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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 6-án 7:30 órakor 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 

             8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László, polgármester 

  Vasáros István, alpolgármester 

  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Nagy Éva jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kékkút község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (V. 02.) rendelete 

13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a 

rendkívüli ülés összehívásának okáról. A rendkívüli ülést sürgősséggel telefonon hívták össze, 

melynek indoka az új szolgáltatóval közvilágítás üzemeltetésére kötendő szerződés 

jóváhagyásának sürgőssége, mivel a jelenlegi szolgáltatóval a szerződés május 1-jétől 

megszűnik. Aki az ismertettek szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

21/2012. (IV. 06.) HATÁROZATA 

 

A 2012. április 6-i rendkívüli  ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. április 6-i 

rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 

 

 

1. Közvilágítás üzemeltetése 

    Előadó: Pék László, polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Közvilágítás üzemeltetése 

    Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Előzményként elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen 

megszavazták a közvilágításnak a lehetőségét. Mivel az E-ON-nál megtörtént a szerződés 

felmondása, május 1-ig ezt meg kell oldani. Arról kell most dönteni, ahogy a konstrukcióban 

szerepel, hogy havi bontásban fizetek a 147 e Ft 2014. április 30-ig, akkor megkapják a teljes 

lámpakorszerűsítést. Május 1-től másik szolgáltatóhoz kerülnek, sokkal rugalmasabb és 

olcsóbb az energiadíja, nem igényel karbantartást. Korszerű világítást kap a település. 

Kérdés, hozzászólás? 

 

Nem volt.  

 

Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

22/2012. (IV. 06.) HATÁROZATA 

 

A közvilágítás üzemeltetéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület elhatározza, hogy elvégezteti a településen 

levő közvilágítási hálózat energiatakarékos rekonstrukcióját oly módon, hogy a jelenleg 

üzemelő lámpatestek helyére LED lámpatesteket szereltet fel. A korszerűsítés érdekében 

vállalkozási és bérleti szerződést köt az ELMIB Hálózati Kft-vel (8800 Nagykanizsa, 

Csengery út 9.), mely alapján az ELMIB Hálózati Kft. saját költségén elvégzi a 

rekonstrukciót. A beruházás összege 2. 428. 125 Ft + 27 % áfa.  

A korszerűsítést követően az ELMIB Hálózati Kft. tulajdonát képező világítási 

berendezéseket az Önkormányzat 2012. május 1-jei hatállyal bérbe veszi. A bérleti szerződés 

időtartama 24 hónap, lejárata 2014. április 30. A bérleti díj összege havonta bruttó 147. 475 

Ft.  

A Képviselő-testület az ELMIB Hálózati Kft. által benyújtott árajánlatot elfogadja, a  

vállalkozási és bérleti szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert az aláírására.  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közvilágítási rendszer aktív elemeinek 

karbantartására, üzemeltetésére, felügyeletére és ellenőrzésére 2012. május 1-jei hatállyal 

határozott időre, 2017. április 30-ig az ELMIB Hálózati Kft-vel köt szerződést. A felsorolt 

feladatok ellátásáért átalánydíjat fizet, melynek összege 2012. évben 1300 Ft / lámpatest / év 

+ áfa.  
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A Képviselő-testület a szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert az aláírására.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete négy oldalú megállapodást köt az ELMIB 

Hálózati Zrt-vel (8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.), a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási 

Zrt-vel (8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.), továbbá a Transenergo Hungary Kft-vel (1126 

Budapest, Pasaréti út 122/B. fszt. 8.), hogy a KÖZVIL Zrt, mint beszerzési társaság által 

elvégzett versenyeztetés eredményeként a legkedvezőbb szerződéses feltételeket kínáló 

energiakereskedő céggel köthessen szerződést a villamos energia adásvételére.  

A Képviselő-testület a megállapodás tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza 

a polgármestert az aláírására.  

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselő-testülete 2012. május 1-jei hatállyal 2012. 

december 31. napjáig terjedő időre közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződést 

köt a Transenergo Hungary Kft-vel (1126 Budapest, Pasaréti út 122/B. fszt. 8.). A villamos 

energia egységára 16,40 Ft / kWh, mely nem tartalmazza az áfá-t, az energia adót, a 

rendszerhasználatból adódó díjakat.  

A Képviselő-testület a szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a 

polgármestert az aláírásra. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. május 1.  

 

Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a 

részvételt – az ülést 7:40 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Pék László         Dr. Szabó Tímea 

polgármester              körjegyző 

 


