
A,meg;biz6 megnevez6se 6s cfme:

Neve: Obec Vel'\i Kamenec
C_im: 076 36 Vel'kf Kamenec i.255
ICO:00332097
Dttz20207306D4
IBAII: SK59 0200 0000 0000 05927622

Nagy Attila - polgfrmester

MEGBiZASI SZERZoDES

A megbizott adatai:

Neve: Agoston Anita 7*nei-P r6zai El6ad6mfi v6sz
Cimje: 6600 Szentes, J6zsef Attila u.29.
Magyarorszr[g
Szerv ez6 Iroda cime: 6600, Szentes
Kossuth T61 5.
5z6mlaszdm: OTP:11773353-00818058

Ad6sz6m: 7 42447 66-l -26

Mely egyr6szrol

Nary Attila polg6rmester - mint megbiz6 k6pviselet6ben

mds16szr6l

Neve: Agoston Anita Zenei-Pr6zai El6ad6miiv6sz - mint megbizottk6pviselet6ben
Cime: 6600 Szentes, J6zsef Attila u.29, mint megbizott, k6pviselet6ben a mai napon a k<ivetkez6
felt6telekkel j tttt l6tre.

A megbfz6 megbizzaAgoston Anitat a2017.07.29.-6n megrendezdsre keriil6 falunapi programok
me glartilsir a az al{bbiak szerint :

Kabai Alex gyermekekhez sz6l6 40 perces koncertje illetve kett6 6ra hossz6ig tart6
"vegyes" karaoke pafija.

Agoston Anita gyermekeknek sz6l6 dal6ssze6llit6sa.
lnteraktiv mesehaz jurtdbankdt szindsz szerepl6vel h6rom 6ra hosszSn kereszttil.
Mese cime: Jancsi 6s Juliska
A mesehinzal pi{rhuzamosan palacsinta siit6s zallik, mely eledelek szabadon
fogyaszthat6k.A palacsinta 6sszetev6it kdzdsen szerezzik be a falunapra.
A me sehdz zal szintdn p iirhuzamo san :

-Csill6mtetov6kls
-Arcfest6s
-Lufihajtogatds (Kb. 100 db l6ggiimb)
Seres Krisztifin 45 perces latin mrisora
Agoston Anita mulat6s daldsszedllit6sa: 40 perc



Teleptil6s: Vel'kf' Kamenec (Nagykiivesd)
amely6rt a felek iisszesen 1600 Eur6 dijazilsban 6llapodnak meg, melyet a megbiz6 a

teljesit6st ktivet6en szdmla alapjin 400,00 EUR k6szpdnzben,l 200,00 EUR 6tutal6ssal fizet
ki. A dij 16% ad6t 6s az az egy6b anyagkiiltsdgeket (l6ggdmb, jelmezek) ,

iizemanyagk6 lts6 get is tartalmazza.
A megbizott amegbadst a szewezlk utasitilsai szerint 6s a megbiz6 6rdek6nek megfelel6en

kdteles teljesiteni. A kapott utasitasokt6l nem tdrhet el. Amennyiben feladatrit nem tudja
teljesfteni, b6rmely okb6l akaddlyoztatva van) halad6ktalanul kdteles a megbiz6t 6rtesiteni.
Felek vdllaljdk, hogy amennyiben a megbizott rdszdrbl brirmely okb6l kifoly6lag a program
megval6sitris6t nem tudja teljesiteni, fgy p6tl6sra kerul az elmaradt el6ad6s egyeztefrre a

megbesz6ltek szerint. Amennyiben a megblzil rdszdrill nem teljesithet6 a fell6p6s megtart6sa,
rigy felel6ss6get vfllal a megbesz6lt kiilts6gek teljes megt6rft6s66rt.Amennyiben betegs6g,
egy6b hirtelen ad6dott probl6ma miatt el6ad6lszerepl6 v6lt6sra keriilne sor, a felek rugalmasan
megegyeznek egym6s ktizritt 6s a megbiz6 lehet6sdget ad a megbizottnak arra, hogy mds
koll6g6t 6llitson szinpadra.A megbizott minden esetben ktiteles helyettesiffetni azt a koll6g6t,
akinek a hib6j6b6l szerepl6 v6ltrisra keriil sor.

A fenti megbizissal kapcsolatban a megbiz6 villalja: az elladds megtartSs5hoz amegbeszdlt
teriilet 6s technika bizosftas6t a mfisor helyszfn6n.
A megbizott villalja: a rcndez'rfiny napjdn az el6ad6k pontosan rigy 6s abban az id1ben

kezdik a mflsort ahogyan a felek meg6llapodtak.

A felek a vit6s k6rd6sek el6fordul6sa esetdn a k<ilcs<in<is megdllapodiisra tdrekszenek.
A fentiekben nem szabblyozottk6rd6sekben a ftk. ide vonatkoz6 szabirlyai 6rvdnyesek.

Jelen szerz6d6st a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t elolvasris utfn j6vahagy6lag
irtik al6.

Nagykdves d, 2017 .07 .29. Nagykiives d, 2017 .07 .29

Attila /pofgan6"rH


