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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. szeptember …-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 ebben az évben is együttműködik a Körúti Színház-
zal. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a bérletes előadást szüneteltetjük, de a 
megszokott három előadást lehetőség szerint megtartjuk.  

Az első előadás időpontja 2021. október 01. péntek 19.00 óra. 

A rendezvény pénzügyi konstrukcióját az előző évadok szerint tervezzük: Az előadás költsége 
az értékesített belépőjegyek ára, melyből a szerződésben foglaltak szerint százalékos arányban 
részesül az intézmény.  

 

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

 
 
 
Rétság, 2021. szeptember 17. 
 
 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.10.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 

 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2021. (IX. …) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2021. október 01-i Körúti Színház által bemutatásra kerülő „Minden 
lében három kanál” c. előadással kapcsolatban, azzal egyet ért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja, felhatal-
mazza Simon Katalint a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. szeptember … 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
 



 

Megállapodás 

 

amely létrejött: 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

(2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf.: 24., asz.15453260-1-12, képviselője:   

Simon Katalin, intézményvezető), mint megbízó (a továbbiakban Megbízó), 

valamint a  

Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  

(2030 Érd, Ágnes u. 39., asz.: 12459092-2-13, képviseli: Galambos Zoltán), mint 

megbízott (a továbbiakban Megbízott) között alulírott helyen és időben, a 

következő feltételek szerint: 

 

1.) Szerződő felek közül a megbízott a megbízó megrendelése alapján elvállalja az 

alábbi előadás(ok) bemutatását, mint eredmény létrehozását: 

 

Előadás címe: Minden lében három kanál 

Helyszíne: Színházterem 

Időpontja: 2021. október 1. 19:00 

 

Megbízott köteles betartani a rendezvény és a helyszín rendjét, az esetlegesen általa 

okozott anyagi kárért teljes körű felelősséget vállal. Megbízott a Megbízó részére 

minden olyan adatot, információt határidőben rendelkezésre bocsát, mely a 

rendezvény színvonalas előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges. 



 

 

 

2.) Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a Megbízott a vállalt 

szerződésszerű teljesítés esetén, jogosulttá válik a kölcsönösen elfogadott 

vállalkozói díjra, amelynek összege: 

 

Jelen Megállapodás értelmében az alábbi színházi előadás megszervezése és 

megtartásának fejében a megbízó jogosult az eladott jegyek nettó előadásonkénti 

bevételének százalékára, melynek aránya a következőképpen alakul: 500.000 

forint bevétel fölött 5%, 700.000 forint bevétel fölött 10%. 

 

1 db jegy ára bruttó 3.400.- Ft, mely összeg 21, 26 % Áfa-t tartalmaz. 

 

A Megbízott gondoskodik az előadások kapcsán, a törvényi előírásoknak megfelelő 

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. 

 

3.) A bemutatott műsorról csak a Megbízott engedélyével készíthető hang- illetve 

videó felvétel. A Megbízott hozzájárul, 

a) hogy a Megbízó fotósa a Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

nyomtatott sajtóban és weben történő megjelenés céljára, valamint archívumként az 

előadásról vaku használata nélkül fényképeket készítsen; 

b) hogy a Megbízó operatőre az előadásról 2x10 perc időtartamban 

videofelvételt készítsen a Rétsági Televízió műsoraiban történő megjelenés, 

beszámoló céljára. 

 

4.) Kapcsolattartó személyek: 

Megbízó részéről: Simon Katalin 

Megbízott részéről:  Galambos Zoltán 



 

 

 

5.) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás annak mindkét fél általi 

aláírásának napján lép hatályba, és határozott ideig, a szerződésben foglalt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésének napjáig tart. A jelen Megállapodást – 

tekintettel annak jellegére, valamint a felek ilyen irányú akaratára is – 

szerződésszegés hiányában rendes felmondás útján, azaz a jövőre nézve 

egyoldalúan megszüntetni nem lehet. 

 

6.) A rendezvény előtt 30 nappal a szerződés mindkét fél részéről minden 

kötelezettség nélkül felmondható. Amennyiben a program, ill. a műsor 30 napon 

belül a szerződő felek valamelyikének hibájából elmarad, úgy a másik felet kártérítés 

illeti meg, mely összeg az aktuálisan eladott bruttó jegybevétel összegének 75%-a, a 

rendezvény napján történő lemondás esetén 100 %. A megállapodáson csak 

mindkét fél előzetes hozzájárulása esetén lehet változtatni. Az itt nem leírtakban, a 

Ptk. szabályai az irányadók. Alulírott felek a fenti leírtakat magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

 

Érd, 2021.09.17. 

 

 

 

  

Városi Művelődési     Körúti Színház Kulturális  

Központ és Könyvtár         Közhasznú Nonprofit Kft. 

Megbízó képviseletében:     Megbízott képviseletében: 

 

 

…………………       …………………… 

   Simon Katalin       Galambos Zoltán 

 intézményvezető        igazgató  


