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Szerződés jóváhagyása: Zeneszolgáltatás szüreti bálon 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. szeptember 29-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár – több civil szervezet közreműködésével – idén októ-
ber 7-én szervezi meg a Szüreti mulatságot. A rendezvény a város megszokott útvonalán törté-
nő felvonulásból, a színházteremben lezajló kenyéráldás és folklór gálaműsorból, valamint az 
esti táncos műsorrészből áll. 

Élő zenét a bál alatt az elmúlt két évben Siklai István (és fia) biztosította – a közönség legna-
gyobb megelégedésére. Zeneszolgáltatásra az idei rendezvényen is őt szeretnénk felkérni. 

Az intézmény 2017. évi költségvetése a program megvalósításához szükséges összeget tartal-
mazza. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a zenés-táncos est megtartásához szükséges Szolgáltatási 
szerződést jóváhagyni, valamint az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 30. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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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. (IX.29.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása 
(Zeneszolgáltatás szüreti bálon) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2017. október 7-i Szüreti bál zeneszolgáltatási szerződésével kap-
csolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Szolgáltatási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: 109/2017. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu; muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.) 
 – mint megrendelő – és 
 
Név: Siklai István .....................................................................................................................  

Adószám: 79247537-1-32 ........................................................................................................  

Cím, tel./fax.: 2645 Nagyoroszi, Kiss János út 45. T:20/2732820  ................................   

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: Zeneszolgáltatás a szüreti bálon .........................................  

A szolgáltatás helye: Művelődési Központ, aula ..................................................................  

Időpontja: 2017. október 7. szombat, 20.00 órától ...........................................................  

A szolgáltatás költsége: 90.000 Ft, azaz Kilencvenezer Forint ..........................................  
(Adószámmal rendelkező magánszemély.) 

A szolgáltatás költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, számla ellenében 
készpénzben a helyszínen. Az összeg a szállítási- és útiköltséget tartalmaz. A szolgáltató 
vállalja, hogy esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén megfelelő helyettesről 
(helyettesítő eszközről) gondoskodik. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 
Rétság, 2017. szeptember 4. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 megrendelő szolgáltató 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 


