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ELŐTERJESZTÉS
A Közvilágítás aktív berendezéseinek (lámpatestek) üzemeltetésére vonatkozó
megállapodás megkötése

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.9.05-ei képviselő-testületi
ülésén tárgyalta a közvilágítás karbantartására vonatkozó megállapodást, mely a 2010. január
elsejétől 2013. június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó, EH-SZER, Kft által megállapított
szolgáltatási díj elfogadásáról szólt.
A képviselő-testület akkor azt a döntést hozta, hogy nézzük meg más szolgáltatónál az elmúlt
évek szolgáltatási díjai miként alakultak, és hallgassunk meg egy szakembert ( Lux Invest
Kft: Pelle Ervin ) , aki felvilágosítást tud adni a szakmai követelményekről is. A közvilágítási
lámpatestek karbantartására meghallgattuk Pelle Ervint, aki javasolta, hogy ne fogadjuk el az
EH-SZER KFt által felajánlott szolgáltatási díj összeget, hanem kérjünk tételes elszámolást az
elvégzett javításokról.
Javasolta továbbá, hogy eseti javításokra kérjük fel soron kívül a Vilkász Kft-t ( Szombathely,
Mérleg u. 1., ) , aki szerződésben áll az EON-nal és jogosult a karbantartási munkát elvégezni.
A szerződést a Kft-vel megkötöttük, aki október hónapban az összes lámpatest javítását, amit
bejelentettünk ( 30 db ) elvégezte.
Kértük továbbá az EH-SZER Kft képviselőjét Bedi Szabolcsot, hogy mutassa ki tételes
hibanapló alapján a költségeket. Kérésünkre a cég a melléklet szerinti kimutatást juttatta el
hozzánk ( 1.2.3. 4. számú melléklet mindkét oldala )
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy
ajánlatát, hiszen a tételes kimutatás

Nettó árak
2010
2011
2012
2013 1-6 hó
összesen

fogadjuk el az EH-SZER Kft korábban adott

hibacím
540 117 Ft
757 171 Ft
854 881 Ft
570 207 Ft
2 722 377 Ft

db ár
708 700 Ft
746 000 Ft
783 300 Ft
391 650 Ft
2 629 650 Ft

égésidő
823 046 Ft
863 091 Ft
897 171 Ft
454 030 Ft
3 037 338 Ft

azt mutatja, hogy a lámpatest szerinti elszámolás azzal, hogy a 2010. évet elengedik sokkal
kedvezőbb.
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A hibacímlista és tételes elszámolás alapján összesen 2.722.377 Ft + Áfa összeget kellene
fizetni az elmúlt időszakra. Az égésidő alapján ugyanerre az időszakra 3.037.338 Ft + Áfa
összeget kellene fizetni. Az előző ülésen felajánlott lámpatest szerinti elszámolással
1.920.950 Ft + Áfa összeget kellene fizetni, mivel a 2010.év díját elengedi a cég.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a képviselő-testület tagjai részére, hogy fogadjuk el a közvilágítás karbantartását
végző cég ajánlatát, és visszamenőleg 2010. január elsejétől 2013. június 30-áig rendezzük az
elmaradt karbantartási díjakat. Szinte bizonyosra vehetjük, hogy egy bírósági eljárás esetén
önkormányzatunk a pert elveszítené- és az elvégzett munkáért jóval több díjat kellene
fizetnünk. ( A megállapodás már a korábbi ülésre kiküldésre került)
Javasolom továbbá, hogy a jövőbeni közvilágítási karbantartására vonatkozóan kérjünk
ajánlatot az EH-SZER Kft-től és a Villkász Kft-től egyaránt, és arról a következő testületi
ülésen döntsünk.
Jelenleg 2013. november 1-2013. december 31-éig szerződésünk van az EH-SZER Kft-vel, a
közvilágítási feladatok maradéktalan teljesítése érdekében 2 hónapra szerződést kötöttem a
céggel.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges
……../2013.(…..) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást kíván kötni az EHSZER Kft-vel ( 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13. ) a közvilágítási aktív berendezések
üzemeltetése szolgáltatással kapcsolatos elszámolásra, mely a 2010. január 1- 2013. június
30-áig terjedő időtartamra vonatkozik. A megállapodás a határozat melléklete. Az elmaradt
díjakat a megállapodás szerint a 2014. március 31-éig kell a jövő évi önkormányzati
költségvetés terhére megfizetni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: azonnal

Nagycenk, 2013. november 22.
Csorba János
polgármester
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