
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 29-én tartandó ülésére
„A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése”

Tisztelt Képviselő-testület!

A közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2019. május 31-ig van élő szerződése az
Önkormányzatnak.

A Képviselő-testület 305/2018. (VIII. 08.) számú határozatával arról döntött, hogy megbízza a
DÁMFI Mérnöki Iroda Kft-t a Gárdony Város közvilágítási rendszerének karbantartására
vonatkozó közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolításával.

A közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött. A tapasztalatok alapján azonban kedvező
ajánlatok eléréséhez nagyon fontos pontos adatokat megadni arról, 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.

A fenti adatok nem állnak rendelkezésünkre, ezért az E.ON-tól kértük be azt.

Az E.ON Zrt. azonban szintén az adatai pontosítását végzi egy országos programja keretében,
amely Gárdonyt is érinti. A kisfeszültségű hálózat adatait AUTOCAD alapú digitális térképre
viszik fel vezetékszakasz, oszlop, lámpa és a hozzá tartozó adatok felbontásban. Ennek
keretében először a helyszínen felmérést végeztek, hogy melyik trafókörzet melyik
áramköréről van ellátva az adott oszlop, érintésvédelmi vizsgálatot is folytattak, és minden
oszlopról fényképet készítettek, amin látható a kódolás, az azonosítás, az oszloptípus,
lámpatípus. A Gárdonyt érintő munka a vége felé tart. Az Önkormányzattal való egyeztetés
két körben megtörtént, a jelenlegi állapotot rögzítő jegyzőkönyv elkészítése folyamatban van.

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy hosszabbítsuk meg az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt-vel fennálló szerződést 2019. szeptember 30-ig, változatlan feltételekkel.

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, a Gárdony város közigazgatási
területén található közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó szerződés-
módosítást a mellékletnek megfelelően elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármester az aláírásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2019. május 22.

Tóth István
polgármester

Készítette: Vargáné dr. Kállai Marianna szervező


