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mely létejött egyrésaől: Medgresegrháza Várns Önkormányzata (székhety: Medryeseryházq
Kossuth tér 1. tötzsszáma:725217, adőszáma: 15725211-2-04, bank§ámla szálma: 11733137-
15344083) képviseli: Ruck Márton polgánnester, a továbbiakban: Megrendelő,

mrásrészról: CUMANOBRONZ, Györfi Műhely Kft. (5300 Kmcag, Szechenyi sgt. 56.
adőszám: 14687743-2-16, szÁmlaszÁm:ll745073-2011l061), mint Válalkozó képviseli
Györíi §ándor szobrászművész, a továbbiakban: Művész

között az alábbiak szerint:

1. Szeruódő felek megallapodnalc" hogy a Megrendelő megbízása alapjrán a Művész az alábbi
közteríileten elhelyezésre kerülő képzőművészeti alkotrást megtervezi és kivitelezi.

_ Aműalkotás címe: 1947-es Gútáról betelepítettek emlékműve
_ A mfikoüís anyaga: öntött bronz+természetes kőszikla/terv szerint/
_ A mű kivitelezésének módja: művész feladata+felállítás szakmai inányííása
- Megrendelő feladata: alapozás, ltenr alapján/belyszinre száilíás,felállítashoz

emelódaru biztosíüása

2. A Művész a műalkotíst az alábbi fazisokban és hatr[ridőkben köteles a Megrendelőnek
bemutatni:

terv szinten: 2014 04.30. (már elkésziilt)
1l1 modell 2014 06.30.
kész mű: 20t4 09.30.

A Művész által vállalt haüáridők azzal 67 időponttal tekintendök teljesítetürek, amikor arról a
Múvész a Megrendelőt értesíti.

3. A Megrendelő az értesíésól számított 15 napon belü köteles ínísban nyilatkoni a
terv/modell elfogadr{sáról, illetve esetleges módosítási igényéről. Ha a Megrendelő e hatíridő
alatt nem nyilatkozik, a tervetlmodellt elfogadottnak kell tekinteni.

4. A Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a Müvész a tervetlmodellt az előírt hatráridőre nem
késáti el, vagy az indokoltan kívánt módosítrást nem végzi el, ilyen esetben a Művésá üjazás
sem illeti meg.

5. A Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a terv/modell módosí€s után sem alkalmas a
kivitelezesre (felhaszná|rásra). Ez esetben a Művészt a Képző- és Iparmúvészeti Lektoátus
szakmai véleményében megbatrározott csökkentett szetzői űj illeti meg.

6. A Megrendelő a terv/modell elfogadrásától saámított két évig rendelkezik annak
felhasználási jogával. Amennyiben ezen időtartam alatt nem kivitelezteti, úgy a felhaszrálás
joga visszaszáll aMűvészre, s megilleti az addig esedékes szerzői díj is.



7. Amű létrehozasával kapcsolatban tervezett terv,váulat, modell a Miivész tulajdonát képea,
azt srÁmára a kiütelezés megtörténte uüín vagy a két év lejfuatát követő 15 napon belü vissza
kell szolgáltahi.

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés a terv/modell egyszeri
felhaszrálásrára sál, esetleges további, vagy más irrányú felhasnálásra kiilön megrállapodast
kötnek. A Művész kötelezi mageL hogy a mű további felhasarálrására mrás felhasználóval csak
a Megrendelő előzetes hozzajarulasa esetén köt szerződést.

9. A Múvész az elfogadott terv/modell kivitelezesét 2014. 09.25.-i határidőre vrállalja.

10. Aműalkotráson a Művészek nevét a következő módon kell feltiinteüri:
szobrász: Györfi Sándor

11. A Megrendelő tudomrásul veszio hogy a jelen megállapo&ís alapján létejövő műalkotrás
sznuői jogvedelem alatt áll, annak bárrrinemű megváltonatásár4 áthelyezésére csak a
Művész ltoz.ájarulásíval j ogo sult.

12. Szeruődő felek tudomrásul veszil! hogy a műalkotást csak múvészeti-szakmai bírálat uüín
lehet felhasmáhn és köztertileten elhelyeni az önkormányzati dörrtés alapján. A szalmai
bínálatra a felek aKépző- és Iparművészeti Lektoráfust kérik fel, mely szervez,et abírálatban
dijazás nélkiil vesz Ésá, csak költségeinek (szakértők üjazáLs4 útiköltség) megtédtésere tart
igényt. E költségek megtédtéset a Megrendelő vátlalja a Lektorátus szímlájaellenében.

A Lektoráfus a szakmai bírrálatot a szakmai indokoltság és a megrendelöi igény szerint, több
frázisban végú, íry pl.:

1/l agyagmodell
- kész mű átvétele

13. Szerződő felek megállapodna§ hogy a Megrendelő a Művésnek szímla ellenében
összesen 10 000 000ft + áfaszevői és kivitelezési űjat ftzetaz alábbiak szerint:

I. 3 000 000 + áfa szerződéskötést követő 14 napon belül a 11745073-2011106l sz.
számlaszímta

II. 3 000 000 + áfa szstz§t díJat 1/l agyagmodell elfogadását követő 14 napon belü a
OTP 11745073-20001539 sz. számlasz,ímra (Györfi Sándor, 5300 Karcag, Petőfi u
10la.)

III.4 000 000 + afát a kész mú elhelyezesét követően a 11745073-2011106l sz.
szÁmtaszÁnta

1 6. A kt{lr;etés módj a: számla ellenében.

17. Megrendelő vállalja hogy a jelen megállapod.ás egy peldányáú - a kortárs képó- és
iparrrűvészeti alkotasok dokumentrilása céljából a Képző- és lparművészeti Lektorátusnak
(1014 Budapest Uri u. 54-56.) 15 napon belü megktildi.



18. A Szerződő felek jelen jogviszonyára egyebekben aszeruői jogról sóló 1999. évi L)O(W.
törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

19. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban köziittiik esetleg felmeriilő jogvita eldöntésére
kikötik a Fővárosi Bírósrág kiaárólagos illetékességét.

Medgyesegyházab 20 l 4. június 2. Karcag.2014. június 2.

Apénzügyi ffi*"**,r


