
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 VMKK 148/2021. 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Simon Katalin 

Szerződéskötések jóváhagyása: Magyar Dráma Napja 

 
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 Könyvtárban idén 17. alkalommal kerül bemutatásra az Üze-
netek, vallomások, strófák című irodalmi antológia, valamint a beküldött írások szerzői között 
szakmai zsűri döntése alapján kerülnek átadásra a 2021. évi Spangár-díjak. A jeles eseményt 
2020. óta a Magyar Dráma Napján, szeptember 21-én tartjuk. 

Szakmai zsűriként Sztranyovszy Béla Spangár-díjas írót, Hatala Csenge író-szerkesztőt és Ma-
jer Szilvia magyar irodalom és nyelvtanárt kértük fel. Ők olvassák el, elemzik, értékelik a kb. 
hatvan db művet; hozzák meg a döntést, hogy mely írások kerüljenek bemutatásra a könyvben; 
kié a legjobb írásműért járó díj próza és vers kategóriában. A zsűri tagjainak tiszteletdíja fejen-
ként 30.000 Ft. A megkötni kívánt szerződések formanyomtatványát csatoljuk, a szerződéskö-
tések jóváhagyását kérjük. 

Idén a bensőséges átadót egy színháztermi produkcióval szeretnénk kiegészíteni, ezért felvet-
tük a kapcsolatot Földes László Hobo művész úrral, aki – József Attila estjének bemutatásá-
val – vállalta a közreműködést. A megbízási díj 310.000 Ft. A megkötni kívánt szerződést csa-
toljuk, a szerződéskötés jóváhagyását kérjük. Mivel a dokumentum bizalmas információkat tar-
talmaz, kérjük a tisztelt Képviselő-testületet és a PV Bizottságot, hogy a csatolt dokumentumo-
kat bizalmasan szíveskedjenek kezelni. 

A rendezvény a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi programtervezetében szere-
pel, az előadás megvalósításához szükséges anyagi forrás az intézmény 2021. évi költségveté-
sében rendelkezésre áll. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szívesked-
jenek. 

 
 
 
Rétság, 2021. augusztus 27. 
 
 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 
 
 
 

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 

 
 

Szerződéskötéskötés jóváhagyása: Magyar Dráma Napja 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2021. szeptember 21-i Magyar Dráma Napja rendezvénnyel kapcso-
latban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződések megkötését 
- Sztranyovszky Béla íróval, 
- Hathala Csenge író-szerkesztővel, 
- Majer Szilvia magyar irodalom és nyelvtanárral, valamint 
- Földes László Hobo művész úrral 
jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2021. szeptember … 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
 


