
 
 
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületének tervei között szerepel, hogy a 
tulajdonában lévő 066/1. és 281. hrsz.-ú utak mentén,-mely a temető mellett, a település zártkerti 
részeit megközelítő utat jelenti- napelemes közvilágítási rendszert épít ki. A Képviselő-testület már 
az idei évi költségvetése tervezésekor e beruházásra tervezett költségráfordítást, az előkészületek, 
az előzetes egyeztetések és az árajánlatok megkérése már a veszélyhelyzet előtt elkezdődött. 
 
Kékkút Község Önkormányzatához, Kékkút község 066/1 és 281 hrsz.-ú utak közvilágításának 
(26+1 db lámpatest+oszlop) kiépítésére vonatkozóan az alábbi 3 árajánlat érkezett: 
 
 
1. Vilatti-Tech Kft. (8181 Berhida, Dankó Pista u. 14.) 
       4.548.281 Ft +ÁFA, bruttó 5.776.317 Ft. 
 
 
2. Folyondár 2008 Kft. (8227. Felsőörs, Fenyves u. 4.): 
       4.734.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.012.180.- Ft.  
 
 
3. Inotaszer-duó Kft. (8100 Várpalota, Polyán u. 29.): 

       4.960.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.299.200. Ft 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzet 
került kihirdetésre. Veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, 
miszerint: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat, és hatáskörét a polgármester, ill. a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
A Képviselő-testület korábban már elhatározta a beruházást, annak előkészítése már megtörtént,  
arra előirányzat került betervezésre a 2020. évi költségvetésbe. Annak elhalasztása azért nem 
célszerű, mert a vállalkozónak jelenleg van kapacitása a munka elvégzésére, az időjárási 
körülmények is alkalmasak a munkavégzésre, a munkavégzés nem zárt térben történik, továbbá a  
munkálatok végzése külterületen történik, valamint a kijárási korlátozást időközben visszavonásra 
került. 
 
 
 

 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Kékkút Község Polgármestere döntéséhez 
 
Tárgy: Kékkút, 066/1. és 281. hrsz.-ú utak mentén napelemes közvilágítási rendszer 

kiépítése 
   
 
Előkészítette:  Pálffyné Cséri Mónika műszaki ügyintéző 

                                                                                   
         Jogszabállyal nem ellentétes 

 
 
         dr. Szabó Tímea jegyző 



 Határozati javaslat:  
 

KÉKKÚT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 
…/2020. (…) HATÁROZATA 

 
Kékkút, 066/1. és 281. hrsz.-ú utak mentén napelemes közvilágítási rendszer 

kiépítéséről 
 

Kékkút Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben kihirdetett 
veszélyhelyzetben a Vilatti-Tech Kft. (8181 Berhida, Dankó Pista u. 14.) 4.548.281 Ft +ÁFA, bruttó 
5.776.317 Ft összegű árajánlatát elfogadom. 
 
Kékkút Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése beruházás előirányzata terhére vállalom a 
beruházás költségét. 
 
A meghozott döntésről értesítem az árajánlatot benyújtó vállalkozásokat. 
 
A vállalkozói szerződés megkötéséről gondoskodom. 
 
 
 


