
1 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 18-án tartandó testületi ülésére 
 

„A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése” 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2019. december 31-ig van élő szerződése az 
Önkormányzatnak az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel.  
Az E.ON Zrt. a következő szolgáltatási időszak meghatározásán túl a teljes szerződés 
felülvizsgálatát kezdeményezte a mellékelt szerződés-tervezettel, amelyet több dolog is 
indokol:  
 
1. Az E.ON Zrt. saját erőforrásaival és saját költségén bevont vállalkozóval felmérte Gárdony 
város területén a közvilágítási jellegű berendezéseket (vezetékek, oszlopok, lámpák, 
betáplálási pontok). Az elkészült állományt tételesen egyeztették az Önkormányzattal a 
vezetékek/tartószerkezetek/lámpatestek tulajdonjogának tisztázása érdekében. A felmérés 
eredményét digitális rajzi állományban rögzítették, az állományt az Önkormányzat részére is 
átadják.  
A fentiekre tekintettel változott a szerződésben rögzített darabszám: a hagyományos 
világítótestek száma a korábbi 2.525 db-ról 2.772 db-ra emelkedett.  
 
2. Az E.On Zrt. ezzel egyidejűleg a szolgáltatói díj emelését is kezdeményezte: 2.795,- 
Ft/db/év + Áfa összegről 3.000,- Ft/db/év + Áfa összegre.  
 
3. Megoldást kellett arra találni, hogy az elmúlt években Gárdony város területén felszerelt 
korszerű LED fényforrások karbantartása egy kézbe kerüljön, és szervezetten működjön. Az 
E.ON Zrt. szerződése korábban csak a hagyományos lámpatestekre vonatkozott. 
Megkeresésünkre az E.ON azzal a feltétellel vállalta ezt a szolgáltatást, hogy a 
hibaelhárításhoz szükséges javító készletet az Önkormányzat biztosítja. Ezt figyelembe véve a 
szolgáltatási díjat a hagyományos lámpatestektől eltérően 1.200,- Ft/db/év + Áfa összegben 
határozta meg.  
 
4. Az E.ON Zrt. a szerződés-tervezetben 1 év határozott időt jelölt meg. Ugyanakkor a 
Képviselő-testület 305/2018. (VIII. 08.) számú határozatával arról döntött, hogy megbízza a 
DÁMFI Mérnöki Iroda Kft-t Gárdony város közvilágítási rendszerének karbantartására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával. A közbeszerzési eljárás 
előkészítését a DÁMFI Kft. megkezdte. Hiányoztak azonban azok az adatok, hogy   

- milyen típusú világítótestből hány darab található a településen,  
- hány darab világítótest található kijelölt gyalogos átkelő helyen vagy nagyforgalmú 

csomópontokban, amely miatt az esetleges meghibásodást rövidebb határidővel – 48 
óra – kell kijavítani.  
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Ezek az adatok - várhatólag - 2020. januárban rendelkezésre fognak állni, így a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása ténylegesen megkezdődhet. Az eljárás lefolytatása körülbelül 6 hónapot 
vesz igénybe.  
 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy hosszabbítsuk meg az E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt-vel fennálló szerződést az előterjesztett tervezet szerint azzal a 
módosítással, hogy a szolgáltatási idő 1 év helyett 6 hónap legyen.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen! 
 
Határozati javaslat:  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt.-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 13.) kötendő, Gárdony város közigazgatási területén 
található közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó szerződés-tervezetet a 
mellékletnek megfelelően elfogadja azzal a módosítással, hogy a tervezet szerinti 10. pont 
helyébe a következő szöveg lép:  
„A Szerződő Felek jelen Szerződést határozott időtartamra, 2020. június 30-ig kötik. A 
szerződés kezdete: 2020. január 01.” 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az aláírásra.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tóth István polgármester 
 
 
Gárdony, 2019. december 18.   

 

 

          Tóth István 
         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Vargáné dr. Kállai Marianna szervező 


