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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi programtervében szerepel gyermekeknek 
szóló színházi előadások szervezése is. November 6-ára szeretnénk meghívni a Vass Moz-
gásművészeti Iskola és Tánszínházi Társulást, akik a Csipkerózsika című táncmesét fogják 
előadni. 

A hagyományoktól kissé eltérően ez évben két előadást tervezünk erre a napra, egy délelőtti és 
egy szokásos, 14 órakor kezdődő délutánit. Erre az adott lehetőséget, hogy a Rétsági Általános 
Iskola igazgatóasszonyával egyeztettünk, aki elmondta, hogy a délelőtti műsoron az iskola min-
den tanulójával szeretnének jelen lenni, ez kb. 200-220 fő. Ezzel a létszámmal a délelőtti prog-
ram teltházas lesz. 

Hogy a környező települések gyermekei is résztvevői lehessenek a programnak, a délutáni elő-
adást is szeretnénk megtartani. Ezen a várható létszám kevesebb lesz, 100-120 fő megjelené-
sére lehet számítani. 

A két előadás megrendelése esetén a színház a szokásos 160 ezer Ft-os gázsiból kedvez-
ményt ad, így a két előadás költsége bruttó 290 ezer Ft lesz. A belépőjegyek összegét 700 Ft-ra 
tervezzük. 

A program megvalósításához szükséges összeg a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni, valamint a 
mellékelt Vállalkozási szerződést jóváhagyni, szíveskedjenek. 

 
 
 
Rétság, 2018. október 15. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              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. (X.26.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötéskötés jóváhagyása 
(Gyerekszínház) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Vass Mozgásművészeti Iskola és Táncszínházi Tárulás Csipkerózsi-
ka című táncmeséjével kapcsolatban. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést 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 


