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Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető 

Megtárgyalja: Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság
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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 15-i nyilvános ülésén döntött 
arról, hogy rendes tagként csatlakozik a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére,
karbantartására és fenntartására létrehozott Magyarországi Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesületéhez (a továbbiakban: Egyesület) (8912 Nagypáli, Arany J. u.. 26.,
képviseli: Köcse Tibor elnök). Tapolca Város Polgármestere a Belépési Nyilatkozatot 2012.
december 12-én írta alá.

Tapolca Város Önkormányzata a közvilágítási karbantartási feladatok elvégzésére a
megkötött együttműködési megállapodás alapján évi 1.200 Ft tagdíjat, továbbá 2013. január 
1-jétől 2014. március 31-ig havonta 232.830 Ft hozzájárulást fizetett az Egyesületnek a 
közvilágítási lámpatestek darabszámát alapul véve.

A hozzájárulás megfizetése 2014. április és május hónapokban szünetelt, mivel Tapolca
Városban 2014. április elejétől május végéig folyt a közvilágítási elemek korszerűsítése az 
ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. kivitelezésében, melynek eredményeként 1.838 db
közvilágítási lámpatest lett LED világítótestre cserélve.

Az ELIOS a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására,  a LED világítótestre és annak 
tápegységére 60 hónap jótállást vállalt. A szerződés szerint a Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan: 
rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 
elemi csapás, vagy szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, a szükséges 
karbantartás hiánya miatt következett be. Erről az ELIOS az átadás-átvételi eljáráson 
tájékoztatta önkormányzatunkat. A szerződés 8.15 pontja alapján a kivitelezési munkálatokat 
követően a Megrendelő által kiírandó, a közvilágítás üzemeltetésére irányuló beszerzési 
eljárás során, mint a megvalósítást végző szakcég közreműködik és szaktanácsot ad, és a 
kivitelezőnek az üzemeltető kiválasztási eljárásában biztosítani kell a műszaki/szakmai 
szakértelmet, tehát az önkormányzatnak a beszerzésbe a szakvállalatot kötelezően be kell 
vonni. Az ELIOS Zrt. a sikeres közvilágítási rekonstrukció kivitelezésének végeztével átadta
az átadás/átvételi dokumentációt, mely tartalmazta a Közvilágítás üzemeltetési feltételeinek
dokumentumát. A feltételek között szerepel az is, hogy az üzemeltetőnek a tevékenységének 
megkezdését megelőzően gyakorlati oktatáson kell részt vennie az üzemeltetésének és 
karbantartásának tárgyában.

A műszaki átadás-átvételkor az E.ON Zrt. azzal a kitétellel járult hozzá az átadáshoz, hogy 
az önkormányzat csak olyan üzemeltetővel köthet megállapodást a közvilágítás aktív 



elemeinek üzemeltetésére, karbantartására és fenntartására, aki rendelkezik közvilágítási
üzemviteli megállapodással.

Mivel az Egyesület nem rendelkezett közvilágítási üzemviteli megállapodással, de a Simó
Villamossági Kft., az ELIOS Zrt. alvállalkozója, aki a korszerűsítési munkákban is részt vett, 
igen, ezért az önkormányzatnak átmeneti időszakra a Simó Villamossági Kft-vel kellett 
ideiglenes üzemeltetési megállapodást kötnie. A Simó Kft-vel a megállapodás 2014. május
31-ig szólt, addig kellett az Egyesületnek beszereznie a szükséges „FAM technológia
helyszíni audit” minősítést (azzal sem rendelkeztek még), és megindítania a Veszprémi 
Regiónál az üzemviteli megállapodás megkötését.

A Simó Kft-vel kötött megállapodás lejáratáig, 2014. május 19-én megszerezte az Egyesület
az E.ON audit minősítését. Közben döntött az Egyesület Közgyűlése (2014/V.27./3. sz. 
közgyűlési határozat) a LED-es lámpák havi 100 Ft-os (csökkentett)  karbantartási díjáról is, 
ezért az együttműködési megállapodás módosításra került 2104. május 28-án, melyből 
kifolyólag az Egyesületnek fizetendő havi hozzájárulás díja (a lámpaszám és a lámpánkénti 
havi karbantartási díj szorzata alapján) 191.450 Ft-ra csökkent, (a közvilágítási lámpák
darabszáma növekedett a Barackosban kiépített lámpák miatt). Ezt a hozzájárulást 2014.
júniusától 2014. októberéig meg is fizette önkormányzatunk, bízva a szükséges engedélyek
megszerzésében.

Az Egyesület tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy megindítják az üzemviteli
megállapodás megkötését az E.ON Veszprémi Cégcsoportjával, azonban az üzemviteli
megállapodás megkötése (E.ON, Tapolca Város Önkormányzata és az Egyesület között) az
Egyesület visszajelzése szerint eddig mégsem történt meg.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. márciusában a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) nyilatkozatot kért az 
MTKKE tag települések polgármestereitől, mert a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény közvilágításra vonatkozó szabályozása 2013. április 11-től változott, ezért 
ha a közvilágítási berendezést nem a közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak
üzemeltetéséhez – közvilágítási üzemeltetési engedély szükséges, amelyet a Hivatal ad ki és
vonhat vissza. Levelükben felhívták a figyelmet arra, hogy az Egyesület nem helyi
önkormányzat, így nem tekinthető közvilágításra kötelezettnek, ezért – megítélésük szerint – 
közvilágítási üzemeltetési engedélyre van szüksége. A MEKH felhívást adott ki a MTKKE
elnöke részére is az engedélykérelem benyújtására vonatkozóan.

Az Egyesület a MEKH megkeresésével kapcsolatban arra kérte önkormányzatunkat (a többi
tagönkormányzattal együtt), hogy várják meg, amíg a válaszadásban segítséget kérnek az
Egyesület által megbízott szakjogásztól. Az Egyesület egységesen előkészített 
nyilatkozatmintát küldött minden tagönkormányzatnak, melyet Tapolca Város
Polgármestere 2014. március 18-án írt alá. Tapolca Város Önkormányzata úgy nyilatkozott,
hogy tagja az Egyesületnek, azonban az Önkormányzat területéhez tartozó közvilágítási lámpatestek
felelős üzemeltetője, mint egyben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény szerinti közvilágításra kötelezett, maga az önkormányzat, továbbá, hogy a közvilágítási aktív
elem (lámpatestek) karbantartáson túl az Önkormányzat egyéb tevékenységet az Egyesülettől nem 
vesz igénybe.

2014. október 30-án tárgyalást folytattunk az ELIOS Zrt. egyik cégvezetőjével, Péter Zsolttal.  
Elmondta, hogy az ELIOS Zrt. továbbra is fenntartja azon vállalását, mely szerint amint
kiválasztásra kerül a szükséges engedéllyel rendelkező, műszakilag felkészült üzemeltető 
cég, abban az esetben mielőbb megtartja a szükséges gyakorlati oktatást a kiválasztott 
üzemeltetőnek, továbbá biztosítja Tapolca Város Önkormányzata - illetve üzemeltetője - 
számára a konszignációs készletet (lámpatestgyártó által biztosított alkatrészek illetve
komplett berendezések csomagja).



A kivitelező ELIOS Zrt. hozzájárulása és a konszignációs készlet megküldésének hiányában 
az Egyesület 2014. június 1-je óta nem tudta ellátni a karbantartási munkákat a közvilágítási
aktív elemeken, viszont a KEOP – 5.5.0/A/12-2013-0175 pályázati kódszámú, „Közvilágítás
korszerűsítése Tapolca Városában” megnevezésű projekt keretében megvalósult 
közvilágítási aktív elemeket üzemeltetni kell és a szükséges karbantartásokat időben el kell 
végezni.

Fentiek miatt javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata – az Egyesület
Alapszabályának 8. pontja alapján - 2014. december 31. napjával lépjen ki az Egyesületből.  
Javaslom továbbá, hogy az Egyesületnek 2014. november és december hónapokra Tapolca
Város Önkormányzata már ne fizesse meg az együttműködési megállapodás szerinti 
hozzájárulást, hiszen tényleges teljesítés már nem történik.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előkészítés alatt áll a karbantartási, 
üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás. Az ajánlatkérés olyan
vállalkozásoknak kerül kiküldésre, akik rendelkeznek a MEKH által kiadott engedéllyel és
rendelkeznek referenciákkal LED technológiájú közvilágítási lámpatesteken, továbbá
megfelelnek az ELIOS Zrt-vel kötött szerződés és az átadás-átvételi dokumentációban foglalt 
feltételeinek is.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2014. december
31. napjával lépjen ki a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületéből (8912 Nagypáli, 
Arany J. u. 26.).

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Kilépési
Nyilatkozat aláírására és az Egyesület kilépő tagról határozó 
közgyűlésén Tapolca Város Önkormányzata képviseletére.  

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2014. november 1.
napjától 2014. december 31. napjáig teljesítés hiányában ne
fizesse meg a havi 191.450 Ft-os hozzájárulást a
Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú
Egyesületének (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.).

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2014. november 18.

Dobó Zoltán
polgármester


