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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

„Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia nyomdai megjelentetése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
minden évben megrendezi a Költészet Napját. Ebből az alkalomból kerül kiadásra az „Üzenetek, 
vallomások, strófák” című antológia, immár 13. éve. Az idén is összeállítottuk a kötetet. Tavaly 
is a Kucsák Könyvkötészet és Nyomdát (Vác) bíztuk meg a nyomtatási feladattal, a mostani ár-
ajánlat megegyezik a tavalyi árral, amely 1.450,- Ft + ÁFA / db. Összesen 100 példányt rendel-
nénk a kötetből. A költségvetésünkben ez a tétel szerepel. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 14. 
 
 
 
                                                                                                    ----------------------------------- 
                                                                                                        Varga Nándorné ig.h. 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormány-
zati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) 
pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megál-
lapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”  

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 
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A változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét az „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia nyomdai költségéről az ár-
ajánlatot elfogadja. Felhatalmazza Varga Nándornét a szerződés megkötésére. 
 
 

B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét az „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia nyomdai költségéről az ár-
ajánlatot nem fogadja el. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


