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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese              

BÉR + S&M SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA FEKETE FÉNYMÁSOLÓ GÉPHEZ 
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! 
 
A Polgármesteri Hivatalban lévő, bérelt fénymásoló elhasználódott. A folyamatos meghibáso-
dás miatt kértük a Manual Hungary Kft-t, mint bérbeadót, hogy működőképes gépet biztosítson 
részünkre. A szolgáltató a fénymásológépet egy nap alatt kicserélte. A jelenleg használt 
fénymásológépnek az alapadatai eltérőek az előző gépétől, ezért új szerződést kell kötni.  
 
A szerződés pénzügyi feltételei változatlanok, a gépcsere nem érinti a 2017. évre tervezett elői-
rányzatot.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 09.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                           jegyző általános helyettese 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.27.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 
22.§ 

 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
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és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  BÉR + S&M szerződés – fe-
kete fénymásoló géphez -  jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Manual Hungary Kft-vel kötendő szerző-
dést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.  
 
A fénymásológép bérlésének előirányzata a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






