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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
DEMECSER VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

80/2014.(VII.18.) 
HATÁROZATA 

 
A 2014. évi X. Demecseri Káposztás Napok megrendezéséről 

 

 
Önkormányzati Képviselő-testület: 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011. 
(IV.13.) Ör. 6.§ (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében 

 
2014. szeptember 26-27-28-án X. Demecseri Káposztás Napokat rendez. 
 

Helyszíne: Demecser Városi Sportpálya területe, Erkel Ferenc Művelődési 
Ház és Könyvtár, a Demecseri Tündérkert Óvoda és a hozzá tartozó park. 

 
A rendezvény szervezője: Demecser Város Önkormányzata képviseletében 
Kiss Gyula polgármester. 

 
A rendezvény leállításáért felelős: Kiss Gyula polgármester. 

 
A rendezvény leállításáért felelős helyettes: Mák János alpolgármester. 
 

Kapcsolattartó: Fábián Magdolna az Erkel Ferenc Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetője 
 

A rendezvény regisztrációs díj megfizetésével látogatható.  
 

A rendezvény helyszínén vásárolt regisztrációs díj árát 2 napra bruttó 
500 Ft összegben állapítja meg, mely tartalmaz 1 db kóstolójegyet. 
 

Demecseri lakosok esetén elővételben vásárolt regisztrációs díj árát 2 
napra bruttó 400 Ft összegben állapítja meg, mely tartalmaz 1 db 
kóstolójegyet.   

(Elővételi jegyeket az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárban lehet 
megvásárolni.) 

 
Nem kell regisztrációs díjat fizetni: demecseri 14 éven aluli és a 70 éven 
felüli személyeknek, valamint a meghívott vendégeknek. 
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A kóstolójegy árát bruttó 300 Ft/db összegben állapítja meg, melyből a 

főzőcsapatoknak bruttó 200 Ft/db összeg a rendezvény lebonyolítását 
követően visszafizetendő. 

 
A kóstolójegy visszafizetésének helye: Demecseri Polgármesteri Hivatal 
Kincstár és Vagyonkezelési Iroda (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz.) 

 
A kóstolójegy visszafizetésének ideje: 2014. szeptember 29-én (hétfőn) 
13.00 órától- 2014. szeptember 30-án (kedd) 16.00 óráig napjáig.  

 
A tombola árát bruttó 200 Ft/db összegben határozza meg. 

Megbízza a Pál Gyula AMI vezetőjét, hogy szervezze meg a tombola 
árusítását, elszámolását, de mindenér a Kincstár és Vagyonkezelési 
Irodavezetője a felelős. 

 
Kóstolójegyet, tombolát szigorú számadású nyomtatványként a Kincstár és 

Vagyonkezelési Irodavezetője szerzi be és veszi nyilvántartásba. 
 
Felelős: Kovácsné Elek Irén Kincstár és Vagyonkezelési Irodavezető 

 
Felkéri a Demecseri Tündérkert Óvodát, Szociális Alapszolgáltatási 
Központot, a Demecseri Nonprofit Kft-t, a Demecseri Polgármesteri Hivatalt 

és a közfoglalkoztatottakat a rendezvény lebonyolításának 
közreműködésében.  

 
A rendezvényen csak és kizárólag kóstolójegyre lehet árusítani, aki ezt 
megszegi, annak a rendezvény helyszínét el kell hagynia, melynek tudomásul 

vételéről a rendezvény helyszín elfoglalásakor írásban is ki kell nyilatkoznia a 
főzésre, árusításra jelentkezőnek. 

  
Felelős: Barabás Jánosné dr. Jegyző 
 

A vendégjegy keretét 1000 db/2 napra határozza meg. Vendégjegyben 
részesülnek a meghívott vendégek és a fellépő vendégek. 
 

A rendezvény összköltségét bruttó 14.800.000 Ft összegben állapítja 
meg, melyet költségvetésében biztosít. 

        
Pályázat:     bruttó  9.970.000 Ft 
Pályázat feletti rész:   bruttó   4.830.000 Ft 

Öszesen:     bruttó        14.800.00 Ft 
 
Tervezett bruttó bevételek:        

a.)  pályázatból         6.979.000 Ft 
b.)  bérleti díjak, elárusító helyek bérleti díja:          600.000 Ft 

c.)  regisztrációs jegy, kóstolójegy bevétel:    3.561.000 Ft 
d.)  tombola:               160.000 Ft 
e.)  támogatások:             500.000 Ft 

Összesen:                       11.800.000 Ft 
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Ha a pályázat nem nyer a teljes összeget költségvetésében a tartalék 
terhére biztosítja. 

 
 
 

A rendezvénnyel kapcsolatos hírek, információk határozatok megjelenítésére 
a www.demecser.hu honlap használható. 
 

Felelős: polgármester 
 

Felhatalmazza a polgármestert a káposztás napi program összeállítására, 
meghatározására, a rendezvény megszervezésére, lebonyolítására és az ahhoz 
kapcsolódó okiratok, szerződések aláírására. 
 

K.m.f. 

Kiss Gyula sk.       Barabás Jánosné dr.sk. 
polgármester       jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
Demecser, 2014. július 18. 

 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  
 

http://www.demecser.hu/

