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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a képviselőtestület 2015. november 19-i ülésére  
 Marcali Város Önkormányzat közvilágításának 2016. évi működtetéséről 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Marcali Város Önkormányzatának a közvilágítás ellátására kötött üzemeltetésre, 
karbantartásra, villamos energia ellátásra vonatkozó szerződése 2015. december 1-én lejár.  
 
A közbeszerzési értékhatárokat figyelembe véve a közvilágítás biztosításához szükséges éves 
villamos energia díja meghaladja a szolgáltatásokra irányadó 8.000/e Ft értékhatárt, így éves 
szerződés esetén közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. 
 
Az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozóan a jelenlegi árszintet, valamint a lámpatestek 
számát figyelembe véve nincs szükség közbeszerzési eljárás lefolytatására, a szolgáltatás 
megvásárlása kisbeszerzés keretében is biztosítható. Az üzemeltetés és karbantartás díját 
alapvetően befolyásolja a város közvilágításának tervezett fejlesztése, mert a korszerűsítést 
követően a megtakarítás nem csak a fogyasztás csökkenéséből, hanem a karbantartás, 
üzemeltetés díjcsökkenéséből is származik, így a fejlesztést az üzemeltetés, karbantartással 
együtt indokolt kezelni. 
 
2015. november 1-től lépett hatályba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
mely újra szabályozza a közbeszerzési eljárások folyamatát, idő szükségletét. 
 
A jelzett változások miatt a közvilágítás villamos energia ellátásának, valamint a karbantartás, 
üzemeltetés biztosítása érdekében határozott időtartamra kötendő szerződés megkötése 
indokolt a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig. A szerződés meghosszabbítására a 
közbeszerzési értékhatárt, valamint a jelenlegi szolgáltatói árat figyelembe véve 2016. április 
30-ig van lehetőség. 
 

Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Város Önkormányzat 
közvilágításának 2016. évi működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
határozatokat hozza: 
 

1) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a közvilágítás villamos 
energia biztosítására alkalmas szolgáltatókkal, és kössön szerződést a közvilágítás 
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villamos energia ellátása érdekében a 2015. december 1.-től a közbeszerzési 
eljárás eredményes lezárásáig, legkésőbb 2016. április 30-ig. 

 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a közvilágítás 

karbantartás, üzemeltetés feladatainak biztosítására alkalmas gazdasági 
társaságokkal, és kössön szerződést a közvilágítás karbantartás, üzemeltetés 
feladatainak ellátására- figyelembe véve a közvilágítás korszerűsítés feltételeit- 
2015. december 1-től a közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárásának 
eredményes lezárásáig. 

 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Marcali, 2015. november 18. 
 
                                                                                                           Dr.Sütő László s.k. 
                                                                                                                Polgármester 


