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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a 2018. évi programtervnek megfelelően – 2018. 
október 13-án, szombaton rendezi meg a Városi Szüreti mulatságot. 

A rendezvény három programrészből áll: 14 órától lesz a felvonulás a hagyományoknak megfe-
lelő útvonalon: Nagyparkoló › Zrínyi utca › Mikszáth út › Takarék út › Mező út › Jókai út › Petőfi 
út › Nagyparkoló. Táncos megállóhelyek: KRESZ-park › Mező u. eleje és vége › Nagyparkoló. 
Az elmúlt évben – hogy a gyalogos felvonulás a kisgyermekek és az idősek számára ne legyen 
olyan megterhelő – kisvonatot rendeltünk. Idén a diósjenői Boróka Egyesülettől kaptunk kedve-
ző ajánlatot (40.000 Ft), a bérlésről velük szeretnénk szerződést kötni. 

A rendezvény kulturális része a művelődési központ színháztermében 16 órakor terményáldás-
sal kezdődik. A kisbíró regölése, a bíró és bíróné nyitótánca után a rétsági óvodások, óvónénik 
és dajkák, valamint a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes műsora következik. Helyi fellépőként 
közreműködik még Simon Katalin, Kövi Flóra és Jóni Anita. Meghívott vendégkét Pálházi Bence 
és barátai népzenei koncertjével zárnánk ezt blokkot. A koncert költsége 120.000 Ft + áfa, a 
zenekarral kötendő szerződés tervezetét mellékeljük. 

A nap zárásaként este 8 órakor kezdődik a bál (belépődíj: 500 Ft), melyre zeneszolgáltatóként 
Siklai Istvánt kértük fel. A hajnalig tartó bál költségvonzata 90.000 Ft, a szerződéstervezetet 
szintén mellékletként csatoljuk. 

A program megvalósításával kapcsolatos pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Mellékletként csatoljuk a fent említett szerződések tervezetét, melynek jóváhagyását kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              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 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 

 
 

Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos 
Szerződéskötések jóváhagyása 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 13-i Szüreti mulatsággal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

a) a Boróka Gyermekjóléti Egyesülettel kötendő Együttműködési-bérleti szerződést városnéző 
kisvonat igénybevételéről 40.000 Ft értékben; 

b) a Pálházi Bencével kötendő Szolgáltatási szerződést népzenei koncert megtartásáról 
120.000 Ft + áfa értékben; 

c) a Siklai Istvánnal kötendő Szolgáltatási szerződést zeneszolgáltatásról 90.000 Ft értékben. 
 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 1. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI-BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
Mely létrejött egyrészről a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
adósz.: 15453260-1-12 
képviselője: Varga Nándorné, 30/5630451 
mint Megrendelő 
 
másrészről a 
BORÓKA Gyermekjóléti Egyesület 
címe: 2643 Diósjenő, Vörösmarty u. 12. 
adószám: 18567327-1-12, 
bankszámlaszám: 11738008-20873846 
képviselője: Schaf Ibolya, 30/9564023 
kapcsolattartója: NémethKrisztina, 70/6707217 
mint Megbízott 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./  A megbízás tárgya: Megrendelő bérelni kívánja 2018. október 13.-án 14:00 óra és 16:00 óra 
között a Megbízott tulajdonát képező 1 db gumikerekes városnéző kisvonatot, az előzetes 
megbeszélés alapján, Rétság helyszínen. 
 
2./ A megbízás időtartama: az 1./ pontban foglaltak szerint. 
 
3./ Megbízott rendelkezésre bocsátja a kisvonatot az 1./ pontban megjelölt időpontban a sofőrrel 
együtt. 
 
4./ Szerződési díj: 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint (áfa mentes), mely összeget a Megrendelő 
átutalással teljesíti a Megbízott 11738008-20873846 sz. számlájára 2018. október 20-ig. 
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírják. 
 
Diósjenő, 2018.szeptember 12. 
 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 Megrendelő Megbízott 



 
 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: …/2018. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu; muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

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

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

Cím, tel./fax.:  ..............................................................................................................................   

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: Pálházi Bence és barátai népzenei koncert a szüreti mulatságon 

A szolgáltatás helye: Művelődési Központ, színházterem...........................................................  

Időpontja: 2018. október 13. szombat, kb. 16.30 órától ..............................................................  

A szolgáltatás költsége: 120.000 Ft + áfa, azaz Egyszázhúszezer Forint + áfa ...........................  

A szolgáltatás 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 (meghibásodás) esetén megfelelő helyettesről 
(helyettesítő eszközről) gondoskodik. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 megrendelő szolgáltató 

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: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: …/2018. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu; muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

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

Adószám: 79247537-1-32 ...........................................................................................................  

Cím, tel./fax.: 2645 Nagyoroszi, Kiss János út 45. T:20/2732820  ............................................   

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: Zeneszolgáltatás a szüreti bálon ...................................................  

A szolgáltatás helye: Művelődési Központ, aula .........................................................................  

Időpontja: 2018. október 13. szombat, 20.00 órától ....................................................................  

A szolgáltatás költsége: 90.000 Ft, azaz Kilencvenezer Forint ...................................................  
(Adószámmal rendelkező magánszemély.) 

A szolgáltatás 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 (meghibásodás) esetén megfelelő helyettesről 
(helyettesítő eszközről) gondoskodik. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 megrendelő szolgáltató 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

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


