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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Az előterjesztés tárgya: Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen 

közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek 

ellátásáráról 

 

Az előterjesztést készítette: Breitenbach József 

 
 

Mánfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

11/2017. (II.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy a WATT-Erősáramú Tervez, Szerelő és 

Szolgáltató Kft. (7627 Pécs, Pósa L. u. 15.) vállalkozással köt szerződést a közvilágítási 

létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatban. 

Az elmúlt szolgáltatási időszakban a vállalkozó nettó 133 Ft/lámpatest/ hónap vállalási díjért 

végezte el a szolgáltatást és átlagosan havonta 2-3 meghibásodás okozott problémát, amit 

javítani kellett. 

A megkötött szerződés 2021.02.28-án lejár ezért Komló Város Önkormányzat 

Városgondnokság beszerzési eljárást indított az új vállalkozó kiválasztására vonatkozóan 

2021.01.14-én. Az eljárás során az ajánlattevőknek az alábbi információk figyelembevételével 

kellett megadni ajánlatukat közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával 

kapcsolatos tevékenységek ellátására [összesen 153 db lámpatest] estleges bővítés esetén 

+10%. és az új szerződés időtartama: 2021.03.01-től 2025.02.28-ig tart. 

Mánfa Község Önkormányzata törekszik arra, hogy fejlesztéseket hajtson végre a 

közvilágítási létesítményekben, akár szakaszos cserében gondolkodva. Amennyiben esetleg 

sor kerül 10-20 db nagyon elavult lámpa cseréjére, akkor szóba kerülhet a szerződéses 

feltételeket újra tárgyalása! 

 

Az ajánlattételi határidő 2021. február 5-én 10.00 óra volt. A megadott ajánlattételi határidőig 

a három felkért vállalkozásból kettő benyújtotta be ajánlatát az MVM Watt Eta Hálózati és 

Közvilágítási Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Engel János József u. 6.) és az SMHVEnergetika 

Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 10.), a Köz-Meg-Vill Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2/A. 

nem tett ajánlatot. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást a MVM Watt Eta Hálózati és 

Közvilágítási Szolgáltató Kft. 7630 Pécs, Engel János József u. 6. ajánlotta. Az erről készült 

jegyzőkönyv az előterjesztés 1. sz. melléklete. 

 

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a 

szükséges döntéseket. Ennek megfelelően határozat-tervezetben foglalt döntést kívánom 

meghozni. 

 

 

 



Határozat-tervezet: 

A 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófa-

védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Mánfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, annak véleményét kikérve az alábbi határozatot 

hozom: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és a 

legalacsonyabb összegű (nettó 1961.- Ft/lámpatest/év) ellenszolgáltatást megajánló 

MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. 7630 Pécs, Engel János 

József u. 6. vállalkozást hirdeti ki a tárgyi beszerzési eljárás nyerteseként. 

Mánfa Község Önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi beszerzési eljárás 

értékeléséről az ajánlattevőket tájékoztassa. 

Határidő: 2021. február 20. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

2. Mánfa Község Önkormányzata továbbá jóváhagyja, hogy az önkormányzat a nyertes 

ajánlattevővel az üzemeltetési és karbantartási szerződést nettó 1961.- Ft/lámpatest/év 

összeggel megkösse. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester és Müller József aljegyző 

 

3. Mánfa Község Önkormányzata képviselő testülete a 2021-2024 évi költségvetés 

tervezése során az üzemeltetési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges 390. 

000,- Ft/ év összegű fedezetet biztosítja. 

Határidő: adott évi költségvetés tervezésének időpontja 

Felelős:  Takács Zsolt polgármester és Müller József aljegyző 

 

Mánfa, 2021. február 15. 

 

 

               Takács Zsolt  

               polgármester 

.   



1. sz. melléklet 
 

 


