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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 2018. október 23-án rendez megemlékező ünnepsé-
get az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. 

A műsor menetét a hagyományoknak megfelelően tervezzük: 18.00 órakor elhangzik a Him-
nusz, ezt követik az ünnepi beszédek, majd a helyi és meghívott művészek fellépése, végül 
Szózat. 

A műsorösszeállításban idén helyi közreműködőként a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes 
ifjúsági nagycsoportja és az Általános Iskola énekkara szerepel. Meghívott vendégművész Csjef 
Klaudia énekművész és R. Kárpáti Péter színművész, akik 35 perces verses-dalos emlékműso-
rukat adják elő. A fellépési díj 190.000 Ft + áfa, mely összeg a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Az előadás szerződéstervezetét mellékeljük, melynek jóváhagyását kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 14. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              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 
RebekArt Produkció (’56-os emlékműsor) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 23-i ’56-os ünnepi emlékműsorral 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 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

 
 

mely létrejött egyrészről a(z) 

(továbbiakban, mint Megbízó), 
 
valamint a 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(továbbiakban, mint Megbízott) között az alulírott napon és feltételek mellett: 
 
 
 A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy 1956 Emlékműsor c. műsorát előadja. 
 
 
• A fellépés - 1956 Emlékműsor - kezdete: 2018 október 23. (kedd), 18:00 óra; időtartama 

kb. 30 perc. Résztvevői: Csjef Klaudia és R. Kárpáti Péter (Techn. szüks.: 2 db mikrofon, 2 
db mikrofonállvány, hangosítás) 

 
1., A Megbízó vállalja, hogy a fellépés (előzetesen egyeztetett) technikai hátterét biztosítja. 
 
2., A fellépés helyszíne: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság, Rákóczi út 26. 
 
3.,         A fellépés díja: 190.000.- Ft + 27% ÁFA 

  a díj tartalmazza az útiköltséget 
 

4., Fenti díjat a Megbízó elektronikus átutalási számla ellenében, átutalással kiegyenlíti a Megbízottnak 
(RebekArt Produkció Kft – 10918001-00000027-11730007). 

 
5., A Megbízott a fenti díjazásért, helyszínen és időben vállalja műsorának előadását. 
 
6., Jelen szerződésben foglalt fellépés megtartásának bárminemű veszélyeztetettsége esetén mind a 

Megbízó, mind a Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni a másik szerződő felet. 

Cég:
Cím:

Levelezési cím:
Adószám:

Bankszámlaszám:
Képviselője:

Kapcsolattartó:
Kapcsolattartó tel:

Hivatalos e-mail:

RebekArt Produkció Kft. 
8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4. 
1161 Budapest, Nonn János u. 5., R. Kárpáti Péter 
24174493-2-20 
10918001-00000027-11730007 
Kárpáti Rebeka 
R. Kárpáti Péter 
+36 30 973 6169 
info@rebekart.hu,   rebekart@t-online.hu 

Cég:
Cím:

Levélcím:
Adószám:

Bankszámlaszám:
Képviselője:

Kapcsolattartó:
Kapcsolattartó tel:

Hivatalos e-mail (e-számlához):

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Rétság, Rákóczi út 26. 
Rétság, Rákóczi út 26. 
15453260-1-12 
………………-……………………-……………….. 
Varga Nándorné Igazgatóhelyettes Asszony 
Kelemen Ágnes 
……………………………. 
muvkozpont@retsag.hu 
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7., Ha a fellépés indokolatlan lemondására - két héttel az esemény időpontja előtt - kerül sor; a fellépti 

díj 50%-a fizetendő a másik félnek.  
  
8., Ha a fellépés napján, a fellépők helyszínre érkezése után a fellépés elmaradására a Megbízón és 

Megbízotton kívül álló okok miatt kerül sor (pl. időjárás), akkor a Megbízott részére a fellépti díj 
100%-a fizetendő, ill. szabadtérre tervezett programnál rossz idő esetén a műsorok fedett 
környezetben kerülnek előadásra, ill. a művészek zárt térben tartják meg műsorukat. Ha a már 
megkezdett fellépés a Megbízón vagy a Megbízotton kívül álló okok miatt szakad félbe, úgy a 
fellépti díj 100%-a fizetendő a Megbízottnak. 

 
9., A szereplőváltoztatás jogát - vis major esetében - a Megbízott fenntartja, de arról Megbízóval 

közösen egyeztet. A Megbízott fenntartja a jogot, hogy alvállalkozója hibájából történő műsor-
meghiúsulás esetén semmilyen felelősséggel nem tartozik Megbízó felé. 

 
10., Jelen szerződés két példányban készült, a felek teljes körű megállapodását tartalmazza, és azt a 

felek a fentiek tudomásul vétele után szignálták. 
 
 
 
 
Kelt.: Budapest, 2018 09. 13. 
 
 
 
 
 
Megbízó: ………………………………                Megbízott: ……………………………………… 
                             R. Kárpáti Péter kapcsolattartó  

       P.H.                  P.H. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

(Kérjük, a Teljesítési Igazolást a műsor maradéktalan befejezése után e-mailben, vagy postai úton a Megbízotthoz eljuttatni 
szíveskedjenek! Köszönjük!) 
 

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 
 
 

Alulírott, mint Megrendelő igazolom, hogy a szerződésben foglaltakat a Megbízó 
maradéktalanul teljesítette. 

 
 
Kelt.: ……………………………………,  ……………..  ………….. . ... 
 

 
……………………………………. 

Megbízó 
  P.H. 


