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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Mezei-Vill Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) 

megvizsgálta a város közvilágítási hálózatát és elkészítette ajánlatát a hálózat energia- és 

költségcsökkentéssel járó korszerűsítéséről. Ajánlatában korszerű LED technológia kiépítését 

vállalja, melynek köszönhetően 50-70 %-os energia megtakarítás érhető el. 

 

Jelenleg a településünkön 1083 db. nátrium és higany alapú lámpatestek látják el a közvilágítási 

feladatokat. A lámpatestek élettartama 15 év, az utólsó cseréjükre 2001-ben került sor. 

 

A Kft. által javasolt konstrukcióban önkormányzati forrás nélkül hajtható végre a lámpatestek 

cseréje. A szerződéses időszak alatt (10-12 év) a költségmegtakarításból finanszírozható a 

beruházási költség. A szerződéses időszak lejárta után a megtakarítás teljes mértékben az 

önkormányzatnál marad. A jelenlegi árakkal számolva a szerződést követő időszakban 5 millió 

forint körüli megtakarítás érhető el éves szinten. A beadott fejlesztési ajánlatok közül a 12 éves 

futamidőre vonatkozó ajánlatot ítéltük a legkedvezőbbnek és a hosszú távon leginkább 

megtérülőnek, melynek alapján a beépítésre kerülő lámpatesteket hosszú távú bérletben venné 

igénybe az Önkormányzat és annak költségét a megtakarítás terhére fizetné. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Polgár város közigazgatás területén lévő 1083 db. 

közvilágítási lámpatestet a fent leírt konstrukció alapján korszerűsítse. 

 

A fejlesztés elindításához közbeszerzési eljárást szükséges, lebonyolítani. A lebonyolításhoz 

külső akkreditált közbeszerzési szakértőt szükséges igénybe venni, melynek költsége 300.000 

Ft + Áfa. A lebonyolításhoz az ajánlatot a Nyírber Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

adta. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2017. április 4. 
 

Tisztelettel:  
 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat közvilágítási 

lámpák korszerűsítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Polgár város 

közigazgatási területén lévő 1083 db. lámpatestet korszerűsíti. 

 

2.) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít 

a város közvilágításának korszerűsítésére az előterjesztés mellékletében szereplő 12 

éves futamidőre vonatkozó ajánlat alapján. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy akkreditált közbeszerzési 

szakértő igénybevételével az ajánlattételi felhívást készítse el, és azt Polgár Város 

Közbeszerzési Szabályzata alapján a Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


