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     A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DÍSZKIVILÁGÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. március 29-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 épületének felújítása során annak idején elkészült az 
épület színes díszkivilágítása is, mely nagy tetszést aratott nem csak a helyi lakosok körében, 
hanem több átutazó, illetve nem itteni lakos is kifejezte tetszését. 
Az akkor elkészült rendszer kültéri világító elemei a Könyvtár ablakain kívül, a párkányon 
kerültek elhelyezésre. Az eltelt évek alatt sajnos a világító testek amortizálódtak, javításuk nem 
volt lehetséges. 
Felvettem a kapcsolatot a Művelődési Központ színpadi színes világítását is megtervező és 
kivitelező céggel, akik helyszíni felmérést végeztek. Javaslatuk az épület díszkivilágítására az 
volt, hogy a színes LED lámpatesteket az épület ablakain belül helyeznék el. A számítások 
szerint 23 db. LED BAR RGBW lámpatest kerülne elhelyezésre, melyek váltakozva, tetszőleges 
színeket tudnak produkálni. Ezek vezérlésére, programozására szolgáló, időkapcsolóval ellátott 
berendezést a Könyvtár kis raktárhelyiségébe telepítenék. A Kft. a lámpatestek és a vezérlő 
berendezés szállítása mellett vállalná a rendszer összeszerelési munkáinak elvégzését és a 
kezelés betanítását is. A lámpatestek mennyezetre vagy falra történő rögzítését a vállalkozás 
útmutatása alapján nekünk kellene megoldani. 
Az ART   LIGHT & SOUND KFT. megküldte a világítási rendszer kiépítésének árajánlatát és a 
szerződés-tervezetet, melyeket az előterjesztéshez mellékelek. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.     
 
 
  
 
Rétság, 2019. március 19.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                                                    PVB elnök 
 



                                                                                                              

 
 

 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  

3. Jogszabályi háttér:   Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.25) számú önkormányzati 
rendeletének 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „az önkormányzat és intézmények 
nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
intézmény kivételével – csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és 
felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben 
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major 
munkacsoporttal egyeztetni,” 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2019. (III.29.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár díszkivilágításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár díszkivilágításának 
kivitelezésére, az ART  LIGHT & SOUND KFT. által benyújtott, az előterjesztéshez mellékelt 
2.890.540 Ft + áfa árajánlatot és szerződés-tervezetet elfogadja. A díszkivilágítás bruttó 
3.670.986 Ft-os költségét a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A 2019. évi 
költségvetés módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodni kell. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a határozat mellékletét 
képező szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. április 01. 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2019. (III.29.) számú határozata 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művekődési Központ és 
Könyvtár díszkivilágításáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a díszkivilágítás kiépítését nem támogatja. 
 
 



                                                                                                              

 
 

 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 





VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Székhely: Rétság, Rákóczi út 26.
Adószám: 15453260-1-12
Képviseli: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az

ART LIGHT & SOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2146 Mogyoród, Rézsű u. 23.
Cégjegyzékszám: 13-09-164218
Adószám: 12559831-2-13
Képviseli: Tóth Beatrix ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a  továbbiakban  együttesen:  Szerződő  felek  között  az  alulírott  napon  és  helyen  az  alábbi
feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

1.1. Megrendelő  megrendeli  Vállalkozótól az alábbi termékeket és szolgáltatást a jelzett
paraméterek, mennyiség és egységárak mellett, a szerződés elválaszthatatlan részét képező
árajánlat szerint:

Megnevezés db Egységár Ft Nettó ár Ft

Led Pix Bar RGBW 400 Pro      23 106.980 2.460.540

Épület világítás vezérlés 1 80.000 80.000

Helyszínen történő instalálás 1 350.000 350.000

2. A megrendelés ellenértéke és fizetési feltételek

2.1. Jelen  szerződés  1.  pontjában  meghatározott  szolgáltatások  ellenértékeként   nettó
2.809.540,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  Kettőmilliónyolcszázkilencezerötszáznegyven forint  plusz
általános forgalmi adó összegű díj illeti meg  Vállalkozót, amely díj a  Vállalkozó valamennyi
költségét magában foglalja.

2.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a fent meghatározott vállalkozói díj
50%-át  előlegként  Proforma  számla  alapján  kiállítja  a  Megrendelő részére,  melyet
Megrendelő átutal  a  Vállalkozó  bankszámlájára.  A  fennmaradó  50%-ot  a  végszámla
kézhezvételétől,  az  átadást-átvételt  követően  a  Megrendelő köteles  8  napon  belül  a
Vállalkozó bankszámlájára átutalni.

2.3. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak
megfelelő késedelmi kamat illeti meg.

2.4. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására  Varga Nándorné jogosult.
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3. Szállítási feltételek

3.1. A termékek kiszállításának határideje 2019. április 18.  

3.2. A  termékek  átvételére  a  Megrendelő részéről  kijelölt  személy,  Varga  Nándorné
jogosult.

 3.3  A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt Ledes lámpatestek felrögzítéséhez

valamint a vezérlő egység elhelyezéséhez szükséges munkálatokat a leszállítást      

           megelőzően elvégzi a Vállalkozó helyszíni útmutatása szerint.

4. Felek képviselete

4.1.      Megrendelőt képviseli
Név: Varga Nándorné
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
Tel: 35/550 -163
E-mail: konyvtar.retsag@gmail.com

4.2.       Vállalkozót képviseli
Név: Tóth Beatrix ügyvezető
Cím: 2146 Mogyoród, Rézsű u. 23.
Tel: +36-30-914-2347
E-mail: als@dunaweb.hu

5. Egyéb rendelkezések

5.1. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és
egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a
szerződés teljesítéséhez használhatja fel.

5.2. A  felek  a  jelen  szerződés  teljesítése  során  kötelesek  kölcsönösen  együttműködni
egymással;  a  szerződés  változtatását  igénylő  körülményről  kötelesek  haladéktalanul
tájékoztatni egymást.

5.3. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

5.4. A felek a jelen szerződésből  eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni, melynek eredménytelensége esetén közvetítőt vesznek igénybe, és csak
ennek eredménytelensége esetén fordulnak az illetékes Bírósághoz.

5.5. A jelen  szerződésben  nem  vagy  nem  kellő  részletességgel  szabályozott  kérdések
tekintetében a felek a Polgári  Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit  tekintik
irányadónak.

Felek  a  jelen,  3  (három)  oldalból  álló  szerződést  elolvasták,  megértették,  majd,  mint
akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  jóváhagyólag  írták  alá.  A  szerződés  4  db  eredeti,
egymással  teljes  egészében  megegyező  példányban  készült,  amelyekből  3  db  a
Megrendelőnél, 1 db pedig a Vállalkozónál marad.
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Budapest, 2019. 03. 21.

…………………………………
Megrendelő

Varga Nándorné
Városi Művelődési Központ

és Könyvtár

PH

………………………………….
Vállalkozó
Tóth Beatrix

ART LIGHT & SOUND
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

PH

Pénzügyi ellenjegyzés

Rétság, 2019………………….

             ………………………………………..,
                         pénzügyi ellenjegyző
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