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Nótaest szerződéskötés 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. augusztus 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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a hasonló műfajú tavalyi és tavaly előtti 
nagysikerű műsoros gála után – 2018. évi programjai között is tervezte nótaest rendezvény 
megszervezését, ezúttal „Búcsút int az ősz a nyárnak” címmel. Az erről szóló szerződésterveze-
tet a megbízottól az intézmény megkapta. 
A műsorban Hatvani Kiss Gyöngyi művésznő lépne fel két neves kollégájával, valamint az élő-
zenei kíséretet a HAKME Cigányzenekar nyújtja Kuti Róbert prímás vezetésével. 
Az előadás helyszíne: a művelődési központ színházterme. 
Tervezett időpontja: 2018. szeptember 22. szombat, 18.00 órától. 
Költsége: 420.000 Ft, azaz Négyszázhúszezer Forint. Kifizetés előadás után, számla ellenében 
a helyszínen. Belépődíj: 500 Ft. 

Az intézmény 2018. évi költségvetése a rendezvény megvalósításához szükséges összeget 
tartalmazza. 

Melléklet: Megbízási szerződés tervezete 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. augusztus 21. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (VIII.31.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Nótaest szerződéskötés 
 

A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. szeptember 22-i „Búcsút int az ősz a nyárnak” című nótaest 
programmal kapcsolatban.  
 
Az intézmény 2018. évi költségvetése a rendezvény megvalósításához szükséges összeget 
tartalmazza. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja, megbíz-
za Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy a szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. szeptember 10. 
Felelős: Varga Nándorné igh. 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

 

Megbízó: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Székhely:  2651 Rétság, Rákóczi út 26. 

Képviseli:  Varga Nándorné ig.h. 

Elérhetőség: 35/550-163, konyvtar@retsag.hu 

továbbiakban, mint Megbízó 

 
másrészről: 

 
Megbízott: Buváry Bt. 

Székhely:  1012 Budapest, Attila út 115. I/5. 

Cégjegyzékszám: 01 06 780994 

Adószám:  20734480-1-41 

Képviseli:  Buváry Lívia 

Elérhetőség:  +36/30/210-2451, buvarydal@gmail.com 

továbbiakban, mint Megbízott között 

 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat, a Búcsút int az ősz a nyárnak című 2 x 60 perc (+ kb. 15-
20 perc szünet) időtartamú produkció megtartásával. 

2. A teljesítés helye, ideje: Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár színházterme – 
2018. szeptember 22. szombat, 18.00 órai kezdéssel 

3. A szolgáltatás tartalmazza: 3 fő énekes előadóművész és 5 fős zenekar (HAKME 
Cigányzenekar Kuti Róbert prímás vezetésével) közreműködését. 

4. Megbízási díj: 420.000 Ft + 0 % áfa (Alanyi adómentes) = 420.000 Ft azaz 
Négyszázhúszezer Forint, amely tartalmazza Megbízottnak az előadás megtartásával 
kapcsolatban felmerülő összes költségét is. 

5. A rendezvény megtartásához Megbízó biztosítja a színpadot, áramvételi lehetőséget, 
hangtechnikát (a 2017. évi előadáson használtak szerint), 2 db öltözőt a színpad 
közelében, valamint az gépkocsik számára szabad behajtást és díjmentes parkolást. 

6. A megbízási díj kifizetése az előadás után a helyszínen számla ellenében készpénzzel 
történik a Megbízottnak. 

7. A szerződés nem teljesítése esetére a felek az alábbiakban állapodnak meg: 



a) Megbízó az előadást a kitűzött időpontot 14 nappal megelőzően minden 
jogkövetkezmény nélkül írásban vagy e-mailben lemondhatja. 

b) 14 napon belüli lemondás esetén a megbízási díj 50 % -a illeti meg a Megbízottat, 
ezen felül Megbízott semmilyen más kifizetésre nem jogosult 

c) A helyszínen történő lemondás esetén a Megbízottat a teljes megbízási díj megilleti, 
de más költségek felszámolására nem jogosult. 

d) Megbízott az előadást a kitűzött időpontot 14 nappal megelőzően minden 
jogkövetkezmény nélkül írásban vagy e-mailben lemondhatja. 

e) Amennyiben Megbízott az előadást megelőző 14 napon belül mondja le, kötbérként 
a szerződés 4. pontjában szereplő megbízási díj 50 %-át köteles megfizetni, ezen 
felül megrendelő jogosult leszámlázni az előadással kapcsolatban addig felmerült 
költségeit (plakátok, szórólapok, hirdetések és egyéb szervezési költségek) 

f) Megbízott 72 órán belüli lemondása esetén a megbízási díj teljes összegét fizeti 
kötbérként, plusz az 7. e) pont szerinti tételes költségeket. 

8. Megbízott vállalja, hogy az előadást az elvárt legmagasabb színvonalon nyújtja. 

9. Az előadás jogdíj köteles, a jogdíjat a Megbízó köteles megfizetni. A Megbízott az 
előadás után az elhangzott művekről listát ad. (Előadó(k) neve és a fellépés időtartama – 
Szerző(k) vagy eredeti előadó neve – Mű címe) 

10. Vis maior esetén (pl. a fellépő művészek, zenekar tagjainak orvos által igazolt betegsége, 
haláleset, baleset, járhatatlan útviszonyok, természeti katasztrófa, baleset vagy 
életveszély elhárítása, stb.) egyik fél sem léphet fel kártérítési igénnyel. 

11. Felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel rendezik, ennek eredménytelensége 
esetén a megbízó székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó szabályai az irányadók.  

13. Felek jelen megállapodást, annak közös átolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Rétság, 2018. ……08…………….. hó …21….nap 

 

 

 

 

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

 Megbízott képviseletében Megbízó képviseletében 

 


