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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2016-os „Ki a hunyó, avagy a Bubus”, és a tavalyi „Az ördög nem alszik” c. színházi előadá-
sok sikere után a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi programjai között tervezte a 
Pesti Művész Színház – „Egy csók és más semmi” című két felvonásos operettjének bemutatá-
sát. 

Az előadás tervezett időpontja: 2018. október 18. csütörtök, 19.00 óra, helyszíne a művelődési 
központ színházterme. 
Költsége: 450.000 Ft + 121.500 Ft áfa, összesen: 571.500 Ft, mely összeg az intézmény 2018. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
Belépődíj: 2.200 Ft. 

Mellékelve csatoljuk a színházzal megkötni kívánt szerződéstervezetet, melynek jóváhagyását 
kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 11. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              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 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. (IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása 
(Pesti Művész Színház: Egy csók és más semmi) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 18-i, a Pesti Művész Színház által bemutatásra kerülő 
Egy csók és más semmi című színházi előadással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Megbízási szerződés 
 
 

Mely létrejött egyrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi 
út 26. (Adószám: 15453260-1-12, Képviselő: Varga Nándorné ig. h.) 
mint Megbízó 
 

másrészről a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület, 1031 Budapest, Pogánytorony u. 3. 
(Adószám: 18245031-2-41), törvényes képviselője: Fogarassy András, elnök, mint Megbízott 
(Színház) között. 
 
A megbízási jogviszony ideje: 2018. október 18. csütörtök, 19.00 óra. 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat (Színházat), hogy a fenti időpontban eljátssza a Halász-
Eisemann-Békeffi: Egy csók és más semmi című két felvonásos produkciót. 
 
A megbízás díja: 450.000Ft+Áfa 
 

A megbízási díj részben vagy egészben a teljesített jegybevételből – átadott jegybevételként – 
kerül kifizetésre. 
 
Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
Technikai igény: CD lejátszó biztosítása, illetve a terem saját hang- és fényberendezéseinek 
használata egy helyi technikus segítségével. 
Kapcsolattartó technikus neve: Józsa Krisztián, tel.: 06 35 350 785, 06 30 947 0823 
Technikai kapcsolat: Turjánszky Zoltán: 0620 5716576  
Az előadást élő zenekar kíséri. 
Fizetés az előadást követően 8 napon belül, számla ellenében átutalással történik. 
Számlaszám: 10700392-26422905-51100005 CIB Bank. 
 
A szerzői jogdíjat a Megbízott fél (Színház) fizeti. 
 
Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület, mint Megbízott 
(Színház) által 2018.10.18-án 19 órakor megtartott Egy csók és más semmi című előadás 
jegyértékesítése nyomán a Megbízó saját jegyértékesítési rendszerében nyilvántartott nettó 
jegybevétel teljes összegét a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület átengedett jegybevételként 
nyilvántartásba vegye Tao támogatás befogadásának céljából. A szerződő felek tudomásul veszik, 
hogy Megbízottnál az ilyen módon átengedett jegybevétel legfeljebb szerződött nettó 450.000 Ft 
megbízási díj összegéig számolható el. Megbízó a fellépést követően igazolást állít ki, amely 
tartalmazza az előadás címét, helyszínét, időpontját, az előadás fizető nézőszámát, a befolyt teljes 
bruttó, nettó jegy-bevétel, és az átengedett nettó jegybevétel összegét. 
Amennyiben valamely fél jelen szerződés aláírása után felmondja a Megállapodást, kölcsönös 
kártérítésben állapodnak meg, melynek mértéke 30 napon belüli felmondás esetén a tiszteletdíj 
50%-a, az előadást megelőző 7 napon belül történő felmondás esetén a tiszteletdíj 100%-a. A 
kártérítés esedékessége a jelen Megállapodásban rögzített előadás időpontját követő 8. 
munkanap, amelynek elmulasztása esetén a jelen Megállapodás a kártérítési végrehajtás alapjául 
szolgál. Vis maior esetén kártérítéssel egyik fél sem tartozik. 
Egyéb kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2018. szeptember 11. 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Megbízó Megbízott 


