
ari r l'.!l 4 n
L'!La ] ,,U !0.

Medgyes9gyháZi
Közós ÖnkormáByzaü Hivatai

/-. ti i,l-i, <*tlJ \\
'-\, l'IL( L),

lkt. sz: 20"I 4 / L / 007 4-8
MEGBÍZÁSI SZEMÓDÉSk-ti eLt

a . [, ?, ,,, , , ,,, ,elóado .,. .,.,,,.,,,,,.,,,db meliékl€l

Amely létreiöit egyrészről

Név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzata

Székhely: 566ó Medgyesegyháza, Ko§suth téí 1.

Képviseló neve;, tisztsége: Ruck Márton polgáímester

Nyilvántaltási szám: 734817

Adósz árrL: 157'252"11 -2-0 4

Számlavezetó bank neve: OTP Bank NlT t.

Bankszámlaszáma :'11733137 -153 44083

mint Megbízó

másrészróI

név: Magyar Alkotómúvészeti Közhasznú NonProfit Kft.

székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.

Ievelezési cím: 2000 Szentendre, Bogdányi uica 51.

képviselik: Ripper Henriett stratégiai és gazdaságiigazgat6 és

Makranczi Zsolt sz o|3á]1laíási igaziaíóhelyettes

c é gse gy zékszám: 13 09 "1517 7 0

adószám: 235997 \4-2-13

számlavezető neve: Magyar ÁIamkincsiár
számlaszáma: 10032000-00318194-00000017

mint Me8bizott köZött.

A továbbiakban együttes említésük esetén Felek, külön_külör! mint Fél között alulírott helyen és

napon az alábbi feltételek szerint:

I. SZERZÓDÉSTÁRGYA

1. Megbízó jelen szerződés keretébenmegbuza aMegbízottat az aÍábbi Íeladatok ellátásával:

prisztavok Tibor s zobíászmű!ész,,schénel portíé§zobor" című köztéri agyagmodell
mítalkotás bírálatának megszervezése, levezetése és szakvélemény készítése,

2. Megblzotí a fenti 1. pontban meghatározott me8bízást jelen szerzódésben rógzitetI dijazás

ellenében vállalja.

l í_ MFGBizó locAr És KöTELEZETT5IiGEI

1. Megbízó jogosult a teljesítés rendszeres, bármikor töIténó ellenórzésére, a feladatok mindenkori

á|l6sáról a Megbizottól iníormációt kérhei.

2. A Megbizó köteles minden szúkséges irríormációt hozzáÍéThetővé tenni a Me8bízott számera, a

jelen "szerzódés szerinti feladat ieljesítésével kapcsolatban nem tarthat vissza semmilyen

információt.
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3. Megblzó a szerződés aláírásáva] kötelezettsé8et vállal arra, hogy a múbírálat késóbbiekbenegyezt:lés.re kerüló idópontjáIa biztosítja a szerződés É;gyát képező mtialkotas(okj
megtekinthetóségét.

Megbízó kóteles Megbízotí szerzídéssze.rú teüesítését elfogadni, továbbá a megbízási díjat a jelen
szerződés szerint Me8bízott lészére megfizetni.

III. MEGBízorT IoGAI És KöTELEzErrsÉGEI

1, Me_gbízoti az L1, Pontban foglalt feladatok elláiásái folyamatos kapcsolatta*ás é§ konzultáció
mellett Végzi.

2, Meqbizott, amennyiben az I.1. pontban foglalt feladatainak teljesítésében bármely okbólakadályoztatva var; köteles erról a Megbízót hJadéktalanul éTtesíteni.

3. A szakértói munka ellátásába Megbízott iogosult múvészeti szakértóket bevonni.

4, Megbízoti kÖteles a jelen szerződés tartalmát, továbbá valamenn y, a lrrelbizás teliesítése sorárLilletóleg a megbízási .iogviszonyával kapcsolatosan - akfu szóbáty ukrá. 
"I.a"Uu.,. 

irugy ia.;!ryegyéb módon - tudomására 

'utot' 
résrére átadott, va8y a megbízás teljesítése 

".á rá""1áuadatot, iníormáció' tényt bizalmasan kezelni, azokat niilvanossagra, illewe harmadik személytudomására nem hozhatja, azt nem má§olhaga, reproáukálhatia,-kivéve, ha 
"nr-r", 

u nr"giíroelózete'en irásban ..ozzájáru,I, 
Yagy arra jogázabaiy kötelezi. i jelen pontban rrt titottirüsi

kötelezettsé8 telies kör{i és idóbeli iorlatozás iek terheli a Megbízottat.

Iv. MEGBiZÁSI Díl

1 Felek _megállll9dTk, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátásáért aMegbízoti 99.00Q- Ft + á!ia, yu, yikncvenkilencezer fo Árlt + áfa me:.]blzád ar;r" ;.g."uii. F"i"trÖgzÍtik, hogY ielen szerződésben íoglaltakat a Megbízott részéről, akkár tekintii áaiadéktatanul
teliesítettnek, ha a szakvélemény ekésziil és egybei a Megbízó számára me8küldésle kerül.

2, Megbízó a IV,1, pontban m€el:lt me'bízási dí'at fizeti meg a Megbízott számlája alapján fentmegjelólt bankszáínláiára történő átutalás írtján 16 napon belüi.

3, Ha a Megbízó fizetési kötelezettsé8ének a nern megfelelóen kiállított szári]a, Yaw az aztalátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni,"úgy ez Megbízott késedelmi kamat iránti
követelését kizárla, amihez a Megbízott a jeÉn szerzódé ahírá"sával 

"8j,id"iúi"; 
kif;F;i;"

hozzájárul.

4, Me'bízott tudomásu' veszi, hogy.a me8bízási dí| teljes megfizetésével a Megbízó teljesíti a jelen
szerzódésben vállalt valamennyi fizetési koteiezettségét" és Megbízottna-k ezen'túlmenóensemmilyen kóvetelése a Megbízóval szemben nincsei, igy kiilonos tekintettel a feladatok
lebonyolításával kapcsolatos és a díj által esetlegesen nem feáett koltségekre.

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYA. MEGSZŰ,NÉSE

1, Felek megállapodnak, hogy a jelen megbízási szerződés a szetződés mindkét fél áliali aláírása
napján lép hatályba. A szerzódés a I./1, poni alatti feladat ellátásám, e8yszeri alkalomra jön létre.
A_szerzódést Megbízott a IV,1. pont szórinti szakvélem ény Megbíz'|észére tórténó aádasaval
teljesíti, legkésóbb a szerzídés hatályba lépésétól szamitoti 15. Áunkanapon belül. A Megbízó as'erzódést a Me8bízott ré§Zére iáró díj megíizetésével teliesíü, a fizetési határidó betartajval, A
f€lek teliesítésével a szerzódés megszúnik,



7.

5.

A jogviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illewe nyilatkozatokat írásba kell
foglalni.

A jelen Szerzódés az alábbi módokon szüntethetó meg;

a. a Felek közós megegyezésével bármikor,
b. elállással,azonnalihatállyal.

A Felek jogosultak a jelen szeíződéstőI a másik Fél súlyos szerzódésszegése esetén azorülali
hatállyal, írásbeli nyilatkozatial elállni. A megbízási szerzídést az elállást tartalmazó

iognyilatkozatnak a másik fél jelen szerzódésben megjelöl' illetve a cégnyilvántartá§ba beiegyzett
székhelyére történő igazolt postára adását követó 5. munkanapon a szerzódést akkor is felbontja,

amennyiben a küldeményt a círnzett bármely okból nem yeszi át, vagy azt részére báTmely okból
nem lehet kézbesíteni.

A Felek részéról sírlyos szerzódésszegésnek minósül különöselL ha a jelen szerződést súlyosan
sértó ma8atartást tanlsít, továbbá, ha vállalt kötelezettsé8eit me8szegi viselkedésével,
magatartásával, vagy megnyilvánulásaival, esetleg sajtóbeli nyilatkozataival a másik félnek kárt
okoz, illetve érdekeit srllyosan veszélyezteti.

A jelen szerzódésben szabályozott megbízási jogviszony megszúnése esetén Felek egymással
telies kfuúen elszámolni kötelesek, azzal, hogy amennyiben a Me8bízott szerzódéssze8ése miatt
kerül sor a megbízási szetződés elállással ióIténő felbontására, abban az esetben a Me8bízott
dijazásra részben sem tarthat igényt költ§égeit is ma8a köteles viselni_

Valamennyi, a jelen szerzódéssel kapcsolatos értesítés írásbarL magyar nyelven tóIténik, melyet
vagy személyesen kézbesítenel vagy telefaxory e-mailben illetve postával küldenek meg az
érintett címzettnek az alábbi címekre.

Megbízóértesítésicíme: MedryesegyházaVárosiÖnkormányzata
56ó6 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Balogh László
+36/30/719 6090
balogh.laszlo@medgyesegyhaza,hu

Me8bíZott értesítési címe: Magyar Alkotómúvészeti Közha§znú NonProfit Kít.
2000 Szentenüe, Bogdányi utca 51,

Makranczi Zsolt sz ol1á|tat ási i1az1atóhelyettes
06/26 /500 07"I

szakvelemenyek@alkotomuveszet.hu

Személy:
Telefon/Fax:
e-mai1:

Kapcsolattartó személy:
Teleíon:
e-mail:

VI. EGYÉBRENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzódés me8kötéséTe vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk
vonatkozó elóírásoknak megfelelóen jártak el, a Szeuődés érvényességéhez további
hozzájár ulásr a v agy nyilatkozaka nincs szúksé8.

2. Felek jelen szerzódés teljesíiése során kötelesek kólcsönösen együttmíiködni egymással; a

szerződés váItoztatását i8ényló körülményról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

3. A szeuődő Felek kijelenti! hogy a szerződés feltételeinek íö8zíté§e és aláírása során nem

hallgatnak el egymás elől olyan jelentós tényt, va8y körülményt, amel)mek ismeretében a másik
fél a szelzódést nem kótné meg.



5.

Megbízoti iudomásul veszi, hogy a ielen szerzódés egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel őt arra,
hogy a Megbizó nevében akár szóbary akár írásban kötelezettséget vállaljon harmadik
személyekkel szemberr, kivéve, ha ehhez aMegblzí előzetesen írásbeli hozzájárliását adá.

Ha a Felek bármelyike ew vagy több esetben nem, vagy csak késedelmesen tiltakozik a jelen
szerződ.és valamely pontjának megszegése miatt, illetve a ielen szerzídésben biztosított bármely
jogosultság érvényesítéséról egy yagy több esetben lemond, vagy azt csak késedelmeserL vagy
egyáltalán nem érvényesíti, ez nem tekintheió a ióbbi jogosultság éwényesítéséról való
lemondásnak, vagy a szerzídésszegésból, illetve bárminemíí késóbbi szerzódésszegésból eredó
igény érvényesítéséról való lemondásnak.

Jelen Szerzódés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

Felek a jelen szerződésbő| eredó esetleges iogvitáikat elsósorban tiárgyalá§os úton kötelesek
rendezni,

Felek képviselói kijelentik, hogy az általuk képviselt szerződő fél nevében és képviseletében a
jelen szerzódés érvényes megkötésére jogosultak.

A Szerződ.ő Felek jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőí, 1óváha5y6|ag írták alá. Jelen szerzódés 5 (öt), egymással mindenben
megegyezó magyar nyelvú példányban készült, amelyból 2 (két) példány a Megbízónál, 3 (három)
példány pedig a Megbízotinál maíad.

6.

7.

9.

Kelt; Medgyesegyháza, 20|4. íebruár 26 . Kelt: Szentendre, 2 orn. ... lbt., J-k..........

RiPPer Henriett
shatégiai és gazda ságt i1az9aíó

Alkotómúvészeti Kózha§Znú NonProfit Kít.
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Megbízott
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Magyar Alkotómúvészeti Közhasznú Nonprofit Kít.
Megbízott

1( t.+,
Ruck Márton
Pol8árme§tel

Medgyesegyháza Városi
lllÍ.egbízó
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