
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Javaslat Szent Charbel szobor felállítására vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

Kontur András szobrász, - akinek a településen számos alkotása került elhelyezésre - Gárdony
városának hálája és köszönete jeléül Szent Charbel atya szobrát ajánlotta ajándékként.

Szent Charbel Maronita szerzetes, akinek igazoltan a világ legtöbb gyógyulását és megtérését
köszönhetjük.  1898-ban bekövetkezett halála után is, a mai napig gyógyít és megtéréseket
okoz. A Libanonban élt szerzetes, keresztényként élt együtt muszlimokkal, a Maronita
közösség erős hite által képesek voltak a békés együttélés folyamatosságára. A muszlim
közösségek Szűz Mária mellett néhány keresztény szentet fogadnak el és tisztelnek, köztük
Szent Charbelt. Charbel atyáról készült festmények és szobrok hatására és a hozzá intézett
imák erejével a csodák, gyógyítások és megtérések a mai napig folytatódnak világszerte.

A kőszobor mérete megegyezik a parton felállított szobrokéval, azaz 5/4-es méretű
mellszobor, mely 220cm magas lesz.

A szobrász korábban elkészített szobrai 5.000.000.-Ft/szobor értékben kerültek felállításra.

Ebben az esetben a szobor ajándék lesz, a posztamens, a beton alap és a költségvetésben
felsorolt tételekre szükséges Gárdony Város Önkormányzatának költségvetéséből 992.925.-Ft
forrást biztosítani.

A szobor az Agárdi új városrészi központban kerülne elhelyezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsenek a határozati javaslatokról.

1. Határozati javaslat:
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kontur András szobrász által felajánlott
Szent Charbel szobrot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

2. Határozati javaslat:
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Charbel szobor helyszíni
felállítására bruttó 992.925.-Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés általános tartalék
kerete terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozói szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. április 12.
Tóth István

polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező
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AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről
Kontur András egyéni vállalkozó (cím: 2013 Pomáz, Jázmin utca 8. adószám: 67083208-1-
33 bankszámlaszám: 18203260-07503163-40010011,) mint Ajándékozó

másrészről
Gárdony Város Önkormányzat (cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22., adószám:
15727392-2-07, képviseli Tóth István polgármester), mint Megajándékozott között

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Ajándékozó a Megajándékozottnak ajándékozza a kizárólagos tulajdonát képező Szent
Charbel atya 5/4-es, kőből készült mellszobrát.

2. Megajándékozott az ajándékot elfogadja.

3. Szerződő felek kijelentik, hogy közöttük szerződéskötést korlátozó kapcsolat nem áll fenn.

4. Szerződő felek az ajándék forgalmi értékét 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió forintban
állapítják meg.

5. Szerződő felek kijelentik, hogy Ajándékozó Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni
vállalkozó, Megajándékozott pedig magyarországi települési önkormányzat. Felek
nyilatkoznak, hogy jogképességüket, szerződési, szerzési képességük korlátozva nincs.

6. Megajándékozott képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021.
(… . ...) számú határozata alapján jogosult jelen ajándékozási szerződés aláírására.

7. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. valamint a vállalkozási szerződésekre
vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.

8. A felek ezen szerződéssel összefüggő viták esetén kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság,
illetve pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

9. A jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Gárdony, 2021. április ... Gárdony, 2021. április ...

Gárdony Város Önkormányzat Ajándékozó
Megajándékozott képviseletében

………………………… ………………………..
Tóth István polgármester Kontúr András
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (cím: 2483 Gárdony, Szabadság
út 20-22., adószám: 15727392-2-07, képviseli Tóth István polgármester), mint Megrendelő;

másrészről Kontur András egyéni vállalkozó (cím: 2013 Pomáz, Jázmin utca 8. adószám:
67083208-1-33 bankszámlaszám: 18203260-07503163-40010011,) mint Vállalkozó között az
alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya: az Agárdi új városközpont területén az új szolgáltató ház és Csuka
Csarnok között elhelyezésre kerülő Szent Charbel 5/4-es mellszobrának posztamens
munkálatai és felhelyezése.

2. Vállalási ár: bruttó: 992.925.- Ft a mellékelt költségvetésben részletezettek szerint, mely
tartalmazza a munkálatok során esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, illetve a felhasznált
anyagok költségeit is.
A Vállalkozó köteles ezen összegért a szerződés tárgyában szereplő munkát első osztályú
minőségben, a vállalt határidőre az előírásoknak megfelelően elvégezni.

3. Munka megkezdésének és befejezésének határideje: 2021. 04. 19. – 2021. 10. 31.

4. Szerződő felek intézkedésre jogosult képviselői:

Vállalkozó részéről: Kontur András tel: 06-70/326-6965

Megrendelő részéről: Tóth István tel: 22/570-094

5. Számlázás, fizetés:
A Vállalkozónak a Megrendelő a fenti összeget az alábbi ütemezésben fizeti ki:

I.Részlet: bruttó 744.695,- Ft 2021. április 26-ig kibocsátott számla ellenében,
II. Részlet: bruttó 248.230,- Ft 2021. a munka befejezésekor legkésőbb október 31-ig

kibocsátott számla ellenében

A részleteket a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 8 napos határidővel átutalja a
Vállalkozó bankszámlájára.

A számlák késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában érvényes
késedelmi kamatot leszámlázza, hasonlóképpen indokolatlan és késedelmes teljesítés esetén a
Megrendelő is kötbért érvényesíthet, melynek értéke a vállalási ár értékének napi 2 %-a.
A vállalkozói díj kifizetésének módja átutalás, amit a Megrendelő, az elvégzett munka
teljesítési határidejétől számított 8 napon belül köteles megfizetni.

6. Vállalkozó feladata a munkálatok környékének a megvédése, amennyiben ezekben kárt
tesz, helyre kell állítania saját költségén, a munkája során keletkező hulladék összegyűjtése,
elszállítása, a munkaterület munkavégzés utáni kitakarítása, valamint a munkahelyi rend
betartása

7. A Vállalkozó a megbízást a saját műhelyében, saját eszközeivel végzi el. A megbízás
teljesítéséhez igénybe vehet segítséget, de azért úgy felel, mintha azt a munkát maga végezné.
A Vállalkozó saját egyéni időbeosztásában teljesíti a megbízást.
A műalkotás megvilágítását a Megrendelő köteles biztosítani.
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8. A műalkotáson a művész nevét a következő módon kell feltüntetni: Kontur András

9. Amennyiben Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt a munkaterületen nem tud dolgozni,
akadályt közölhet a vis major tényének fennállásáig. Ezen időtartammal a 3. pontban
megállapított határidő kötbér fizetési kötelezettség nélkül eltolható.

10. Megrendelő képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021. (… .
...) számú határozata alapján jogosult jelen vállalkozási szerződés aláírására.

11. Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. valamint a vállalkozási szerződésekre
vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.

12. A felek ezen szerződéssel összefüggő viták esetén kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság,
illetve pertárgy értékétől függően a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

13. A jelen megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Gárdony, 2021. április ... Gárdony, 2021. április ...

…………………………….. ……………………………..
Gárdony Város Önkormányzat Vállalkozó

Megrendelő


