KIVONAT
A Képviselő-testület 2019. november 28-án megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből
229/2019. Kth.
Petőfi szobor rekonstrukciója
Határozat
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete fel kívánja újíttatni az
Újszandec sétány mellett álló Petőfi szobrot, mely Mihály Gábor szobrászművész
alkotása. A felújítás keretében a jelenlegi szoborral azonos megjelenésű bronz szobor
készül. A szoboröntéshez szükséges anyag árának fedezeteként 1.905.000.- Ft
biztosítására felhatalmazza a Polgármestert.
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a szobor talapzatának
átalakításról az alkotóval egyeztetett formai kialakítás szerint gondoskodjon, az ehhez
szükséges fedezetet biztosítsa.
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Felhasználási szerződés
(a már megalkotott, egyedileg meghatározott művészeti alkotásra /szoborra/)
amely létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas,
Hősök tere 1., törzsszáma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjele:
15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint felhasználó,
másrészről
Mihály és Társa Bt. (székhely: 1087 Budapest, Százados út 3-13., cégjegyzékszám: 01-06510545, adószám: 28852559-2-42, statisztikai számjel: 28852559-9003-117-01,
bankszámlaszám: 11708001-20502487, képviseli: Mihály Gábor ügyvezető), mint alkotó, a
továbbiakban: (továbbiakban együtt: Felek)
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
Előzmények
A szerződő felek rögzítik, hogy az alkotó 1996. évben Mihály Gábor Munkácsy-díjas
szobrászművész által alkotott Petőfi szobrot Kiskunhalas Városának ajándékozta, amely szobor
Városházától a buszállomás felé vezető Újszandec sétány mellett áll.
Az alkotó megkereste Önkormányzatunkat és felhívta a figyelmet arra, hogy a szobor felállítása
óta eltelt idő alatt megérett a restaurálásra, ennek céljából elszállítaná, felújítaná, így a szobor
maradandó alkotásként díszítené tovább Kiskunhalas Városát.
A fentiekre tekintettel a szerzői jogi kérdések rendezésére az alábbi szerződést kötik.
1. A szerződés tárgya
1.1 Jelen szerződés kereténem a felhasználó megbízza az alkotót a Petőfi szobor felújítására,
úgy, hogy az elkészült bronzszobor tartósságának és értékállóságának köszönhetően,
különösebb állagmegóvási munkák elvégzése nélkül is a Város örök értéke maradjon. A
felek megállapodnak abban, hogy a felújítás költségeit a felhasználó viseli.
2. A teljesítés határideje
2.1. Az alkotó az alkotást 2019. november 25. napjától jogosult elszállítani saját költségén.
2.2. Az alkotó az alkotást 2020. február 28. napjáig köteles a felhasználónak felújítva átadni,
de legkésőbb úgy, hogy a szobor még a március 15-ei ünnepség előtt méltó helyén
elhelyezésre kerülhessen. Az alkotó az alkotás felhasználó által előzetesen megadott
helyre történő visszaszállításáról saját költségén gondoskodik,.
2.3. Ha az alkotó az alkotás átadásával késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére
köteles, amely a felhasználó által kifizetett anyagköltség 10 %-a.

3. Az elfogadás
3.1. A felhasználó az alkotás elfogadásáról a teljesítés igazolás aláírásával nyilatkozik. A
teljesítés igazolás megtételére a felhasználó részéről a Polgármester vagy az általa
meghatalmazott személy jogosult.
Ha az alkotást a felhasználó javításra visszaadja, tehát egyben a teljesítést nem
igazolja, a teljesítésigazoláson a javításra megfelelő határidőt kell kitűznie.
3.2. A kijavított mű elfogadására, a 3.1. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
3.3. Ha a szerző a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt a 3.1. pont szerint
megjelölt póthatáridőre nem végzi el, a felhasználó a szerződéstől díjfizetés nélkül
elállhat.
4. A felhasználási jog
4.1. Az alkotó a jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélkül, határozatlan
időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére, kizárólagos, harmadik személynek
átengedhető felhasználási jogot enged a felhasználónak az alkotás 5. pontban körülírt
felhasználására.
4.2. A 2.1. pontban meghatározott módon a felhasználó részére átadott alkotást a felhasználó
az alkotások között tartja nyilván.
5. A felhasználás módja és mértéke
5.1. A felhasználó a jelen szerződés alapján jogot szerez az alkotás nyilvánosság előtti
kiállítására, tetszőleges elhelyezésére, arról képfelvétel készítésére tetszőleges
példányban, ezen képek többszörözésére, és a többszörözött példányok terjesztésére.
A képek többszörözés joga magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen, továbbá
számítógéppel, illetve elektronikus adathordozón való másolás jogát.
6. Változtatás
A felhasználó (3.1. pontban meghatározott személy) az alkotáson – az átdolgozás keretei
között változtatást nem hajthat végre.
7. A felhasználás megkezdése
A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott alkotás már a felhasználó
tulajdonában van, tekintettel arra, hogy az alkotó azt a felhasználónak adta, amely 1996. év
óta Kiskunhalas Város Önkormányzata könyveiben szerepel.
8. Szavatosság
8.1. Az alkotó kijelenti, hogy kizárólagos alkotója az alkotásnak, amely egyéni, eredeti
jellegű, és a saját alkotása.
8.2. Az alkotó szavatol azért, hogy az alkotáson nem áll fenn harmadik személynek olyan
kizárólagos szerzői vagyoni / felhasználási joga, amely a felhasználó jelen szerződés
szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná.
9. Szerzői jogdíj
9.1. A felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy az alkotás a felhasználó tulajdona, és az
alkotó az alkotáshoz kapcsolódó minden szerzői jogról lemondott, mely lemondást
az alkotó jelen szerződés aláírásával is elismer és nyugtat, így az alkotót nem illeti
meg jogdíj.
9.2 Az alkotónak a felhasználó az alkotás felújításáért összesen nettó 1.500.000 Ft-ot,

vagyis bruttó 1.905.000 Ft-ot fizet a javítási anyag ár fedezeteként. A teljesítés során
2 db számla benyújtásának lehetősége biztosított. Az alkotó előlegszámla kiállítására
jogosult a szerződés aláírását követően a felújítási összeg 50%-áig. A végszámla
benyújtása a fennmaradó összegről a feladat ellátást követően kerülhet sor a teljesítés
igazolás kiállítását követő 30 napon belül. Az alkotó által kibocsátott számlák
alapján, az összegeket a felhasználó 30 napon belül átutalja az alkotó 1170800120502487 számú számlájára.
9.3. Ha a felhasználó az anyagdíj megfizetésével késedelembe esik, a késedelem
időtartamára a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.
10. Személyhez fűződő jogok
10.1. A felek megállapodnak abban, hogy az alkotáson a szerző nevét szerepeltetheti.
10.2. A felhasználó is jogosult a szerződés tartama alatt az alkotó névfeltüntetési, és az
alkotás egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.
11. Alkalmazandó jogszabályok, egyéb kikötések
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvényt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A Felek szerződésszerű teljesítés esetére a rendes felmondás jogát kizárják.
Az alkotó kijelenti, hogy köztartozás mentes vállalkozás, és nem áll fenn adótartozása
Kiskunhalas Város Önkormányzatával szemben.
A felhasználó kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével
összefüggésben kezeli az alkotó által számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A
felhasználó szavatol az érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. A
felhasználó az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen:
az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényeknek (továbbiakban: Infotv.),
továbbá az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzi.
Az alkotó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés alapján átlátható szervezetnek minősül.
A jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után két példány a felhasználót, egy példány az alkotót illeti meg.

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Kiskunhalas, 2019. …………………. hó ….. nap

…………………………………….
Fülöp Róbert
polgármester
Kiskunhalas Város Önkormányzata
Felhasználó
Jogi ellenjegyzés:
………………………………..
Komlósné Dr. Fekete Anikó
jegyző
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ellenjegyzés:
……………………………….
Csendes Ildikó
pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

………………………………………
Mihály Gábor
ügyvezető
Mihály és Társa Bt.
Alkotó

