Szám: 234-11/2015.

ADÁSZTEVEL
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 14. napján 19 órakor megtartott
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv
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Adásztevel Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 8561 Adásztevel
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 14. napján 19
órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Adásztevel – Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Az ülés típusa: Rendes.
Jelen voltak:
A./ Képviselő-testület tagjai: Fodor Béla polgármester, Somogyi
Böröczky Ákos, Major Zsolt és Németh József képviselők.

Lászlóné alpolgármester,

B./ Tanácskozási joggal résztvevő:
- Kelemen László jegyző
- Kardos Anett jkv. vezető
A lakosság részéről nem jelent meg állampolgár.
Fodor Béla polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert minden képviselő jelen van.
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni.

Napirend:
Tárgy:

1./ Közvilágítás korszerűsítése

Előadó:

Fodor Béla
polgármester

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, a napirendre tett
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta következő
határozatát:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztésben
szereplő napirendi pontok tárgyalását.
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a két ülés között eltelt rövid idő miatt
lejárt határidejű határozatok nincsenek, így végrehajtásukról sem készült beszámoló.
Elmondja, hogy két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri döntésekről
a következő ülésen tájékoztatja a képviselőket.
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Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ N a p i r e n d : Közvilágítás korszerűsítése
E l ő a d ó : Fodor Béla polgármester
(Írásbeli előterjesztés)
Fodor Béla polgármester előterjesztésében elmondja, hogy egy budapesti cég kereste meg közvilágítás korszerűsítési ajánlatával. Több helyen is érdeklődött a LED-es lámpákról és azt a tájékoztatást kapta, hogy hosszabb az élettartamuk és jobb fényt bocsátanak ki. 10-15 évente fel kell újítani,
az addigi megtakarítást rá lehet fordítani. Az Enerin Kft. 74 db lámpatestért 6.350 ezer Ft-ot kérne,
150 hónapos futamidőre, ami 12 évet jelent. Ezeknek a lámpáknak hosszabb az élettartamuk, ez idő
alatti megtakarításból lehetne felújítani, vagy kicserélni a lámpákat. Az összes karbantartási költség
478.797,-Ft, ami tartalmazza a szerelési és a bérleti díjat, de az önkormányzat tulajdonában lennének a lámpák. Jelen helyzetben 2.592 ezer Ft állami támogatást kapnak. Karbantartás éves díja 800,Ft/lámpatest, plusz még a 24 órás ügyfélszolgálat költsége. Ennél a rendszernél kérnek eseti javítási
díjat, ami 10 %, és ez az éves díjba beépítésre kerül. A másik lehetőség szerint 1.400,-Ft/lámpatest
rendelkezésre állási díjat kérnek, de egyéb éves díjat nem számolnak fel, ami kb. 103.600,-Ft-ot jelent. Többi településen a második variációt fogadták el. Karbantartásnál nem kell megyei, vagy városi céget megbízni, hanem helyi vállalkozást is megbízhatnak szerződéssel. Komplett csapattal
dolgoznak. 800.000,-Ft-tal működtetik, és az éves támogatásból ki is jönnek. Fogyasztói árindex
növeli az éves díjat. Az új, korszerűbb berendezés emeli majd a falu nívóját. Július 9-én az árajánlatot is megküldték. A LED-es lámpák 20.000 óra után mennek tönkre, ami kb. 5 év, a réginél ez
6.000 óra, ami kb. 1 év.
Ezt követően részletesen ismerteti az ajánlatot, melyet a képviselők előzetesen megkaptak, tanulmányozhattak.
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Hozzászólások:
Böröczky Ákos képviselő elmondja, hogy ezek az új lámpák már nagyon korszerűek.
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy ezek kompakt fénycsövek, amik még kicsik is. Jó üzletnek tartja, jobb és olcsóbb szolgáltatás lenne. A mostani lámpákat is kifizették, de ezek az E.ON
tulajdonában állnak. Folyamatban a projekt beindítása, a kivitelező kiválasztása. A lámpatestekbe
más cégek lámpáit is szerelhetnek. Környéken 6-7 településen már lecserélték a régi lámpákat,
akikkel a projektet is létrehozták: Lovászpatona, Béb, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Ugod és
Nagytevel.
Major Zsolt képviselő kérdezi, hogy a karbantartásnál melyik verziót fogadják el? A 800,-Ft lámpatestenkénti plusz a készenléti díjast, vagy az 1.400,-Ft lámpatestenkénti díjat kiszállási díj nélkül?
Válasz:
Fodor Béla polgármester válaszában elmondja, hogy a többi település a II. verziót fogadta el, ő is
ezt látja kedvezőbbnek.
Hozzászólások:
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Major Zsolt képviselő véleménye szerint nem mindegy, hogy a garancia 5 év, vagy a futamidő végéig tart, ezért a második variációt ajánlja elfogadásra.
Fodor Béla polgármester elmondja, hogy a legolcsóbb költséggel számoltak. Javasolja, hogy az
Enerin Kft. közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát a II. verziójú karbantartási és üzemeltetési ajánlattal fogadja el. Kéri a Testületet, hogy hatalmazza fel az Enerin Kft-vel történő szerződés megkötésére és aláírására.
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát:
86/2015. (VII.14.) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Enerin Kft. közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát a II. verziójú karbantartási és üzemeltetési
ajánlattal. A képviselő-estület felhatalmazza a polgármestert az Enerin Kft-vel történő
szerződés megkötésére és aláírására.
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a döntésről az érintetteket értesítsék.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Fodor Béla polgármester
Kelemen László jegyző

Fodor Béla polgármester megkérdezi, kinek van közérdekű kérdése, vagy hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, Fodor Béla polgármester megköszöni a jelenlévőknek az aktív
közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 37 perckor bezárja.

Kmf.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

