
 
A Képviselő-testület 25 /2018. (I. 25.) sz. kt. határozatának melléklete  

 
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

 

amely létrejött egyrészről az Oros-Com Kft.  
cím: 5900 Orosháza, Nagyatádi utca 43. Képviseli: Szántó József. 
adószám: 13408556-2-04 

mint hírközlési-szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, 
 
másrészről a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  

cím: 5800 Mezőkovácsháza Árpád u. 176.  
képviseli: Varga Gusztáv, polgármester 
mint Önkormányzat, továbbiakban: Önkormányzat, 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel. 
 

1. cikkely – A Felek feladatai, jogai és kötelezettségei  

A Szolgáltató vállalja, hogy a Mezőkovácsházán az Önkormányzat részére kiépített, 
melléklet szerinti címeken található térfigyelő kamerák működéséhez szükséges 
Szolgáltatói tulajdonú távközlési hálózatot szolgáltatás formájában biztosítja és 
működteti. A Szolgáltató feladata ennek megfelelően az alábbi:  

• A térfigyelő kamerás végpontok elérése optikai vagy Ethernet kábellel, 100 
megabites interfész kapcsolat.  

• IP alapú jelszállítás üzemeltetése a Szolgáltató távközlési rendszerének 
elkülönített alhálózatában.  

• A térfigyelő kamerák működéséhez szükséges adatfolyam menedzselése, 
központba agregálása. 

• Az összegyűjtött jelfolyam eljuttatása az Önkormányzat által kijelölt felügyeleti 
pontra. 

• A szolgáltatás átalánydíjas, forgalmi díj nem kerül felszámításra.  
• A szolgáltatás átadási pontja: a Szolgáltató által biztosított média konverter 

interfész kamera felőli oldala.  
 

2. cikkely- Díjazás 

A szolgáltatás díja 2018. január 1-től kezdődően a rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési 
környezet kialakításának plusz költségére tekintettel 24 hónapon keresztül havi 28.800 
Ft + 27 % ÁFA, azaz havi bruttó 36.576 Ft előfizetési díj, amelynek megfizetése 15 
napos átutalással a tárgyhóban esedékes. A fenti havidíj legfeljebb 21 kamera 
üzemeltetését tartalmazza a 2018.01.01-2019.12.31 időszakra a havidíjban foglalt 
módon.  

A szolgáltatás díja 2020. január 1-től kezdődően kedvezményes összegű, kamerás 
végpontonként 700 Ft + 27% ÁFA. 
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3. cikkely- Lejárat, felmondás 

A jelen szerződést a Felek 24 hónapos határozott időre kötik, amelynek lejárata után a 
szerződés határozatlan idejű szerződéssé alakul, 30 napos felmondási idő mellett.  

4. cikkely- Kapcsolattartás 

a.) Szolgáltató részéről: Szántó József, Szabó Ferenc, Kocsó József. Telefon: (68) 
680 000 – Fax: (99) 999 680. Email: ugyvezeto@oroscom.hu   
b.) Önkormányzat részéről: Varga Gusztáv polgármester. Tel: 06 (68) 381-011. Fax: 06 
(68) 381-656. Email: polgarmester@mezokovacshaza.hu  

 

5. cikkely- Egyéb rendelkezések 

Bármiféle veszteség, kár, késedelem, vagy hibás teljesítés a felek részéről nem 
tekinthető hibának, vagy nem teremthet alapot kártérítési kötelezettséghez, amennyiben 
az ilyen veszteség, kár, késedelem, vagy hiba oka megakadályozhatatlan külső ok, 
amelyet ebből a célból úgy határozunk meg, mint olyan események, amelyek fölött az 
érintett fél, vagy felek nem tudnak racionális ellenőrzést gyakorolni és amelyeket a fent 
említett fél, vagy felek az általuk elvárható módon képtelenek megakadályozni. Jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően a felek a magyar jogrendszert, így 
különösen a Polgári Törvénykönyvet kötik ki. Felek megállapodnak abban, hogy a 
közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren kívül 
rendezik.  

Mezőkovácsháza, 2018.  

 

A Szolgáltató részéről:    Az Önkormányzat részéről: 

 
 
Szabó Ferenc  Szántó József                    Varga Gusztáv   
ügyvezető    ügyvezető                      polgármester  
 
 
                                                                                             Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
 
             Ágostonné Dohányos Ivett 
                                                                                          költségvetési irodavezető 
 


