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ELŐTERJESZTÉS  
 
 

A Közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 
megkötésére  

 

Nagycenk Nagyközség 2009.12.31-ig Közvilágítási szolgáltatási szerződés keretében, 

közvilágítási tarifa összegen vételezte a közvilágításhoz szükséges villamos energiát. A 

szerződés tartalmazta a villamos energia díját, a hálózat karbantartásának a díját , valamint az 

aktív elemek ( lámpatestek )  üzemeltetésének díját. Egy számlában jelent meg a villamos 

energia díja, a hálózat-karbantartási díj, valamint a lámpatestek karbantartásának összege.  Az 

önkormányzat 2010.01.01-től versenypiacról vételezi a villamos energiát (továbbra is az E. 

On-tól), azonban a szerződés csak villamos energia vásárlását és a hálózat karbantartását  

tartalmazza. 2010.01.01-óta Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának nincs érvényes 

szerződése a lámpatestek  üzemeltetésére. 

 

A településen 373 db lámpatest található, 21,356 kW beépített teljesítménnyel. 

 

A korábbi szerződésnek megfelelően, égésidő alapján történő elszámolással a karbantartás 

éves díja az alábbiak szerint alakulna: 

 

égésidő alapján 

2010 823 046 Ft + ÁFA 

2011 863 091 Ft + ÁFA 

2012 897 171 Ft + ÁFA 

2013 948 292 Ft + ÁFA 

 
3 531 601 Ft + ÁFA 

 

A teljesítményalapú elszámolásról az EH-SZER KFT ( a közvilágítás karbantartását végző 

vállalat )  szeretne áttérni a db áras elszámolásra, amely az önkormányzatok részére is jobban 

követhető, tervezhető kiadást jelent. Ezáltal Nagycenk Nagyközség Önkormányzat esetében 

megtakarítás keletkezik. 

 

lámpatest db szám alapján 

2010 815 005 Ft + ÁFA 

2011 852 678 Ft + ÁFA 

2012 885 875 Ft + ÁFA 

2013 936 230 Ft + ÁFA 

 
3 489 788 Ft + ÁFA 

 

1 db lámpatest éves karbantartási díja 2010-ben 2185 Ft + ÁFA, 2011-ben 2286 Ft + ÁFA, 

2012-ben 2375 Ft + ÁFA volt, 2013-ban 2510 Ft + ÁFA az egységár volt. A beépített 

teljesítmény alapján történő elszámolást visszaszámítva db áras elszámolásra 2011-ben 2207 



Ft, 2011-ben 2314, 2012-ben 2405 Ft-os, 2013-ban 2542 Ft-os egységár adódna. Nagycenk 

esetében tehát a két elszámolási mód között nincs jelentős különbség. 

Ennek megfelelően az elmaradt díjak összehasonlítása: 

 

égésidő alapján 

 

lámpatest db szám alapján 

2010 823 046 Ft + ÁFA  2010 815 005 Ft + ÁFA 

2011 863 091 Ft + ÁFA  2011 852 678 Ft + ÁFA 

2012 897 171 Ft + ÁFA  2012 885 875 Ft + ÁFA 

2013 01-06 hó 454 030 Ft + ÁFA  2013 01-06 hó 468 115 Ft + ÁFA 

 3 037 339 Ft + ÁFA   3 021 673 Ft + ÁFA 

 

 

Többszöri szóbeli és írásbeli egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően, amennyiben 

hosszabb távú megállapodást tud az önkormányzat kötni az EH-SZER Kft-vel, úgy a KFt az 

elmaradt díjak tekintetében további engedményeket tesz.   

 

4 év határozott időtartamú szerződés esetén 2200 Ft + ÁFA/év/lámpatest egységárral tud az 

önkormányzat szerződni. Ez a 2013. évre vetítve 115.630 Ft + ÁFA engedményt jelentene , 

ami a 4 évvel felszorozva közel fél millió Ft + ÁFA megtakarítást jelent. 

 

Ezen felül 4 éves határozott idejű karbantartási szerződés megkötése esetén az elmaradt 

díjakból szóbeli megállapodásnak megfelelően az alábbi csökkentett egységárakat alkalmazza 

a cég, és a 2010. évi tartozást elengedi. 

 

lámpatest db szám alapján 

2010 1900 708 700 Ft + ÁFA 

 

  

2011 2000 746 000 Ft + ÁFA 

 

  

2012 2100 783 300 Ft + ÁFA 

 

  

2013 01-06 hó 2100 391 650 Ft +ÁFA 

 

  

  
1 920 950 Ft + ÁFA 

 

  

 

Összességében így a legutóbbi tarifával szemben 1.116.389 Ft + ÁFA engedményt kapunk az 

elmaradt díjakra.  

 

További engedményként az elmaradt díjak megállapodásban történő rögzítésénél tudja 

biztosítani a Kft a jövő év eleji számlázást, hogy az idei költségvetési tervet ne borítsa fel. 

 

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 (a jelentős engedményt figyelembe véve) . Szinte bizonyosra 

vehetjük, , hogy egy esetleg bírósági eljárás esetén önkormányzatunk a pert elveszítené- és  az 

elvégzett munkáért jóval több díjat kellene  fizetnünk. Az EH-SZER Kft saját hibájából igaz 

nem kereste meg az önkormányzatot 2012. január elsejétől 2012. júniusáig, hogy üzemeltetési 

szerződést kössünk, ugyanakkor a a karbantartást, a lámpatestek javítását elvégezte. Mindezt 

tudja igazolni e-mailos bejelentő rendszerükön, valamint munkanaplón keresztül.  

 



 Javasolom továbbá, hogy 2200 Ft+ Áfa/év/lámpatest egységáron kössük meg 4 évre a 

közvilágítási karbantartási szerződést az Eh-SZER Kft-vel. 2013. július 1-jétől az EH-SZER 

Kft megszüntette tevékenységét településünkön, mivel nem történt megegyezés az utóbbi 1 év 

alatt ( azóta kezdődött a tárgyalás a karbantartásról ) . Azóta márt több lakossági bejelentés is 

érkezett az önkormányzathoz közvilágítási hibáról, ám mi szerződés hiányában erről az 

alapvető feladatunkról nem rendelkeztünk.  

 

Az önkormányzatok az EH-SZER KFT-vel üzemeltetik a közvilágítási lámpatesteket, mivel 

ez a cég jogosult ennek a tevékenységnek az elvégzésére.   

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű szavazás szükséges  

 

 

Határozati javaslat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást kíván kötni az EH-

SZER 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 4 évre szóló határozott idejű üzemeltetési  szerződés megkötését 

határozza el - 2200 Ft+Áfa/ év/ lámpatest egységáron-    az EH-SZER Kft-vel   ( 9027 Győr, 

Kandó Kálmán u. 13. ) a közvilágítási aktív berendezések üzemeltetése szolgáltatás jövőbeni 

ellátására. A szolgáltatás ellátása a szerződés aláírásának napjától érvényes.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és az üzemeltetési 

szerződés aláírására.  

 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

Nagycenk, 2013. augusztus 27. 

 

 

 

 

        Csorba János 

        polgármester  

 

 

 

 
 

 


