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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Simon Katalin 

Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház –Csárdáskirálynő- produkció 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. novemberi 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 

 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pesti Művész Színház Egyesület, (1031 Budapest, Pogánytorony út 3.) egyik sikeres pro-
dukciója a Kálmán Imre: Csárdáskirálynő. 
Az operettben szereplő dallamok igen népszerűek közönségünk körében,de a két felvonásos 
operett újdonság lenne Rétság színpadán. 
 
A „Csárdáskirálynő” c. produkció két felvonásos operett: 
- időtartama 180 perc 
- előadás időpontja 2021. november 20. szombat, 19.00 óra 
- helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár színházterme 
- megbízási díj 570.000 Ft + Áfa  
- belépőjegy ára 3400 Ft, több mint 180 nézőre számítunk 
 
 
Az előadást a járványügyi intézkedések betartásával tartjuk. 
 
Mellékletként csatoljuk a Pesti Művész Színházi Egyesülettel megkötni kívánt megbízási szer-
ződést a Csárdáskirálynő 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 szívesked-
jenek. 

 
 
 
 
 
 
 
Rétság, 2021. november 08. 
 
 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
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                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 
 
 
 
 
 

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. (XI. …) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződés kötéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház Egyesülettel 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2021. november 20. Pesti Művész Színház Egyesület. Csárdáski-
rálynő c. két felvonásos operett előadásával  kapcsolatban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja, felhatal-
mazza Simon Katalint a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021.november … 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
 
 
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) 
mint Megbízó 
 
másrészről a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület, 1031 Budapest, Pogánytorony u. 3.  
(Adószám: 18245031-2-41), törvényes képviselője: Fogarassy András, elnök mint Színház között. 
 
A megbízási jogviszony ideje:  2021.  november 20.  19.00 óra. 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a fenti időpontban  eljátssza  a Kálmán Imre: 
Csárdáskirálynő című produkciót. (Kétfelvonásos operett előadás, kb. 180 perc.) 
 
A megbízás díja:    570.000Ft+Áfa 
 
Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
Technikai igény a terem saját hang és fényberendezéseinek használata egy helyi technikus 
segítségével. Az előadást élő zenekar kíséri. (A Színház a Megbízó rendelkezésére álló 
helyiségeket, a technikai feltételeket ismeri, ezek az előadás megtartásához elegendőek.)  
Kapcsolattartó technikus neve: Majnik Tamás, tel.: 06 35 350 785, 06 30 209 5270 
Technikai kapcsolat: Turjánszky Zoltán: 0620 5716576  
Fizetés az előadást követően 8 napon belül, számla ellenében átutalással történik.  
Számlaszám: 10700392-26422905-51100005 CIB Bank  
 
A szerzői jogdíjat a Megbízott fél fizeti.  
 
Megbízó az előadás után igazolást állít ki bruttó-nettó jegybevételről és nézőszámról, mely az 
elszámolás, a jogdíjszámítás és a támogatások elszámolásának alapját képezi.  
 
Amennyiben valamely fél jelen szerződés aláírása után felmondja a Megállapodást, kölcsönös 
kártérítésben állapodnak meg, melynek mértéke 30 napon belüli felmondás esetén a 
tiszteletdíj 50%-a, az előadást megelőző 7 napon belül történő felmondás esetén a tiszteletdíj 
100%-a.  A kártérítés esedékessége a jelen Megállapodásban rögzített előadás időpontját 
követő 8. munkanap, amelynek elmulasztása esetén a jelen Megállapodás a kártérítési 
végrehajtás alapjául szolgál. Vis maior esetén kártérítéssel egyik fél sem tartozik. 
A jogszabály alapján országosan elrendelt veszélyhelyzet, járványügyi veszélyhelyzet miatt a 
kül- és beltéri rendezvények tartására bevezetett korlátozó, tiltó rendelkezések alapján (vis 
maior helyzet) a szerződő felek egymással szemben semmiféle kártérítési igénnyel nem 
léphetnek fel, a szerződés minden kötelezettség nélkül a Megbízó részéről felmondható. 
 
Budapest 2021. 10. 15.  
 
  ………………………………    ……………………………….. 
                       Megbízó      Megbízott 


