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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó közigazgatási területén kb. 20-25 évvel ezelőtt nagynyomású nátriumfényforrás, illetve 
kompaktfénycsöves lámpatestek kerültek felszerelésre a közvilágítás kiépítése kapcsán.  
A meglévő lámpatestek életkora miatti elektromos, illetve fénytechnikai avultság elérte azt a 
szintet, amikor a felvett villamos teljesítmény és a kibocsátott fényáram aránya energiatakaré-
kosság szempontjából túlzott veszteséggel jár. A berendezések villamos berendezéseinek avult-
sága mind gyakoribb üzemzavart okoznak, növelve ezzel az üzemeltetési költséget.  
Fokozza a fényhasznosítási problémát a lámpatestek tükör és búra rendszerének elhasználó-
dása, mattulása is.  
Az elmúlt években robbanásszerűen jelentek meg új konstrukciójú, új technológiájú lámpates-
tek, amelyek rendelkezésre állnak a közvilágítási rendszerek korszerűsítéséhez. Pásztó közvi-
lágítási elemeinek üzemben tartásáról a megkötött szerződés alapján a Villámszer Kft. gondos-
kodik havi díjas rendszerben, míg az üzemeltetéshez szükséges villamos energiát az MVM 
Émász Ámahálózati Kft. biztosítja. Az önkormányzat elképzelése és a témában folytatott 
egyeztetések alapján a lámpatestek korszerűsítéséből eredő energiamegtakarítás terhére elvé-
gezhető a jelenlegi közvilágítási lámpatestek és kapcsolódó szerelvények korszerűsítése.  
Több kivitelező céggel is folytak már egyeztetések és a cégek kimutatásai alapján az önkor-
mányzat részére az „ESCO”-s konstrukció nyújtani megoldást a közvilágítási rendszer korsze-
rűsítésére. Ennek a konstrukciónak a lényege, hogy az energia és költség csökkentést eredmé-
nyező beruházások előkészítése és lebonyolítása az önkormányzat részéről nem igényel pénz-
ügyi ráfordítást, mert a projekt pénzügyi kereteit egy ESCO társaság biztosítja. Ez az önkor-
mányzatnak csak a kivitelezés befejezése után kerül költségbe, melyet havonta fizetünk majd. 
Előreláthatólag a jelenlegi energiafogyasztás és üzemeltetési költségek csökkennek és a havi 
megtakarításokból tudjuk majd finanszírozni a költségeket. 
Ahhoz, hogy pontos számokat kapjunk a megtakarításokról és a költségekről, egy tendervterv 
elkészítése szükséges, mely után a kivitelező cég kiválasztása is megtörténhet. A tendervtervek 
elkészítés költségének finanszírozására két lehetőség van. Az egyik, hogy az önkormányzat 
kifizeti a költségvetéséből, a másik lehetőség, hogy olyan vállalkozói szerződést kötünk a ter-
vezővel, hogy a tervezési költséget a kivitelezést elnyerő cég belekalkulálja az ajánlatába és 
majd ebből lesz teljesítve a tervező kifizetése. Mivel a költségvetésünk a tervezési költséget 
nem tartalmazza, így a második lehetőséget támogatjuk.  
A tendervterv elkészítéshez kiküldött ajánlati felhívásban az ellenszolgáltatás teljesítésének fel-
tételeinél a következőket szerepeltettük: „A közvilágítás korszerűsítés közbeszerzéssel való-
sul meg, amely fizetési kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevő részére a tervezési díjra 
vonatkozóan.” 
Az ajánlattételi felhívást 3 tervező cég részére küldtük meg. Az ajánlattételi határidő lejártásig 
2 érvényes ajánlat érkezett, melyek az alábbiak voltak (melléklet: bontási jegyzőkönyv) 

1.) RSTerv Mérnöki Kft 
2.) Villámszer Kft. 

A két ajánlat közül, az ajánlattételi felhívásban szereplő feltételeknek csak a Villámszer Kft. 
tett eleget. Ajánlatuk bruttó 6.096.000,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közvilágítás korszerűsítést és a tervek elkészítését 
támogatni szíveskedjenek! 
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Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a közvilágítás 
korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatalára tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Pásztó Város közigazgatási területén a közvilágítás korszerű-
sítését támogatja. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Pásztó Város közigazgatási területén 
lévő közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése” címmel kiírt pályázat 
ajánlattételi eljárása érvényes és eredményes volt.  

3. A „Pásztó Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat 
korszerűsítésének tervezése” címmel kiírt pályázatra a benyújtott árajánlatok 
közül, a legjobb ajánlatot adó a Villámszer Kft. volt. A melléklet szerinti vállalkozói 
szerződést megkötjük bruttó 6.096.000,- Ft értékben.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az 
alpolgármestert, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos 
dokumentumokat aláírja. 

 
 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester, alpolgármester 
 
 
 
Pásztó, 2021. november 18. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
dr. Sándor Balázs 
      jegyző 
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