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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 2017. programjai között tervezte pódium jellegű elő-
adások megszervezését. Ennek keretében október 11-én, szerdán, 18.00 órától a művelődési 
központ kistermében szeretnénk megtartani Dr. Katona Csaba akadémikus Sörök és mozdonyok 
című, rétsági vonatkozású előadását. 
A rendezvény házigazdája a témáról előzetesen a közvetkező tájékoztatást adta: 
„A FŰTŐHÁZ SÖRFŐZDE két dologról ismerszik meg; minőségi sörök, mozdonyos dizájn. A kóstolóval 
egybekötött előadás a múltba kalauzol; a nógrádi sörfőzés és vasút történetét mutatja be, egészen a 
FŰTŐHÁZ létrejöttéig humoros formában.” 
Mint az az ismertetőből is kitűnik, a családi vállalkozásban két éve indult rétsági sörfőzde azzal támogatja 
a rendezvényt, hogy az előadás után lehetőséget nyújt kézműves termékeinek (köztük három nemzetközi 
díjnyertes sör) kóstolására. 
 

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

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni, valamint az előadás 
megtartásához szükséges Szolgáltatási szerződést jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2017. szeptember 4. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              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 
(Dr. Katona Csaba előadása) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2017. október 11-i, Sörök és mozdonyok című előadás szerződésé-
vel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Szolgáltatási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
A rendezvény fedezete az intézmény 2017. évi költségvetésében biztosított. 
 
Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: ……/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 (számla kiállítója): Legenda Közművelődési Egyesület ......................................................  

Képviselő: Rácz Attila .................................................................................................................  

Adószám: 18129669-1-41 ............................................................................................................  

Cím, tel./fax.: Bp. 1031 Vízimolnár u. 6. V/49............................................................................  
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: dr. Katona Csaba akadémikus előadása Sörök és mozdonyok 
(Nógrád megye sör- és vasúttörténete) címmel 

A szolgáltatás helye: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság, Rákóczi út 26. ...........  

Időpontja: 2017. október 11. szerda, 18.00 órától .......................................................................  

A szolgáltatás teljes költsége (áfával, útiköltséggel): 36.000 Ft ..................................................  

A szolgáltatás költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, készpénzfizetési 
számla ellenében a helyszínen. Az összeg minden felmerülő költséget tartalmaz. A 
műsorszolgáltató vállalja, hogy esetleges megbetegedés esetén megfelelő helyettesről 
gondoskodik.  
 
Megjegyzés, technikai feltételek: Számítógép, projektor ............................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
Rétság, .......................................................................  
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 Varga Nándorné (szolgáltató aláírása) 
 (megrendelő aláírása)  

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
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