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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. november 09-i rendkívüli ülésére 

közvilágítási szerződés módosítása és kompenzációs megállapodás megkötése tárgyában 

 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a DÉMÁSZ Zrt. között 2008/153. számon hatályban 

van a közvilágítási rendszer üzemeltetési és karbantartási szerződés. A szerződés egyes fel-

adatok vonatkozásában különböző teljesítési határidőket határozott meg.  

Az energiahatékonysági díj fizetés teljesítési határideje 2015. március 31-én, a terület kibőví-

tési díj első részhatárideje 2016. augusztus 31-én járt le, azonban a szolgáltató számlázási 

rendszere nem kezelte megfelelően a határidőket, ezért a számlák ezen határidőket követően 

is érkeztek Önkormányzatunkhoz. Az ebből adódó túlfizetés tényére a szerződés áttekintése 

során hivatalunk felhívta a DÉMÁSZ figyelmét, ahol észrevételünk jogosságát nem vitatták, 

valamennyi, a szerződésben szereplő tétel számlázását azonnali hatállyal leállították, azon té-

telekét is, melyek teljesítési határideje még nem járt le, melyek esetében fizetési kötelezettsé-

günk továbbra is fenn áll. Jelzésünk nyomán személyes egyeztetést kezdeményeztek, melyen 

a túlfizetés rendezésére javaslatot tettek oly módon, hogy a túlfizetés értékének megfelelő 

összegű, közvilágítási célú beruházást hajtanak végre városunkban. 

 

A túlfizetés és az idő előtti számlázás-leállításból adódó fizetési késedelem eredőjeként nettó 

26.533.546.- Ft értékű közvilágítási fejlesztés végrehatására nyílt lehetősége Önkormányza-

tunknak. A műszaki egyeztetések során a következő beruházások elvégzésére kérjük fel a 

DÉMÁSZ Zrt.-t: 

- a Jókai utcai közvilágítás rekonstrukció keretében a napokban zajló útburkolat-

felújításhoz kapcsolódóan új, az útpályát megvilágító közvilágítási rendszer kiépítése, 

mely az út közlekedésbiztonságát jelentősen javítani fogja, 

- a Hősök erén és a Bethlen Gábor téren álló, többféle kialakítású, korú és minőségű 

közvilágítási oszlopot és lámpatestet lecserélése egységes megjelenésű, korszerűbb vi-

lágítótestekre, mellyel egyrészt az energiahatékonyság javulni fog, másrészt ez egysé-

gesítés révén jelentős esztétika javulás érhető el a főtéren. 

A beruházások megvalósítását követően azokat a DÉMÁSZ Önkormányzatunknak tulajdonba 

adja. 

 

A fent részletezett beruházások nettó költsége 29.713.280.- Ft. A túlfizetésből rendelkezésre 

álló forrás és a beruházási összeg közötti nettó 3.179.734.- Ft összegű különbséget Önkor-

mányzatunk a 2008/153. számú szerződés módosításával rendezi a Szolgáltató felé, melyben a 

tovább fizetendő díjtételek határidejét a jelenlegi hatályoshoz képest meghosszabbítja, így a 

beruházásokhoz szüksége többletforrást sem kell egyösszegben megfizetni.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent ismertetett körülményekre tekintettel hatalmazzon 

fel a 2008/153. számú szerződés módosítására és a beruházások elvégzéséről és átadásáról 

szóló megállapodás aláírására. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-

mestert, hogy az Önkormányzat és a DÉMÁSZ Zrt. között megkötendő, nettó 

29.713.280.- Ft értékű, AKZV/DHE/2017/BAJ/065 és AKZV/DHE/2017/KCS/094 ajánla-



ti azonosítójú közvilágítási célú beruházás megvalósításáról és Önkormányzati tulaj-

donba adásáról szóló megállapodást aláírja. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-

mestert, hogy az Önkormányzat és a DÉMÁSZ Zrt. között hatályos 2008/153. számú 

szerződésnek a szerződéses összeg nettó 3.179.734.- Ft-tal történő emelkedését eredmé-

nyező módosítását aláírja.  

 

Határidő:   azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Csendes Ildikó osztályvezető helyben 

Tóth Péter osztályvezető    helyben   általa: 

DÉMÁSZ Zrt. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2017. november 07.        

                         

Fülöp Róbert s.k. 

 

 


