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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERÉNEK 

49/2020.(IV.06.) számú 

határozata 

 

Demecser Város Önkormányzatának 2019-2024. év polgármesteri, gazdasági programjának 

elfogadására 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben 

alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, mely az alábbiak szerint rendelkezik:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja…” hatáskörömben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116.§-a alapján 

 

 

Demecser Város Önkormányzatának 2019-2024. év polgármesteri, gazdasági programját a határozat 

melléklete szerint fogadom el.  

 

                

Demecser, 2020. április 06.   

  

 Rátkai Sándor 

 polgármester 
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A 49/2020.(IV.06.) polgármesteri határozat melléklete 

Száma: 2657-1/2020. 

 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNAK 

2019-2024. évi 

POLGÁRMESTERI, GAZDASÁGI PROGRAMJA 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116.§-a alapján 

116.§  

(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól. 

 

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 

és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a 

helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 

önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban 

- tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 

vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 

túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy 

módosítani. 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben 

alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, mely az alábbiak szerint rendelkezik:  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 
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A polgármesteri, gazdasági programot a Képviselő-testület ülésén szerettem volna tárgyaltatni és 

elfogadni, azonban a veszélyhelyzetben polgármesteri hatáskörben kell azt elfogadni. 

 

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. 2019-2024. évekre szeretném Önöket tájékoztatni polgármesteri, gazdasági 

programomról és a támogatásukat kérem céljaim megvalósításához.  

 

Kiindulási helyzet:  

A polgármesteri munkakör átadás-átvétele során szembesültem arról, hogy az önkormányzat 

szállítói tartozása a jegyzőkönyv alapján:  

 

Demecser Város Önkormányzata szállítói tartozása a 2019.10.17-ig beérkezett számlák alapján 

      

  

összes tartozás 

Ft ebből lejárt tartozás Ft 

Önkormányzat 55 594 177 32 441 349 

Szociális Alapszolgáltatási Iroda 16 709 384 16 703 001 

OEP , egészségügy, járóbeteg szakellátás, védőnők 823 593 754 757 

Polgármesteri Hivatal 2 027 731 327 633 

Konyha és Étterem 30 190 829 28 784 916 

Központi Orvosi Ügyelet Társulása 826 090 815 600 

Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 423 615 315 837 

összesen 106 595 419 80 143 093 

 

A fejlesztési, gazdasági céljainknak gátat szabott az örökölt helyzet, a szállítói tartozás 

rendezése, mely még mai napig sem rendeződött teljes körűen. A szállítói tartozások rendezését 

követően tudjuk majd igazából megvalósítani fejlesztési céljainkat. Ezt követően tudunk saját 

forrást biztosítani a fejlesztéseinkhez. 

Jelenleg folytatjuk a már beindult projektek megvalósítását, a szállítói tartozás csökkentését, új 

pályázatok benyújtását. 

 

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. Városunk közigazgatási területét kisebb nagyobb 

belvízelvezető csatornák szabdalják. Belvizek által ma is veszélyeztetettek vagyunk. 

Településünk 2001-ben kapott városi rangot. 

 

Demecser lakosainak száma 4.282 fő, mely csökkenő tendenciát mutat. Településünk mikro körzeti 

központ a térségben. Az óvodai és bölcsődei 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 Demecser és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulást Gégény, Kék, Székely, Demecser települések 

alkotják. 
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A társulások székhelye önkormányzatunk.  

 

Intézményeink: 

Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal (Demecser és Gégény) 

Demecser Város Önkormányzata Konyha és Étterem 

Demecseri Tündérkert Óvoda és Bölcsőde. 

Önkormányzatunknál a Kemecsei Járási Hivatal kirendeltsége működik.  

 

Célunk továbbra is a térségi feladat ellátás szélesítése, figyelembe véve a lakossági igényeket. 

Továbbra is fontosnak tartom a társulásokkal való együttműködést.  

 

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. 

A jelenlegi közmunkaprogramok megtartása mellett a munkahelyek megőrzése és a 

munkahelyteremtő beruházások támogatása a cél. Az elmúlt időszakban sajnos nem történtek 

munkahelyteremtő beruházások, ehhez központi támogatások sem érkeztek a településre. 

 

Az Önkormányzat a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság szakembereinek képzésével és a technikai feltételek megteremtésével 

maga kívánja ellátni a közvilágítás karbantartási tevékenységét, mely szolgáltatás beindulását 

követően szolgáltatni tudunk a környező települések részére is. A feltételek megteremtése 

elkezdődött. 

 

A Városgazda Kft. gazdálkodásának racionalizálása is a legfontosabb feladatok között van.  

 

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 – hasznos - pályázati forrást vegyünk 

igénybe céljaink eléréséhez. A felesleges, a település életéhez nem szükséges pályázatokat 

viszont mellőzni kívánjuk, önerőt ne pazaroljunk értelmetlenül. A meglevő forrásainkkal 

ésszerűen gazdálkodjunk. 

 

 

Céljaink: 

 

Bentlakásos szociális otthon építése az egyházak bevonásával. 

Utak pormentesítése, a megépült önkormányzati utak folyamatos karbantartása. 

Járdák építése és a meglévők felújítása. 

Bölcsőde bővítése. 
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Új piac építése. 

Játszóterek kialakítása, építése. 

Önkormányzati tulajdonú épületek megújuló energia ellátásának biztosítása, energetikai 

korszerűsítés és a fenntartási költségek csökkentése. 

Önkormányzati bérlakás állomány növelése.  

Szükség lakás biztosítása. 

A temető körbekerítése. 

 

Külterületi mezőgazdasági utak és belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartása. 

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 65 éven felüliek mentesítése a kommunális adó fizetésének kötelezettsége alól.  

 

Az egyházakkal és civil szervezetekkel jó együttműködés kialakítása. 

 

A lakosság közérzetének javításához hozzátartozik a környezet rendbetétele. 

 

Fásítás és virágositás a város minden közterületén, a templom kertekben és a templomok 

környékén, ezzel is javítva az egyházakkal a kialakult kapcsolatot. 

Hagyományőrző fesztiválok, önkormányzati rendezvények fenntartása, azonban ésszerű 

gazdasági szempontok figyelembe vételével, költségtakarékosan. A pazarlás megszüntetése. 

Testvér települési kapcsolatok ápolása. 

Kulturális értékek megőrzése. 

Idős egyedül élő emberek számára jelzőrendszeres házi segítségnyújtás létrehozása. 

BURSA ösztöndíj további biztosítása. 

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 a Művelődési Házban ifjúsági klubot működtessenek. 

Vállalkozásokkal szorosabb kapcsolattartás. 

 

Önkormányzat működése, gazdálkodása és nyilvánosság biztosítása 

 

Demecser Város Önkormányzatának magas színvonalon kell gondoskodnia kötelező feladat ellátásáról 

és költségtakarékosan. Az önként vállalt feladatokról szóló döntés meghozatala során figyelembe kell 

venni, hogy annak következményei nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátásának biztonságát.  

Célunk, hogy valamennyi területen gazdaságos működést érjünk el. 

Céljaink megvalósításához elengedhetetlen az ügyfélbarát hivatal megvalósítása.  
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A várost érintő lényeges ügyek, előterjesztések, szerződések kerüljenek a város nyilvánossága elé, 

természetesen figyelembe véve az adatvédelemhez kapcsolódó jogszabályi előírásokat. 

Stabil önkormányzati gazdálkodás a feltétele céljaink elérésének. 

 

A lakosság részére a fogadóórámon kívüli időpontban is biztosítom az ügyfélfogadást, 

fontosnak tartom, hogy véleményükkel, segítő észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a 

munkámat.  

 

Munkám során nem szűk kis csoportok, hanem a lakosság széles körének érdekeit fogom 

képviselni és mindannyiuk jólétéért kívánok dolgozni. 

 

A jelenlegi veszélyhelyzetben elsősorban a járvány megelőzése és a lakosság segítése 

érdekében kell intézkedéseket hoznunk.  

 

 

 

Demecser, 2020. április 06.   

  

 Rátkai Sándor 

 polgármester 

 

 


