
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Simon Katalin 

„Adventi hangolódás a zene és ének jegyében” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. november 30-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 

 
 
A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár adventi készülődésének mottója: hit-remény-öröm-
szeretet. 
 
Az első adventi gyertyagyújtás 2021. november 28-án lesz. 
-16.00 „Adventi hangolódás a zene és ének jegyében” vendégeink: Keresztes Nagy Árpád 
kobzos, énekmondó és Ladányi Ferenc népzenész. A műsorban adventi és karácsonyi énekek 
hangzanak el, és a fő hangsúly a közös karácsonyi és adventi daltanuláson lesz, mely dalokat a 
további ünnepeken együtt tud énekelni a közösség. 
 
- helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár aulájában 
 
- megbízási díj a megbízási szerződésben foglaltak szerint, mely tartalmazza az útiköltséget is 
80.000 Ft alanyi adómentes 
 
 
Az előadást a járványügyi intézkedések betartásával tartjuk. 
 
Mellékletként csatoljuk Keresztes Nagy Árpáddal megkötni kívánt megbízási szerződést az 
 „Adventi hangolódás a zene és ének jegyében” produkcióval kapcsolatban. 
 

 A megbízás költsége a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetésben 
biztosított. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
 
 
Rétság, 2021. november 08. 
 
 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 



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

 
 
 
 

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.” 

 
 
Határozati javaslat 
 
 

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

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2021. november 28-án tartandó Keresztes Nagy Árpád: „Adventi 
hangolódás a zene és ének jegyében” című műsorral kapcsolatban. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést utólag jóváhagyja, 
felhatalmazza Simon Katalint a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
 



 
 
 
 

Megbízási szerződés 
 
Mely létrejött egyrészről a: 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26.  
Adószám: 15453260-1-12  
Képviselő: Simon Katalin intézményvezető 
mint Megbízó 
 
másrészről  
Keresztes Nagy Árpád kisadózó egyéni vállalkozó   
2072 Zsámbék, Rácváros út 64 
Adószám: 77542214-1-33. 
mint Megbízott 
 
A megbízási jogviszony ideje: 2021. november 28., 16.00 óra. 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a fenti időpontban előadást tartson „Adventi 
hangolódás a zene és ének jegyében” címmel (gondolatok az adventről, ének-zene, 
daltanulás) 
 
A megbízás díja: 80.000 Ft AAM  
 
Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
 
A megbízási díj kifizetése az előadás után készpénzben, számla ellenében történik a 
Megbízottnak. A Megbízott vállalja, hogy esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén 
megfelelő helyettesről (helyettesítő eszközről) gondoskodik. Megbízott a szerzői jogvédő 
hivatalhoz történő jelentés érdekében a dallistát legkésőbb a koncert kezdetéig a Megbízó 
részére átadja. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 
Rétság,  2021. 11. 08.  
 
 
 
  ………………………………    ……………………………….. 
                       Megbízó      Megbízott 


