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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! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 274/2017.(XI.24.) Kt. határozatával jóvá-
hagyta a Városi Művelődési Központ és Könyvár valamint a Rétsági Egészségfejlesztési Iroda 
által kötendő terembérleti szerződés aláírását. 
Időközben a megrendelőnek lehetősége nyílt egy, az intézmény számára kedvezőbb szerződés 
felajánlására: az eredetileg tervezett 50.000 Ft értékű terembérleti szerződés helyett 150.000 Ft 
összegű szolgáltatási szerződés megkötésére tett ajánlatot. 
 
A Képviselő-testülettől a 274/2017. (XI.24.) Kt. határozat mellékletét képező szerződés hatályon 
kívül helyezését, és jelen határozat mellékletét képező szerződés jóváhagyását kérem. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. január 8. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének 274/2017.(XI.24.) Kt. határozata 

 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormány-
zati rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) 
bekezdés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást (- … -) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, 
vagy felmondani.” 
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4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2018. (I.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Rétsági Egészségfejlesztési Irodával kötendő szerződés módosítá-
sával kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy a Rétsági Egész-
ségfejlesztési Iroda képviselőjével (a 274/2017(XI.24.) számú Kt. határozat mellékletét képező 
helyiségbérleti szerződés helyett) 150.000 Ft összegben a határozat mellékletét képező Szol-
gáltatási szerződést aláírja. 
 
Jelen határozattal Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének 274/2017(XI.24.) számú 
Kt. határozata hatályát veszti. 
 
Határidő: 2018. január 29. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött 
 
Név: Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Tel.: +36 35/550-573 
Email: igazgato@retsagrendelo.hu 
Bankszámlaszám: 63600959-16504345 
Adószám: 14459191-2-12 
Képviseli: Nábelek Anna ügyvezető 
 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
Név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Székhely: 2651.Rétság, Rákóczi út 26. 
Bankszámlaszám: 11741031-15453260 
Adószám: 15453260-1-12 
Képviseli: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 
együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Egészségfejlesztési Irodája 
által megrendelt hirdetések elhelyezése a Rétsági Televízió hirdetési felületén, a Művelődési 
Központ hirdetőtábláin plakátok, hirdetmények elhelyezése, az EFI programjainak 
bemutatása, interjú készítése. 
 
A szerződés időtartama: 2017. január 01.- 2017. december 31. 
 
 
2. A Szolgáltató jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatok elvégzését elvállalja azzal, 
hogy a Megbízó kéréseit figyelembe véve, az Egészségfejlesztési Iroda által megadott 
szempontok alapján és a Megbízóval együttműködve valósítja meg.  
 
 
 
3.Szolgáltatási díj, fizetési feltételek: 
 
A Megrendelő előleget nem fizet. Szolgáltatót az 1. pontban meghatározott feladatok 
szerződésszerű teljesítéséért összesen bruttó 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 
szolgáltatási díj illeti meg. A szolgáltatási díj tartalmazza a Szolgáltató feladatellátása során 
felmerült valamennyi költségének a fedezetét. Szolgáltató a jelen szerződésben foglaltakon 
kívül semmilyen egyéb jogcímen nem érvényesíthet igényt Megrendelővel szemben. 



 
Szolgáltató jogosult számlát kiállítani a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján. A számla 
kifizetése a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül banki átutalással a Szolgáltató 
által megadott bankszámlára történik. 
 
Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
A Megbízó részéről: 
Név: Nábelek Anna 
Elérhetőség: +36 35-550-573 
E-mail: igazgato@retsagrendelo.hu  
 
Szolgáltató részéről: 
Név: Varga Nándorné  
Elérhetőség: + 36 35-350-780 
 
 
4. Felelősség 
Szolgáltató teljes körűen felel a Megbízónak tevékenysége körében okozott kárért. Mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítani tudja, úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.  
 
5. A jelen szerződés megszűnése 
 
Jelen szolgáltatói szerződés megszűnik az 1. pontban meghatározott időpont lejártával. 
 
6. Irányadó jog 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó 
rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban 
békés úton, közös megegyezéssel rendezik.  
 
Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, kettő magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Rétság, ………………… 
 
 
 ………………………………….. …………………………………. 
 Nábelek Anna Varga Nándorné 
 Megbízó Szolgáltató 
 Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Városi Művelődési Központ  
 Központ Nonprofit Kft. és Könyvtár 
 


