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XÖnBSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

Mediyesegyi*u,

egyrészről Medgyesegyháza Város
KÓss,rth té, 1. adószám: 15344083-2,04,

polgaimesiér), mint tulajdonos,

_

a továbbiakban:

Önkormányzata (5666
képviselŐ: Ruck Márton

Tulajdono§,

Béla Út 1-3,
másrészről a BékésMegyei Rendőr-főkapitányság (5600 Békéscsaba,Baítók
adószám: I5720058-2-Íi tepviselő: dr.Polyrák Zsolt r.ezredes megyei rendőrfokaPitánY),
mint üzemeltető - a továbbiakban: üzemeltető
(a továbbiakban együttesen:

1.)

Felek) között az alábbi tartalommal:

Felek megállapítják, hogy Medgyesegyhána Varos önkormányzata

páIyázati

támogatárt.ry.rt, áigltarc Úretugyeteti rendszer elhelyezésére és i.izemeltetésére.

2.) Felek megállapodnak abban, hogy a település közrelljén9k, .ljizbiztonságának
megóvása js javítása érdekében,az l.pontban foglalt digitális térfelügYeleti
kamerarendr".j T,rlu3donos kiépítteti valamint e|végzi a felmerÜlŐ karbantartási
feladatokat. A kiépítettkamerarándszer adatait úgzítő szerveí, _a Medgyesegyhrázi
az Üzemeltető által |ezárt Rendőrőrsö n, u kirárólag ene a célra szolgáló
szerver
lemezszekrényben kerüf elhelyezésre. Tulajdonos váIlalja, hogy
jelzése
a
melynek
fel,
szereli
elhelyezésére szolgáló helyiséget riasztórendszerrel
Mezőkovácshrázi Rendőrkapitanyságra kerül továbbításra.

-

a

műkÖdtetés és
3.) Tulajdonos a 2.pont szerint kiépített terfelügyeleti kamerarendszert
után, de
üzemeltetés cet3áuot - tulajdonjóganak fenntartása mellett - próbatizemelés
belÜl,
naPon
30
legkésőbb a iu*.r*"rrdszert- eiintti műszaki átadást követő
rendelkezésére
határozatlan időtartamra uzemeltető haszná|atába adja és egyidejúleg
A
dokumentációkat.
bocsatja a működtetéshez sziikséges eszközöket, műszaki
rendszer .regi.g.. üzembe helyezéút mege|őzően, az Üzemeltető, mint adatkezelő
köteles az ÁatÉezelésmegke"dér" előtt, a köáerületi kamerarendszer nYilvántartásba
vételétkezdemény ezní aúmzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

4,) Felek megállapítják, hogy a településen kiépítettkamerarendszer által rÖgzített adatok
a Mezőkovac"nári'Rendőrkapiianyság épületébenlévő térfigyelő közPontba illetve
munkaállomásra kerülnek továbbításra. A kamerarendszer működtetéséhez és az
- internet-vonal
adattovábbitáséthoz sziikséges _ a rendőrségi rendszertŐI fiiggetlen
(Pl.:
kiépítéseés működtetése, műszaki ós biztonsági feltételeinek megvalósítása
szintén
szerrverelhelyezés) valamint az ezzel kapcsolatos ktlltségek viselése
RendőrkaPitanYságon
Tulajdonost teúli. üzemeltető viseli a Mezőkovácsházi
elheiyezett térfigyelő központ üzemelésével kapcsolatos energiaköltségeket.
és
5.) Tulajdonos gondoskodik anól, hogy az együttműködés célját biáosító eszkÖzÖk
a
rendelkezzenek
és
legyenek
berendezés.i u *ugyar szabványnalr megfelelőek

2

Magyar Biáosítók Szövetsége (MABISZ) által kiadott illetve az Elxőpai Unió

szabályai szerinti minősítéssel. Az erről szóló dokumentációk másolatát, a végleges
atadás-áNétel során, a Tulajdonos az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja.

6.) Felek megállapodnak abban, hogy a rendszer karbantartásával kapcsolatos feladatok
elláúáséra Tulajdonos külön kmbantartási szerződést köt és viseli a felmerülő
költségeket. Karbantartási költségnek minősül a rendszer működése során a
berendezósekben, eszközökben bekövetkezett meghibásodás javítási-, valamint
anyagktiltsége.
7.) Tulajdonos vállalja a térfelügyeleti kamerarendszer kOXertileti részének- adatvédelmi
fenntartását, a figyelemfelhívó, tájékoúatő
előírásoknak mindenben megfelelő
táblak saját költségén történő elhelyezését,karbantartását, sziikség esetén cseréjét.

-

8.) Üzemeltető vállalja, hogy a megallapodás targyát képező rendszert Tulajdonostól
átveszi, azt rendeltetésszerűen használja és működteti valamint a Mezőkovácshínt
Rendőrkapitanyság ítjánbiztosítjaazehhez sziikséges személyi állomrányt.

9.) Felek tudomásul veszik, hogy a rendszer által tarclt adatokat Üzemeltető kezeli. A
rögzített felvételek további kezelésével,dokumentálasával és nyilvántartásával
kapcsolatban a vonatkoző jogszabályok és belső adatvédelmi rendelkezések az
iranyadók.

10.)

Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy a térfelügyeleti kamerarendszer álta|a
észlelt meghibásodásairól soron kívül értesíti a Tulajdonos által megjelölt karbarrtartó
cég képviselőjét.

1l.)

Jelen megállapodás felek között határozatlan időtartamra jön létre, amelyet
felek évente egy alkalommal - sziikség esetén haladéktalanul - felülvizsgálnak és
értékeikaz abban foglaltak teljesülését.

I2.)

Felek jogosultak a megállapodást a másik féIbez címzett írásbeli nyi|atkozattal,
indokolás nélkül felmondarri, 30 napos felmondási idő biáosítása mellett,

13.)

Felek kötelezettséget vállalna)< arra, hogy kölcsönösen

együttműködnek és
minden
lényeges
körülményről
egymást
haladéktalanul
érintő
elen megállapodásukat
ájékortatjék, melynek elmaradása a megállapodás tartalmi elemeinek soron kívüli
felülvizsgálatát vonja maga után.

j

14.)

Felekjelen megállapodástkizárőlagírásbanjogosultak

15.)

A

Tulaj

do

módosítani.

térfelügyeleti kamerarendszer csak a Felek előzetes egyeztetése után és a
no s ho zzáj árulásával b ő víthető,

16.)

Felek jelen megállapodásukból eredő esetleges jogvitáikat első sorban peren
kívüli egyeztetéssel rendezik, ennek eredménytelenségeesetén a Battonyai
Járásbíró sá g kizérő|ago s illetékessé gét kötik ki.

17.)

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkoző
jogszabalyok és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell

irányadónak tekinteni.
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Felek az együttrnűködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják és

azt helybenh agy őlag

al áírj ák.

Medgyeseg yháza, 2013.
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Készült: 4 eredeti példányban

l.

2,
3.
4.

sz.Irattár
sz. Tulajdonos
sz. Mezőkovácshazi Rendőrkapitrányság
sz. BMRFK Gazdasági Igazgatőság
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