, hogy a felmentés a politikai hovatartozás miatt történt stb. A jövőben javasolni 

fogja, hogy csak az kapjon munkát, aki felveszi a munkát és érdemi munkát végez. 
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Tapasztalatok szerint egyik oldalról nézve kevés a pénz, ezzel szemben viszont vannak 

sokan olyanok, akik ragaszkodnak a munkához. Két év alatt bebizonyosodott, hogy mennyi 

értékteremtő munkát lehet végezni közmunkával pl.: térburkolás, parkrendezés, aszfaltozás 

stb. Saját gépekkel nagyon sok féle munkát el tudnak végezni. Az utak helyzete még 

megoldásra vár, kéthavonta megpróbálnak kátyúzni, míg nem tudják rendesen végleges 

aszfalttal ellátni az utakat. A jövőbe nézve bizakodóak lehetnek, a bízik abban, hogy a 

pályázatok sikeresek lesznek és megvalósulnak. A testület összetételében jó, egyet értenek, 

tudnak együtt dolgozni. Több intézkedés végrehajtására került sor, pl.: Nonprofit Kft 

átszervezése, művelődési ház átszervezése, konyha stb. Azokat az állításokat visszautasítja, 

hogy ezek tisztogatások voltak. Nem voltak, azok, mert aki intézményvezető elkerült a 

költségtakarékosság miatt nem vettek fel senkit a helyére. A jövőben a mezőgazdasági utak 

portalanítása, fejlesztése valósulhat meg, így Kék és Demecser közötti földutat aszfalttal 

szeretnék ellátni, ebben egyetértenek a kéki polgármester úrral. A pályázatot január elején 

fogják benyújtani. Ezt követően megköszönte mindenkinek az ez évi munkáját. Ennek a 

napirendi pontnak a végére értek, mivel erről nem kell döntenie a testületnek, javasolta, 

hogy térjenek át a harmadik napirendi pontra. 

 

 

3. napirendi pont: Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, 

kérdések  

 

 
Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy a meghívott vendégek még jelen 

vannak, lehet tőlük is kérdezni. Átadta a szót a lakosságnak. 

 

Hegedüs László (demecseri lakos): Elmondta, hogy tudomása szerint a közeli települések 

szabadon felhasználható nagy összegű támogatásokban részesültek, szeretné megkérdezni, 

hogy Demecser miért nem részesült ilyen támogatásban? 

Közmunkával kapcsolatban elmondta, hogy igaza van polgármester úrnak, hogy vannak 

olyan emberek, akik úgy állnak hozzá a munkához, hogy más is hozzáférjen, de véleménye 

szerint nagyobb arányban van azoknak a száma, akik normálisan, tőlük telhetően végzik 

ezt a munkát. Azt is el kell mondani, hogy nagyon sok ember rászámol a közmunkásokra, 

és a saját háza táját nem teszi rendbe és amikor a közmunkások oda mennek trágár 

megjegyzéseket tesznek az emberekre. Ezek az emberek nem állatok, ugyan olyan 

emberek, mint pl., aki ott lakik. Nem fogja eltűrni senkitől, hogy huszonéves „fejjel” a 

szüleivel egyidős emberekre akár azért mert roma, akár azért mert magyar, hogy ilyen 

megjegyzéseket tegyen. Az első kérdésére szeretne választ kapni. 

 

Váradi László (polgármester úr): Válaszában elmondta, hogy az a lista, ami napvilágot 

látott a közel napokban, azokra a településekre vonatkozott, akik 2012-ben nem részesültek 

adósságkonszolidációban. Ez azt jelenti, hogy – sajnos a múlt mindig visszaköszön – az 

egy milliárdos adósságátvállalást. Nagyon magas összeget kaptak a környező települések, 

és ami kedvező számunkra, hogy szabadon felhasználható támogatást kaptak. Kék Község 

is kapott 40 millió forintot. Sajnálja, hogy most ezzel sújtanak minket, hogy az önhikivel – 

amiért nagyon sok harcot vív minden alkalommal - még mindig nincs azon szinten, mint 

amit most kaptak, ezek a települések.  

Ha nem részesült volna adósságkonszolidációban Demecser, akkor most mi is sokkal 

magasabb összeget kaphattunk volna, mint 2012-ben.  
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Gera Sándor (demecseri lakos): Hozzászólásában elmondta, hogy mostanában leginkább 

az alábbi kérdések foglalkoztatják: 

1. Vízügynél lévő probléma: Az ivóvíz, ami van, nagyon nagy vastartalommal 

rendelkezik. Kemény a víz, nagy a vastartalma, „rozsdás a vízszíne”.  

 

2. Nyír-Flop Kft-nél lévő probléma: Nagyon sokan szólnak, hogy amikor a kukákat 

szállítják az ott lévő emberek, akik szállítják a kukát ledobják, ezért sok kukának el 

van törve a teteje, lába kitörve, s nincs kihez fordulni, nincs kihez panaszkodni 
ezzel kapcsolatban. 

 

3. Falevél: a lakosság a falevelet összegyűjtik, de nem tudják elszállítani, mivel a 

szeméttelepre nem lehet kivinni. Ezt valahogy az önkormányzatnak kellene 

megoldani. Az önkormányzat ebben az évben nem tudja megmondani, hány száz 

darab zsákba összegyűjtötte, de ezt nekik is el kell rakni valahova. A legtöbb ember 

nem foglalkozik ezzel, hiszen a saját árkukat nem képesek rendbe tartani.  

 

4. Kóbor kutyák: nagyon sokan megkeresik, hogy a kóbor kutya megtámadja, 

megharapja. Mindenki tudja, hogy a kutyatartásnak van egy kötelező előírási 

szabálya, be kell oltatni, be kell chipezni. Egy kutya elvitele 15.000 Ft-ba kerül. 

Kérte, hogy egy olyan rendeletet kellene hozni, hogy mindenkit meg lehessen 

büntetni, akinek a kutyája szabadon van. 

 

 

Hüse Péter (Nyírségvíz Zrt képviselője): Megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy 

tisztában van azzal, hogy Demecserben vannak az ivóvíz minőséggel problémák. Ezek 

esztétikai problémák, egészségre ártalmatlanok. Sajnos ez egy mangán üledékes, vas 

üledékes lerakódásokat lehet tapasztalni a fogyasztás során. Ezek jellemzően a nyári 

időszakban, ősz elején szoktak előfordulni. Az uniós csatlakozáskor az arzénre egy olyan 

határértéket állítottak be az egész európai unióra, amelyet Demecser város esetében csak 

úgy tudnak biztosítani, hogyha vas-kloridot adnak a nyersvízhez. Ennek az a lényege, hogy 

egy erős oxidáló anyagot adnak a nyersvízhez, így sikerül az arzént a határérték alá levinni. 

Ennek az a következménye, hogy a szűrőkapacitás a felére csökkent vissza a korábbi 

időszakhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vas és mangán pelyheket nem minden 

esetben tudják eltávolítani az ivóvízből. Polgármester úr említette, hogy ivóvízminőség-

javító program a szűrőkapacitás bővítésével és az egy darab új kút megfúrásával erre 

problémára orvoslást fog jelenteni. A mostani információja szerint a kivitelezést tavasz 

elején fogják megkezdeni, s ezek a munkálatok kb. 1 évig tartanak. Ha minden jól megy 1- 

1,5 év múlva ez a probléma már nem lesz Demecserben. 

 

 

Major Tamás (Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft képviselője): 

Megköszönte a meghívást és elmondta, hogy a Nyír-Flop Kft már nem dolgozik 

Demecserben. Megköszönte Demecser hozzáállását a hulladékgyűjtéshez. A szelektív 

gyűjtés edényzetből történik, de ha az edényzet mellé kiraknak műanyag vagy papírdobozt, 

elszállítják azon napon, amikor a szelektív hulladékgyűjtés történik. 2014.07.01-jén 

csatlakozott Demecser városa a társuláshoz és ekkortól szedi a hulladékot az Észak-Alföld. 

2015-ben 12.000.kg szelektív hulladékot gyűjtöttek itt a városban, s ez 2016 félévében már 

23.000 kg, ezt köszönik szépen.  
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A kukák törésével kapcsolatban elmondta, hogy fel kell menni a polgármesteri hivatalba 

és Győri Tibor úrnak szólnak, ő továbbítja a kérést hozzánk és ők azt azonnal, vagy 1-2 

héten belül orvosolják a problémát. Nem Nyíregyházára kell jelezni, hanem a 

polgármesteri hivatalba, ha a kuka megsérül. Kérné a lakosságot, hogy továbbra is így 

gyűjtse a hulladékot.  

 

Falevél: erre is van megoldás. Ettől az évtől már elkezdték kihordani a komposztáló 

edényeket. Demecser is kapott ezekből az edényekből. Nem tudja, hogy ezek kiosztása 

hogy áll jelenleg. Ajánlani tudja mindenkinek, hogy vannak, un. lebomló zsákok, amiben 

csak kifejezetten zöld hulladékot lehet tárolni. Ha polgármester úr igényli, akkor ebben az 

esetben ingyen és bérmentve elszállítják a lebomló zsákokba szedett zöld hulladékot, ez 

nem kerül semmiféle plusz pénzbe. Egyetlen kérés van ezzel kapcsolatban, hogy egy 

telephelyen kell összegyűjteni ezt a fajta hulladékot. Úgy gondolja, mindenre van 

megoldás. Megköszönte, hogy meghallgatták. 

 

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

kérdése? 

 

Balogh Ferenc (demecseri lakos): Elmondta, hogy Demecserben van a legtöbb roma 

származású ember, aki a közfoglalkoztatásban részesül, ezért őket is érinti a 

létszámcsökkentés. 

Javasolta, hogy ezen emberek részére tartsanak közfoglalkoztatási akadémiát, melyben 

világossá teszik számunkra, hogy akkor fog hiányozni a közmunka, amikor már nem lesz, 

és ez bevétel kiesést fog számukra jelenteni.  

Kérte polgármester urat, hogy hasonló létszámban foglalkoztassa a közmunkásokat.  

Véleménye szerint elengedhetetlen és szükség van roma származású közfoglalkoztatott 

munkairányítókra is a közmunka programban, így olajozottabban működhetne ez a 

program.  

Javasolta továbbá, hogy jó lenne egy kisebb csirkefeldolgozó üzemet létesíteni 

Demecserben, az is munkát adhatna az embereknek.  

Úgy gondolja a rendőrség meg tesz mindent napjainkban, de a roma nemzetiségi 

önkormányzat és a rendőrség közötti kapcsolatot erősíteni kellene a jövőben.  

Elmondható, hogy összességében nem áll rosszul Demecser.  

Úgy gondolja, hogy a közfoglalkoztatás fontos, hogy menjen a városban, mert akik részt 

vesznek a közfoglalkoztatásban nincs más bevételi forrásuk, ezért nagy szükség van a 

közfoglalkoztatásra.  

 

Váradi László (polgármester úr): Megköszönte mindenkinek a részvételt, külön 

megköszönte a meghívást elfogadott vendégeknek a részvételét és a közmeghallgatás 

ülését 17 óra 59 perckor bezárta.  

 

Mindenkinek figyelmébe ajánlja, hogy vasárnap advent, első gyertyagyújtás ezzel kezdetét 

veszi a Karácsonyi Forgatag. Mindenkit szeretettel várnak egy kis szerény vendéglátással.  

 

K.m.f. 

 

Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs  

polgármester         jegyző 

 

 


