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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata - a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
„Vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások” címő felhívására benyújtott 
„Mőemléképület felújítása Kiszombor fıterén” tárgyú pályázat keretében - megvalósította a 
Helytörténeti Győjtemény (Kiszombor, Szegedi u. 1. - 1/3 hrsz alatt álló volt Rónay-magtár 
épület) környezetének és mőemléki épületének rehabilitációját.  
 
Az épületben elhelyezett néprajzi tárgyak, győjtött anyag restaurálása is megtörtént. 
 
A Helytörténeti Győjtemény felújított és megszépült épületének és a benne elhelyezett 
kiállítási tárgyaknak az ırzését a jövıben meg kellene oldanunk. 
 
Az objektum ırzésével kapcsolatban a Four Sec Vagyonvédelmi és Oktató Kft. (Makó, 
Móricz Zs. u. 20. telephely: Makó, Maroslelei út 088/4 hrsz. képviselı Kıvágó Attila és 
Szilágyi László ügyvezetık) – mely tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-nyomozói 
Szakmai Kamarának - ajánlatot tett Önkormányzatunk számára mely szerint: 
 
1. Egyrészrıl távfelügyelettel biztosított szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megbízási 
keretszerzıdés alapján az Önkormányzat a Four Sec Vagyonvédelmi és Oktató Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) diszpécserközpontjának ellenırzésére bízhatná a kiépített elektronikus 
riasztásjelzı rendszert, valamint az ırzendı objektum külsı és belsı terét figyelı 
kamerarendszert határozatlan idıtartamra azzal, hogy az Önkormányzat központja által 
küldött távfelügyeleti jelzések beérkezése után a Kft. munkatársai azonnal intézkedjenek. 
 
A megbízás alapján a Kft. a Technikai bekötési adatlapon szereplı objektumra folyamatos 
távfelügyeleti és kivonuló szolgáltatást nyújtana. 
„A távfelügyeleti kivonuló szolgáltatás” nyújtása a következıket foglalná magában: 
A Kft. diszpécsere az Önkormányzat távfelügyeleti jelzésére egész évben folyamatosan – napi 
24 órás mőködésben – a lehetı legrövidebb idın belül, a rendszer adta lehetıségek 
figyelembe vételével kivonuló járırt indít a meghatározott helyre és módon. A Kft. vállalná, 
hogy a riasztásjelzı rendszerünkrıl jövı jelzés esetén azt fogadja, dokumentálja és elvégzi a 
Technikai bekötési adatlapon megjelölt intézkedést.  
 
 



-2- 
 
A Kft. vagy az általa szolgáltatás ellátására jogosult közremőködı által üzemeltetett kivonuló 
járırnek a Kft. diszpécsere által történı riasztásjelzés fogadásától számítottan, meghatározott 
idıtartamon belül, igazolható módon kell megérkeznie a riasztás helyszínére és ott 
megkezdenie a szükségessé vált intézkedéseket.  
 
A távfelügyelettel biztosított szolgáltatást – a megküldött szerzıdés-tervezet szerint - a Kft. 
átalánydíj ellenében nyújtaná, melynek összege: 6.200, Ft + 25% Áfa/hó. A vállalási díjat a 
felek a gazdasági környezet és a mindenkori hatályos jogszabályok figyelemmel kísérése 
mellett minden év december 31-ig felülvizsgálnák és írásban külön megállapodás esetén 
maximum a KSH által elızı évre meghatározott inflációs ráta mértékével módosíthatnák. 
 
2. Másrészrıl GPRS adapteren történı kommunikáció esetén a riasztásjelzı rendszerünkre a 
folyamatos távfelügyelet biztosítása érdekében a Kft. biztosítaná a GPRS kommunikátor 
adaptert az alábbi díjak ellenében: 

- ha a GPRS adaptert megvásároljuk 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint + 25 % 
Áfa összegért, akkor a tulajdonunkba kerül az eszköz;  

- ha a GPRS adaptert béreljük, akkor kötelesek leszünk 2.500 Ft, azaz Kettıezer 
ötszáz forint + 25% Áfa bérleti díjat fizetni havonta a szolgáltatási díjjal 
együtt, ekkor azonban a GPRS adapter csak a felügyeletünkre van bízva, annak 
megrongálódása, eltőnése esetén kártérítési kötelezettség terhelné 
Önkormányzatunkat. A bérleti díj az eszköz legalább 3 éves bérlete esetén 
érvényes, ha a bérleti szerzıdés hamarabb megszőnik, a bérleti díj 4.000 Ft + 
25 % Áfa bérleti díjra módosul, melyet utólag ki kell fizetni.  

 
Fentiekkel kapcsolatban az adapter megvásárlását tartom szerencsésebb megoldásnak. 
 
A GPRS adapteren folyó kommunikáció díja havonta 1.800 Ft, azaz Egyezernyolcszáz forint 
+ 25 % Áfa , melyet havonta a szolgáltatási díjjal együtt kell kifizetni a Kft. részére. 
 
A GPRS adapteren történı kommunikációval kapcsolatos rendelkezések a Megbízási 
keretszerzıdés mellékletében kerülhetnének szabályozásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fent kifejtettek alapján a Helytörténeti 
Győjtemény ırzésével kapcsolatos megbízás tárgyában – a határozati javaslatnak megfelelıen 
- dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2010. november 25. 

 

 Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
            polgármester 
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_____/2010.(XI. 30.) KNÖT. h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Helytörténeti 
Győjtemény ırzése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Helytörténeti Győjtemény ırzésével 
kapcsolatban megbízza a Four Sec Vagyonvédelmi és Oktató Kft-t (a továbbiakban: Kft.; 
Makó, Móricz Zs. u. 20. telephely: Makó, Maroslelei út 088/4 hrsz. képviselı Kıvágó Attila 
és Szilágyi László ügyvezetık) 6.200, Ft + 25% Áfa/hó átalánydíjért, mely összeget szerzıdı 
felek a gazdasági környezet és a mindenkori hatályos jogszabályok figyelemmel kísérése 
mellett minden év december 31-ig felülvizsgálnak és írásban külön megállapodás esetén 
maximum a KSH által elızı évre meghatározott inflációs ráta mértékével módosíthatnak. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a Helytörténeti Győjtemény ırzésével 
kapcsolatban a GPRS adapteren történı kommunikációhoz az Önkormányzat riasztásjelzı 
rendszerére a folyamatos távfelügyelet biztosítása érdekében a Kft-tıl GPRS adaptert vásárol 
50.000 Ft + 25 % Áfa összegért. 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy havonta a szolgáltatási díjjal együtt 
a GPRS adapteren folyó kommunikációnak a havi 1.800 Ft + 25 % Áfa díját a Kft. részére 
megfizeti. 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1. pontban rögzített 
átalánydíjat, valamint a 3. pontban rögzített díjat 2010. évi költségvetésében az általános 
tartalék terhére biztosítja, a Megbízási keretszerzıdés tartama alatt pedig éves költségvetésébe 
eredeti elıirányzatként betervezi. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-
testülete a 2. pontban rögzített vételi díjat 2010. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére biztosítja. 
 
5. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert az 1. pontban rögzítettekkel kapcsolatban a távfelügyelettel biztosított 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó Megbízási keretszerzıdés, a 2-3. pontban rögzítettekkel 
kapcsolatban a Megbízási keretszerzıdés – a GPRS adapteren történı kommunikációra 
vonatkozó – mellékletének aláírására. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Four Sec Vagyonvédelmi és Oktató Kft. (Makó, Móricz Zs. u. 20.) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 


