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MEGBÍZÁSSAL VEGYES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely az 
óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft 

székhelye: 1032 Budapest, San Marco u. 81. 
cégjegyzékszáma: 01-09-902546 

adószáma: 14409158-2-41 
bankszámlaszáma: 12010367-01055459-00100008 

képviseli: Lőrincz Edina ügyvezető  igazgató 

mint megrendelő  /a továbbiakban: megrendelő/ és a 

GRYLLUS KFT. 
székhelye: 1022 Budapest, Csopaki u. 7. 

adószáma: 
bankszámlaszáma: 

képviseli: 
mint vállalkozó /a továbbiakban: vállalkozó/ 

/együtt: szerződő  felek/ között jött létre alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1. 2015. november 28-tól Óbuda Főtéren — Szentlélek téren tartandó, az „Advent Óbudán 
2015" című  szabadtéri, kulturális rendezvény színpadi produkcióinak megszervezése, 
lebonyolítására, amely 4 kiemelt hétvégét, valamint 15 hétköznapot tartalmaz. 

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS HELYE 

2.1. A Szerződés 2015. október 15. napjától 2015. december 22. napjáig terjedő  határozott 
időre szól. 

2.2. A teljesítés helye Budapest, Ill. kerületi Önkormányzat által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott közterület (Óbuda Főtér — Szentlélek tér) 

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

3.1. A teljesítés módja: 

3.1.1. A Megbízott feladatai, kötelezettségei:  

A Megbízott előkészítési és szervezési feladatai a következők: 

- A kulturális program színpadi műsorának tervezése, összeállítása, a fellépők 
és a műsorok megszervezése, koordinálása, a fellépőkkel történő  
szerződéskötés. 

3.1.2. A Megbízott kötelezettségei 

A szerződő  felek rögzítik, hogy Megbízott által szervezett fellépők élő  produkciót adnak elő. 
Megbízott kijelenti, hogy az előadásokban, valamint az azt segítő  feladatok elvégzésében a 
tagjai, alkalmazottai, valamint a jelen szerződés megkötésekor a Megbízóval közölt 
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személyek vesznek részt. A Megbízott tudomásul veszi, a szerződés teljesítéséhez más 

személyt vagy céget csak a Megbízó jóváhagyása esetén vehet igénybe. Megbízott a más 

személy vagy cég tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. 

A Megbízott a színpadi fellépők listáját, a fellépés pontos időpontjának meghatározásával a 

Megbízó elé terjeszti jóváhagyásra 2015. október 15. napjáig. 

Megbízó és Megbízott által kölcsönösen egyeztetett módosításra kizárólag október 20. 

napjáig van lehetőség 

A Megbízott tudomásul veszi, hogy az általa szervezett rendezvény területén egy harmadik 

fél által üzemeltetett jégpálya is működik. A jégpálya és a hozzá tartozó eszközök és 

feladatkörök biztosítása nem a Megbízott feladata, ennek semmilyen összetevőjéért nem 

felel /pl: áram, dekoráció, világítás, zene, stb./ 

Megbízottat nem terheli felelősség abban az esetben, ha valamely részfeladatot azért nem 

tud határidőre teljesíteni, mert a Megbízó képviselője nem adta meg időben az írásos 

hozzájárulását, holott a hozzájárulás határideje számára ismert volt. Az említett határidőt a 

Megbízott minden esetben köteles Megbízóval világosan tudatni. 

A Megbízott köteles a színpadi fellépők, közreműködők technikai igényeinek előzetes 

egyeztetésére, és azokat október 30 —ig Megbízó számára megküldeni.  

A Megbízó a rendezvényt a hatóságoknak: Önkormányzati szervek /közterület használat, 
zajterhelés miatt/, a BRFK-nak a vonatkozó jogszabályokban megjelölt határidőig bejelenti. 
Az Artisjusnak a bejelentést is a Megbízó teszi, a Megbízottat ez nem terheli. 

További megbízott, vagy alvállalkozó igénybevétele 

3.1.3.A Megbízott bármely jogosan igénybe vett alvállalkozó és/vagy közreműködő  
teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, almegbízott és/vagy 
közreműködő  jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 

3.2. A Megbízott akadályértesítési kötelezettsége 

3.2.1. A Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul írásban 
értesíteni, amely a feladat ellátásának eredményességét, vagy kellő  időre elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. 

3.2.2. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, 
időtartamban és milyen módon érinti a Szerződés teljesítését. 

3.2.3.Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő  tartalmából eredő  kárért a Megbízott 
felelős. 

4. A MEGBÍZÓ UTASÍTÁSI JOGA 

4.1.A feladatok elvégzése során a Megbízott köteles mindenben együttműködni a 
Megbízóval, és annak utasításai alapján eljárni. A Megbízott felelős az általa elvégzett 
munka szakszerűségéért, tovább azért, hogy a Megbízó érdekeit maradéktalanul 
képviselje. 
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4.2. A Felek együttműködési kötelezettsége, gondosság 

A Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek 

megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni annak érdekében, hogy a kölcsönös 

és kiegyensúlyozott szerződési előnyök alapján teljesítsék jelen Szerződésben foglaltakat. 

5. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, VÁLLALKOZÁSI DÍJ, KÖLTSÉGEK 

5.1. 	A Vállalkozási Díj 

5.1.1. A Megbízó a szerződésben meghatározott szolgáltatások ellenértékeként vállalkozási 
díjat fizet, melynek összege 7.000.000 Ft + ÁFA (azaz: Hétmillió forint + ÁFA). 

Az szerződésben meghatározott díj magában foglalja az előadások megtartásával 
kapcsolatosan Megbízottnál felmerült mindazon költségeket, amelyeknek a Megbízó általi 
fizetéséről a felek külön nem állapodtak meg. Így többek között: a Megbízott által szervezett 

fellépők technikai eszközeinek szállítási költségét, az útiköltséget, a fellépők munkadíját és 

egyéb költségeket. 

Megbízó az 5.1.1. pontban meghatározott díj 50%-át átutalással teljesíti november 28. napjáig 
Megbízott 	 számú bankszámlájára előlegbekérő  levél 
alapján. Az előlegről az ÁFA Törvény 59.§-a értelmében a Megbízott előlegszámlát állít ki a 
pénzügyi teljesítés időpontjával. A fennmaradó 50%-ot Megbízott által a december 22. napi 
utolsó előadás megtartását követően kiállított számlája alapján, az utolsó előadást követő  10 
napon belül utalja át Megbízott számlán megjelölt — bankszámlájára. 

A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelővel kötött nettó 100.000 Ft értékhatár feletti 
szerződése teljesítése kapcsán a részére fizetendő  vállalkozói díj, valamint egyéb kifizetendő  
összegeket a megrendelő  a Budapest Főváros Ill. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
képviselőtestületének 44/2015. (IX. 11.) rendeletével módosított 17/2011. (V. 11.) rendelete 6. § 
(6) bekezdése alapján csupán abban az esetben fizetheti ki a vállalkozónak, ha az a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, vagy érdemlegesen (nemleges 
adóigazolással) bizonyítani tudja, hogy lejárt határidejű  köztartozással nem rendelkezik. A 
megrendelő  a vállalkozói díj, és egyéb összegek kifizetését az előbbi igazolás vállalkozó általi 
bemutatásáig az önkormányzati határozatban foglaltaknak megfelelően köteles visszatartani. A 
vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a kibocsátott számláján szereplő  fizetési 
határidő  költségvetési évében nem tudja bizonyítani, hogy lejárt határidejű  köztartozással nem 
rendelkezik, és ezáltal a vállalkozói díj nem kerül a részére az adott költségvetési évben 
kifizetésre, a következő  években a számla összegét a megrendelőtől nem követelheti. A 
vállalkozó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az előbbiek kapcsán a kifizetés elmaradása miatt 
a megrendelővel szemben semmiféle igénnyel nem léphet fel. 

5.1.2.A vállalkozási díj a szerződéses időszak alatt semmilyen jogcímen nem változtatható. 

6. LEMONDÁSI FELTÉTELEK 

A szerződő  felek megállapodnak abban, hogy az előadás bármelyik fél által csupán a kezdés 
napját megelőző  60 napon túl mondható le, legkésőbb a műsorfüzetben való megjelenés 
időpontjáig. Amennyiben a rendezvényt megelőző  30 napon belül bármelyik fél valamelyik 
előadást lemondja, az 5.1.1 pontban meghatározott díj 50 %-át köteles a másik félnek 
megfizetni kötbér címén. 
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7. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

7.1. A felek a jelen szerződés kapcsán felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton 
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vita rendezésére a megrendelő  
székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

7.1.2. Egyéb megállapodások: 	  

7.1.3. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó a Megbízottai egyeztetett módon, külön 
díjazás nélkül a Megbízott által szervezett programokról 

a) 	hang- és képfelvételt, illetve fotókat készíthet: 
korlátozás nélkül: igen - nem 

- az alábbiak szerint: 	  

b) 	az elkészített hang- és képfelvételt, illetve fotókat 
archiválhatja: igen - nem 
a műsor, illetve az adott rendezvény reklámozása céljából felhasználhatja: 
igen - nem 

- az elkészült fotókat, felvételeket reklám céljára nyomdai vagy más módon 
sokszorosíthatja: igen — nem 

c) 	Mindezeket minden területi és időbeli korlátozás nélkül megjelenítheti: 
- igen — nem 

Az alábbiak szerint: 	  

d) 	Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a neve a műsor reklámozásakor a Megbízó 
által meghatározott kiemelt helyen megjelenjen: igen — nem 

e.) 	A Vállalkozó vállalja, hogy a produkciót a Facebook oldalán és az egyéb online 
felületein hirdeti. 

7.1.4. A felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó a produkciókat nem biztosítja. Az előadások 
során történt károkat — kivéve„ ha az a másik félnek róható fel — mindkét fél maga viseli. 

7.1.5. A vállalkozó vállalja, hogy a fentebbivel azonos műsort Óbudán az előadás előtti egy 
hónapban ingyenes rendezvényen nem mutat be. 

Megbízó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név: Rábóczkiné Benkő  Zsuzsanna 

cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 5. 

tel: +36-1-243-2432 

06-30- 378-9548 

e-mail: raboczki.zsuzsa@kulturkozpont.hu  
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Megbízott kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név: Gryllus Dániel 

cím: 1022 Budapest, Csopaki u. 7. 

telefonszám: 06-30-552-6956 

e-mail cím: daniel@gryllus.hu  

A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fentiekben írt bármely adat 
megváltozásáról egymást írásban, haladéktalanul tájékoztatják. 

Amennyiben a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Feleknek a Szerződéssel 
kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők megfelelően teljesítettnek, 
amennyiben azt a másik Félnek székhelyére, vagy a másik Féllel közölt egyéb értesítési címére 
címezve, írásban, tértivevényes vagy ajánlott levél, elektronikus levél útján küldték meg. 

MELLÉKLETEK 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megbízott által benyújtott, és megbízó) által 
elfogadott „Óbudai Advent 2015" részletes programterv 

A fellépők technikai igényeinek pontos listája /2.sz.melléklet/ 

6.1.3 pont zenekaronkénti listája /3.sz.melléklet/ 

A felek — jelen szerződést aláíró — képviselői kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. 

A Felek jelen Vállalkozási Szerződést, mint közös akaratukkal mindenben egyezőt fogadják el, 
az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik, az itt nem szabályozott kérdésekben 
a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Budapest, 2015.  '10(14. 
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