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DEMECSER VÁROS 

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 

E-mail:  onkormanyzat@demecser.hu  

web: www.demecser.hu  

 

Kivonat 
 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2016.(IX.23.) számú 

határozata 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/153/00942-1/2016. számú 

törvényességi felhívásáról és az általa fenntartott Erkel Ferenc Művelődési Ház és 

Könyvtár költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő döntések meghozataláról  

 

 

Önkormányzati képviselő-testület: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Magyarország 

helyi önkormányzatáról szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) 

bekezdés a.) pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva az 

SZ/153/00942-1/2016. számú törvényességi felhívásában meghatározottakkal egyetért és 

feltárt szabálytalanságok megszűntetéséről a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 81. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A fenntartásában lévő Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési 

intézményét jogutód nélkül megszüntetni kívánja oly módon, hogy az intézmény 

közművelődési és ingatlan fenntartási feladatait – miniszteri szakvéleményt figyelembe 

véve – a Kultv. 1. melléklet p) pontja alapján a Demecseri Városgazda Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4516 Demecser Szent 

István út 2-4. sz., adószáma: 14569355-2-15, cégjegyzék száma: 15-09-073590) útján 

kívánja ellátni és könyvtári feladatait, pedig az önkormányzat közvetlen szakfeladatán 

keresztül. 

 

2. Az intézmény megszüntető okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3. Az 1. pont értelmében a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal közművelődési 

megállapodást elfogadja és jóváhagyja fogad el, melynek aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 
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4. Felhatalmazza a polgármestert az intézmény megszüntetésével kapcsolatos okiratok 

aláírására. 

 

 

Határidő: 2016. szeptember 30.   

     Felelős: Polgármester 

 

 

Váradi László       Dr. Mátyás B. Szabolcs  

polgármester                    jegyző 
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1. melléklet a 29/2016.(IX.23.) önkormányzati határozathoz  
Okirat száma: 4098/2016. 

Megszüntető okirat 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján az Erkel 
Ferenc  Művelődési Ház és Könyvtár megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1 A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 
1.2 A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4516 Demecser Szabolcsvezér u. 6.  
1.3 A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 658591 
1.4 A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16821310-1-15 
 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 
2.1 A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. szeptember 30.  
2.2 A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.3.1 megnevezése: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2.3.2 székhelye: 4516 Demecser Kétezer-egy tér 1.  

2.3 A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszüntetés. 
2.4 A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A költségvetési szerv közművelődési feladatait a 

továbbiakban Demecser Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Demecseri 
Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
4516 Demecser Szent István út 2-4. sz., adószáma: 14569355-2-15, cégjegyzék száma: 15-
09-073590) látja el. A könyvtári feladatokat és egyes közművelődési feladatokat 
szakfeladatként Demecser Város Önkormányzata (székhelye: 4516 Demecser Kétezer-egy 
tér 1. sz., adószáma: 15732224-2-15) látja el. 

2.5 A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: Az 
Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár által ellátott települési közművelődési feladatokat 
2016. október 1-től a Demecser Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Demecseri 
Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4516 
Demecser Szent István út 2-4. sz., adószáma: 14569355-2-15, cégjegyzék száma: 15-09-
073590) fogja ellátni. A könyvtári feladatokat és egyes közművelődési feladatokat 
szakfeladatként Demecser Város Önkormányzata (székhelye: 4516 Demecser Kétezer-egy tér 
1. sz., adószáma: 15732224-2-15) látja el. 

 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1 A kötelezettségvállalás rendje 
3.1.1.A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. 
szeptember 30.  

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői 
jogot is - további gyakorlója: Demecser Város Önkormányzata. 
 
Kelt: Demecser, 2016. szeptember 23. 

P.H. 

Váradi László 
Demecser Város Önkormányzatának 

Polgármestere 
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          2. melléklet a 29/2016.(IX.23.) önkormányzati határozathoz 

 
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött  
egyrészről  Demecser Város  Önkormányzata (4516 Demecser Kétezer-egy tér 1. sz. képviseli: 
Váradi László polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
másrészről  Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 4516 Demecser Szent István út 2-4. sz., adószáma: 14569355-2-15, 
cégjegyzék száma: 15-09-073590) mint a közhasznú tevékenységet folytató társaság, a 
továbbiakban: Megbízott között, alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett. 

I. 
Bevezető, a szerződés célja 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a 
továbbiakban: közművelődési tv.) írt helyi közművelődési feladatok ellátásáról, az 
általa alapított Megbízott útján gondoskodik. 

2.  E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődési tv. és a 
végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban a Megbízott alapító okirata 
tartalmazza. 

3.  Jelen szerződés célja, hogy a város lakossága részére Megbízó helyi 
közszolgáltatásként gondoskodjon a közművelődési feladatok ellátásáról.  

II. 
A szerződés tárgya 

 
Megbízó, Demecser város polgárainak közös közművelődési, kulturális szükségletei 
biztosításáért viselt felelőssége tudatában, ennek a feladatának sikeres elvégzése 
érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 
13.§. (1) bek. 7. pontjában írt helyi közfeladat-ellátásként, különös tekintettel a 
közművelődési tv. 76.§.-78.§.- ában megfogalmazottakra, megbízza Megbízottat, hogy 
a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató 
és információs közhasznú szolgáltatásokat lásson el.  
 
a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtése tevékenységkörben:  
- non-formális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, 
főleg ismeretterjesztő komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek-
, ifjúsági korosztály számára;  
- gazdagítja a felnőtt, a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési szokásait elősegíti 
az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító 
formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad;  
- informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást 
jelentő közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a 
demecseri polgárok kompetenciáit;  
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b.) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 
tevékenységkörben:  
− programokat szervez,  
− ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési 
szokások, hagyományok, formák gazdagítását az egyetemes, a honi és a helyi 
kulturális értékek létrehozását közvetítését és védelmét;  
− rendszeresen szervez képző-, ipar- és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel 
a városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére; 
 − elősegíti, támogatja a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti 
együttesek, csoportok bemutatkozását;  
− a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja a termeit 
ünnepségeik, rendezvényeik megrendezésére, a köznevelési intézmények és civil 
szervezetek részére ingyenesen bíztosítja helyiségeit rendezvények megtartására;  
− a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos 
kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás 
alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik 
megvalósítására;  
− lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, az első munkahelyes 
korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út megismertetéséhez, a 
tapasztalataik továbbadásához;  
− tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város nevelési és 
oktatási intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, 
természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő előadásokkal, 
vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal.  
− Az ifjúsági korosztály széleskörű tájékoztatásához folyamatosan biztosítja a 
szükséges információkat. Gondoskodik a városban élő fiatalok igényeinek megfelelő, 
szórakoztató, hasznos szabadidő eltöltéséhez szükséges programokról. A 
közművelődési feladat 3 megvalósításában közreműködő alkalmazott 
szakképzettségét illetően a felek a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott 
követelményeket tekintik mérvadónak.  
 
c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása feladatkörben:  
- megszervezi, megrendezi és koordinálja a város kiemelt kulturális programjait, 
valamint közreműködik más városi fesztiválok, rendezvények megszervezésében.  
- javaslatot tesz - és elfogadása esetén megrendezi – elsősorban a turisztikai vonzerőt 
is jelentő városi nagyrendezvények bővítésére;  
- Megszervezi, koordinálja és irányítja a városi ünnepségek szervezését és 
lebonyolítását.  
- kulturális céllal hasznosítja és tartalommal tölti meg a Demecser Város 
Önkormányzata által részére átadott és kijelölt közösségi tereket; 
-  színházi és táncszínházi előadásokat, komoly-és könnyűzenei koncerteket, gyermek- 
és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez, illetve befogad.  
- Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása feladatkörben, szervezi és teljes körű szolgáltatásaival támogatja, fejleszti 
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a működő ismeretszerző, alkotó és művelődési közösségek tevékenységét;  
 
e.) A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése feladatkörben: 
-  együttműködik a városban működő, kulturális szolgáltatásokat nyújtó 
intézményekkel, szervezetekkel programjaik egyeztetésében, közös pályázatok 
megírásában, közös rendezvények megtartásában; 
 A civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a 
közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés 
erősítésével, pályázati együttműködések kialakításával, közös programok 
megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, főrumok, találkozók, 
közös akciók igény szerinti szervezésével;  
 - kulturális információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: az általános nyitvatartási idő 
alatt biztosítja az információs közvetítő tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az 
országos és helyi kulturális programokról. Programkínálatát időben és változatos 
formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, 
honlap…stb.) az érdeklődők számára. 
 
 f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:  
- a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezetei feltételeket teremt, a 
feladatellátásához rendelkezésre álló közösségi terekben;  
- Konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, 
bemutatókat szervez.  

III. 
A közhasznú tevékenység, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei 

 
1. Személyi feltételek 

 
a) A Megbízott a nyitva tartással egy időben ügyeletet és információs szolgáltatást 

biztosít. A Megbízott a közművelődési célú minimum nyitva tartást a függelékben 

leírtak szerint köteles biztosítani. 

b.) A közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési feladatellátáshoz megfelelő 
végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közművelődési szakembert köteles biztosítani.  
α) A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a közművelődési törvény, a 
gazdasági társaság alapító okirata, valamint jelen szerződésbe foglaltak betartásával magas 
színvonalon végzi.  

2. Pénzügyi feltételek 
 
a.) A szerződő felek rögzítik, hogy a II. pontban felsorolt feladatok közhasznú tevékenységek 
közé tartoznak  
b.) A Megbízottat az átvállalt közfeladat ellátása ellenében támogatás illeti meg. Demecser 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési támogatásról minden évben, 
a költségvetési rendeletében dönt, figyelembe véve a szolgáltatások típusait, gyakoriságát, 
költségnormáit és árbevételeit.  
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c.) A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a Megbízottat a jelen 
megállapodásban részletesen meghatározott feladatok ellátásán kívül más feladatokkal is 
megbízza, annak finanszírozását külön szerződésben rögzítik.  
d) A Megbízó a Megbízott részére a közművelődési feladatok teljesítésére az önkormányzati 
támogatást a b.) pontban foglaltakra tekintettel tizenkettő egyenlő részletben minden hónap 
utolsó napjáig bocsátja rendelkezésére.  
e.) A Megbízott köteles a Megbízót a működésről tájékoztatni, valamint a statisztikai 
információszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.  
f.) Megbízott e szerződésben foglaltak teljesítéséről az éves beszámolója, valamint 
közhasznúsági beszámolója keretében számol be Megbízott részére.  
g.) Felek együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Megbízott további 
állami, pályázati, alapítványi….stb. támogatáshoz jusson, az így nyert pénzösszegek nem 
csökkenthetik az önkormányzat éves támogatását.  

 
3. Tárgyi feltételek 

 
a.) Megbízó vállalja, hogy e megállapodásban rögzített feladatok ellátására az Erkel Ferenc 
Művelődési Ház és Könyvtár ingatlanok használati jogát térítés nélkül Megbízott 
rendelkezésére bocsátja. Megbízó ugyancsak ingyenesen a Megbízott használatába adja 
ezen ingatlanokhoz tartozó leltár szerinti ingóságokat feladatellátás céljából. Megbízó e 
pontban felsorolt közművelődési ingatlanok üzemeltetéséről az általa alapított Megbízott 
útján gondoskodik.  

Az átadással érintett kormányzati funkciók: 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

 
b.) A Megbízott vállalja, hogy a – vagyonleltár alapján – üzemeltetetésébe adott 
ingatlanokat, a használatába átadott eszközökkel együtt, a tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban és hatósági engedélyekben előírtaknak megfelelő módon 
üzemelteti, ennek keretében ott alapvetően a demecseri lakosság részére biztosítja a 
közművelődés lehetőségét. A meglévőkön felül, a feladatellátáshoz szükséges eszközök, 
anyagok beszerzése az eszközállomány gyarapítása, annak pótlás a Megbízott feladata. A 
Megbízott által, a feladatok ellátása érdekében beszerzett vagyontárgyak, tárgyi eszközök, 
berendezések, felszerelések, a Megbízott tulajdonát képezik.  
c.) Az üzemeltetés során az a.) pontban leírt ingatlanok és ingóságok karbantartási-javítási 
kötelezettsége a Megbízottat terheli, anyagi lehetőségeinek függvényében. A felújítás a 
Megbízót terheli.  
d.) A szerződő felek rögzítik, hogy az átadott vagyontárgyak esetleges selejtezésére 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének, az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelete 
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szerint és a Demecseri Polgármesteri Hivatal képviselője jelenlétben kerülhet sor. A 
leselejtezett vagyontárgyak hasznosításáról a felek külön megállapodást köthetnek.  

 
4. Záró rendelkezések 

 
a.) A jelen szerződést felek 2016. október 1. napjától határozatlan időtartamra kötik. A 
szerződést bármelyik fél írásban jogosult felmondani. A felmondás benyújtását megelőzően 
a felek egyeztetni kötelesek. A szerződés felmondási ideje 6 hónap.  
b.)A jelen szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatások körét a Megbízó a 
Megbízottal történt egyeztetés alapján közös megegyezéssel felülvizsgálhatja, illetve 
módosíthatja, új tevékenységeket vonhatnak a közhasznú megállapodás hatálya alá.  
c.) A szerződés betartását a Megbízott Ügyrendi Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri, 
és amennyiben a szerződés megsértését észleli, köteles a Polgármester útján haladéktalanul 
jelzéssel élni a Képviselő-testület felé.  
d.) E szerződés teljesítése során a Megbízottat az ügyvezetője, (vagy az általa megbízott 
dolgozók), a Megbízót Demecser Város Polgármestere, - iránymutatásai szerint a Demecseri 
Polgármesteri Hivatal Jegyzője, vagy az általa kijelölt hivatali köztisztviselő képviseli.  
e.) E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó jogszabályok – 
különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 
a Polgári Törvénykönyvről, a gazdasági társaságokról, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló jogszabályok 
rendelkezései irányadók.  
f.) E szerződésben foglaltak teljesítéséről a Megbízott éves beszámolója, valamint 
közhasznúsági beszámolója keretében ad számot.  
g.) E szerződés teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre kötelesek. Az 
esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján 
kívánnak eljárni. Az Önkormányzat e megállapodásban rögzített feladatkört kizárólag abban 
az esetben von magához, amennyiben a Ügyrendi, Jogi és Kulturális Bizottság jelentéséből 
arra lehetne következtetni, hogy a társaság cél szerinti tevékenysége, illetőleg 
gazdálkodásának biztonsága veszélyeztetett. Peres kérdésekben a felek kikötik a Nyíregyházi 
Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.  
h.) Ezen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag írják alá.  
 
Demecser, 2016. szeptember 23. 
 
Váradi László         Juhász Ferencné 
Megbízó         Megbízott 
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1.sz. melléklet  
 
Az önkormányzat által megrendelt közhasznú közművelődési feladatok:  
 
(A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény alapján.)  

a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 

megteremtése:  

Ezen belül:  
Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: az iskolarendszeren kívüli, főleg 
ismeretterjesztő képzési formák megvalósítása.  
Évi: 1-2 képzési folyamat  
 
Informális képzések, tanulási tevékenységek: A napi élettevékenységek során 
létrejövő, nem feltétlen tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységek.  
Évi: folyamatos  
 

b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

tevékenységkörben:  

Ezen belül: Komplex közművelődési rendezvények:  
- szellemi örökségünket, intézményeinket bemutató országos rendezvényekhez 
kapcsolódó események:  
Művészeti kiállítások: A nemzetközi, hazai és városi művészeti élet kiemelkedő 
alkotóinak kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok.  
Évi: 3-5 alkalommal  
Táncházak: rendszeresen megszervezett táncházak, amelyekben a tánctanítás mellett 
a kézművességgel is megismertetik a látogatókat.  
Évi: folyamatos  
Városi ünnepek, jeles napok:  
Kultúra Napja 
Nemzetközi Nőnap 
1848-as forradalom  
A Székely hadtestre emlékezés április 26. 
Munka ünnepe 
Rétközi Fesztivál 
A Nemzeti Összetartozás Napja  
Államalapítás ünnepe 
Káposztás Napok 
1956. október 23-ai megemlékezés 
Adventi forgatag és ünnepségek 
Őszikék Népzenei fesztivál 
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c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása :  

Fesztiválok szervezése: Rétközi Fesztivál, Káposztás Napok.  
 

d.) A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése:  

A fentieken túl  
Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési folyamatokba:  
− kapcsolatuk fejlesztése az együttműködés erősítése  
− pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása  
− módszertani támogatás, szaktanácsadás  
− fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint  
Kulturális információk gyűjtése, rendszerezése, közzététele:  
Információs tájékoztató rendszer működtetése, honlap üzemeltetése  
 

e.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 

Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása. 

f.) − Színházi, táncszínházi előadások, bérletek, komoly és könnyűzenei koncertek 

szervezése, fogadása lebonyolítása minden korosztály részére  

 Évi: 1-2 alkalommal  
 
Demecser, 2016. szeptember 23. 
 
 
 

Váradi László         Juhász Ferencné 

Megbízó         Megbízott 
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1. sz. függelék 

 

Nyitva tartási rend: 

 

Erkel Ferenc Művelődési Ház (4516 Demecser Szabolcsvezér u. 6.) hétfő, kedd, 
csütörtök: 7.30 - 16 óráig, szerda: 7.30 – 17 óráig, péntek: 7.30 – 12.30 óráig 
 
Ezen túlmenőleg hétköznap, hétvégén és ünnepnap a rendezvényektől függően a 
programokhoz igazodva tart nyitva.  

 

Demecser, 2016. szeptember23. 
 
 
 
 
 

Váradi László         Juhász Ferencné 

Megbízó         Megbízott 

 


