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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár idén negyedik alkalommal is szeretné megrendezni a 
Körúti Színház bérletes előadás sorozatát. Ez az intézmény 2018. évi programtervében szere-
pel. A színház képviselője a Megállapodás tervezetét az intézményhez eljuttatta. 

A rendezvény pénzügyi konstrukcióját az előző évadok szerint tervezzük: az előadások költsé-
ge az értékesített bérletek és belépőjegyek ára, melyből %-os arányban részesül az intézmény. 
(A három előadásra szóló bérlet árát a tavalyi 5.900 Ft helyett a színház 7.500 Ft-ra tervezte 
emelni. Többszöri egyeztetés után az árat 6.500 Ft-ra sikerült mérsékelnünk, a belépőjegyek 
ára a tavalyi 2.300 Ft helyett 2.500 Ft lesz). Az előzetes megbeszélés szerint elsőként 2018. 
november 10-én, csütörtökön 19.00 órától adnák elő A doktor úr című vígjátékot. A további idő-
pontokat 2019. február és április hónapra tervezzük, amikor is a Meseautó és a Zsákbamacska 
című színdarabok lesznek műsoron. 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni, valamint a mellékelt 
Megállapodást jóváhagyni, szíveskedjenek. 

 
 
 
Rétság, 2018. október 4. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              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. (X.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötéskötés jóváhagyása 
(Körúti Színház) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Körúti Színház 2018/19-es bérletes előadássorozatával kapcsolat-
ban. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 29. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 
 

amely létrejött 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
(2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf.: 24., asz.15453260-1-12, képviselője: Varga Nándorné 

igazgatóhelyettes), mint megbízó (a továbbiakban Megbízó), 

valamint a 

Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  
(2049 Diósd, Katinka u 6., asz.: 12459092-2-13, képviseli: Galambos Zoltán), mint megbízott 

(a továbbiakban Megbízott)  

között alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint: 
 

 

I. 

 

A megbízás tárgya: a Megbízó  és a Megbízott együttműködése a 2018/19-es, azaz 2018. 
november 1 – 2019. április 30-ig tartó színházi évad szervezésében és lebonyolításában, 
Rétság városában az alábbi feltételek alapján. 
 

 

II. 

 

Jelen együttműködés értelmében az alábbi színházi előadások megszervezése és 

megtartásának fejében a megbízó jogosult az eladott bérletek és jegyek bruttó 

bevételének %-ra, melynek aránya a következőképpen alakul: 50 %-os háznál vagy az 

alatt 0 %-ra, teltház esetén 10 %-ra, a kettő között arányosan oszlik el.  



 

 

 

III. 

 

1. A Megbízott kötelezettségei: a Megbízott vállalja, hogy a 2018/19-es évadban a következő 

darabokat bemutatja bérletes és belépőjegyes rendszerben a Megbízó színháztermében:  

 

Molnár Ferenc: A doktor úr 
Dr.Vitéz – Vadnai: Meseautó 

Eisemann-Szilágyi: Zsákbamacska 
 

A megbízott garantálja, hogy bérlete a fenti 3 darabot tartalmazza, melynek ára bruttó 6500.- 
Ft/bérlet, továbbá 1 db jegy ára bruttó 2500.- Ft, mely összegek 27 % Áfa-t tartalmaznak. A 

Megbízott gondoskodik az előadások kapcsán, a törvényi előírásoknak megfelelő bérletek, 

jegyek, plakátok, szórólapok, reklámok biztosításáról, valamint a szerzői jogdíjak 

megfizetéséről. A Megbízott az előadásokhoz maga biztosít szükség esetén hang- és 

fénytechnikát, mikroportokat, amelyekhez használja a Megbízó rendelkezésére álló technikát.  

 

 

2. A Megbízó kötelezettségei: A Megbízó vállalja, hogy a fenti előadások mellett nem rendez 

felnőtt színházi előadást a Megbízottal történő írásbeli egyeztetés nélkül jelen szerződés 

érvényességi idejéig, ellenkező esetben a Megbízott azonnali hatállyal, egyoldalúan 

felmondhatja jelen megállapodást, és egyidejűleg a Megbízó köteles a Megbízott addig 

felmerült költségeit maradéktalanul megtéríteni. A Megbízó vállalja, hogy a 3. pontban lévő 

előadásokról nézői igény esetén a rendelkezésre álló információk alapján szakszerű 

tájékoztatást ad, azok jegyeit, bérleteit árusítja, azokról az átvételtől az átadásig pontos 

elszámolást vezet a Megbízott által a Megbízó kezelésébe adott számlatömbben. A Megbízó 

gondoskodik a közönség szervezéséről. A Megbízó kizárólag bérletek árusítását folytatja az 

első előadás előtti két hétig. Az ebből származó bevétel készpénzes elszámolása az első 

előadás lejátszását követő egy órán belül történik.  

 



 

 

A bérletet vásárló nézőktől elérhetőséget (telefonszám, e-mail cím) kér és jegyez fel a 

Megbízó, mely lehetővé teszi a Megbízott számára, hogy megfelelő tájékoztatást adhasson az 

esetleges változásokról (vis major: elmaradt előadás, annak pótlása stb.)  A jegyek árusítása, 

azok kézhezvételétől számított legkorábbi pénztárnyitástól az előadás napja előtti utolsó 

pénztár nyitva tartásig, valamint az előadás előtt egy órával az előadás kezdéséig történik, 

kivételt képez, ha valamennyi jegy korábban elkel. A jegyárusításból származó bevétel 

elszámolása az aktuális előadás lejátszását követő 1 órán belül történik. A Megbízó az 

előadások napján biztosítja kitakarított, megfelelő szobahőmérséklettel rendelkező öltözőit, 

színpadát, nézőterét a Megbízó által előre jelzett órától, valamint gondoskodik a 

lebonyolításhoz szükséges személyzetről Ruhatáros, pénztáros az előadás előtt minimum 1 

órával, a Megbízottal együttműködő hangtechnikus. A Megbízó gondoskodik továbbá az 

előadások zavartalan lebonyolításáról, biztosítja, hogy érvényes bérlet, ill. jegy nélkül senki ne 

jusson be a nézőtérre.  

 

IV. 

 

 

1. A Megbízott a Megbízóval egyeztetve választja meg az előadások időpontját, az esetleges vis 

major (betegség, időjárás stb.) esetén elmaradt előadás új időpontját. Az előadások időpontját 

legkésőbb az előadás előtt három héttel rögzíteni kell a szervezés biztosítása érdekében. A 

Megbízott a repertoáron lévő további darabjait, műsorai esetleges bemutatása a Megbízó 

javaslata, vele történő egyeztetések alapján lehetséges. A Megbízott gyakorolja a fenti 

előadások felett valamennyi jogot, beleértve az előadói jogokat is.  

 

2. A Megbízó jogai: Megbízó egyoldalúan felmondhatja jelen megállapodást súlyos 

szerződésszegés esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Megbízott ez első 

előadás előtti egy hétig nem biztosítja a bérleteket, jegyeket, és az előadások propaganda 

anyagát, valamint eltér a bérletben ígértektől. 

 
 

 



 

 

3. Jelen szerződésben nem rögzített vitás kérdésekben a vonatkozó Ptk. Jogszabályok az 

irányadók.  

 

4. A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírtak. 

 

 

Diósd, 2018. október 4. 

 

 

 

    Városi Művelődési       Körúti Színház Kulturális  
  Központ és Könyvtár     Közhasznú Nonprofit Kft. 
 Megbízó képviseletében:      Megbízott képviseletében: 

 

 
 
 
       …………………            …………………… 

       Varga Nándorné         Galambos Zoltán 

        igazgatóhelyettes                igazgató 

 


