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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. október 27-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. évi programjai között és költségvetésében ter-
vezte pódium jellegű előadások, illetve kiállítások megszervezését. 
 
Ennek keretében november 17-én, pénteken 17.00 órától tervezzük Borsa Brown, váci írónő 
meghívását egy író-olvasó találkozóra, illetve legújabb könyvének bemutatására. A könyvtárban 
a szerző több műve is megtalálható, ezek a könyvtárlátogatók körében igen népszerűek, kere-
sik, olvassák, szeretik. Az előadás helyszíne a könyvtár olvasóterme lesz. A program költsége 
30.000 Ft + áfa. 
 
November 22-én, szerdán 17.00 órától a művelődési központ galériájában szeretnénk megren-
dezni Walcz Beáta és Balázs Bernadett közös kiállítását. Beáta, aki néhány éve még városunk 
lakója volt, üvegfestéssel készült alkotásait mutatja be, Bernadett grafikáit tárja az érdeklődő 
közönség elé. A tárlat megnyitójának hangulatát szeretnénk emelni azzal, hogy zenei közremű-
ködőt is felkérünk. Bene Annamária fuvolán, Cselényi Noémi gitáron játszik. A „kamarakoncert” 
és „aláfestő zene” költsége bruttó 30.000 Ft. 
 
Az intézmény 2017. évi költségvetése tartalmazza mindkét program megvalósításához szüksé-
ges összeget tartalmazza. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni, valamint az előadás 
megtartásához szükséges Szolgáltatási szerződéseket jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2017. október 18. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
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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. (X.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötések jóváhagyása 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2017. november havi programokhoz szükséges szerződéskötésekkel 
kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy  

- Író-olvasó találkozó céljából Borsakert Kft-vel 30.000 Ft + áfa összegben 
- Kiállításon való zenei közreműködés céljából Bene Annamária és Cselényi Noémi elő-

adóművészekkel bruttó 30.000 Ft összegben 
szolgáltatási szerződést kössön, azt aláírja. 
A programok megvalósításához szükséges fedezet az intézmény 2017. évi költségvetésében 
biztosított. 
 
Határidő: 2017. november 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 Tárgy: Műsorszerződés 
   
 Ügyiratszám: ………/2017. 
 Ügyintéző: Nagy-Velki Anita 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu, muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Műsorszerződés 

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

Adószám: 2517076113.................................................................................................................  

Képviselő: Szobonya Erzsébet .....................................................................................................  

Cím, tel./fax.: 2600 Vác, Görgey Artúr u. 1. ...............................................................................  
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A műsor megnevezése: Író-olvasó találkozás Borsa Brown-nal .................................................  

Az előadás helye: Könyvtár olvasó részlege................................................................................  

Időpontja: 2017. november 17. péntek, 17.00 óra........................................................................  

A műsor teljes költsége: 30.000 Ft + áfa .....................................................................................  

A műsor költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, számla ellenében, 
készpénzben a helyszínen. Az összeg a szállítási- és útiköltséget tartalmazza A szolgáltató 
vállalja, hogy esetleges megbetegedés esetén megfelelő helyettesről gondoskodik. 
 
Az összeg a szerzői jogdíjat tartalmazza / nem tartalmazza. (Kérjük jelezni!) 

Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
Rétság, 2017. október 19. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 megrendelő műsorszolgáltató 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

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



 
 Tárgy: Műsorszerződés 
   
 Ügyiratszám: ………/2017. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu, muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Műsorszerződés 

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

Adószám: .....................................................................................................................................  

Képviselő: ....................................................................................................................................  

Cím, tel.sz. e-mail: ......................................................................................................................  
– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A műsor megnevezése: Bene Annamária (fuvola) és Cselényi Noémi (gitár) zenei közre-
működése Walcz Beáta és Balázs Bernadett kiállításmegnyitóján .............................................  

Az előadás helye: Művelődési Központ galériája ........................................................................  

Időpontja: 2017. november 22. szerda, 17.00 óra ........................................................................  

A műsor teljes költsége (áfával): 30.000 Ft .................................................................................  

A műsor költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, számla ellenében, 
készpénzben a helyszínen. Az összeg a szállítási- és útiköltséget tartalmazza A szolgáltató 
vállalja, hogy esetleges megbetegedés esetén megfelelő helyettesről gondoskodik. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

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

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

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

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

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


