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Tájékoztató a közvilágítással kapcsolatos egyes szerződésekről

Tisztelt Képviselő-testület !
Kismaros Község Önkormányzata és a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Rt között 2006. március 20.
napján közvilágítási szerződés jött létre, az a szerződés IX. pontja értelmében határozatlan időre szól.
A szerződés tárgya a közvilágítási hálózat villamos energia ellátása, a rendszer karbantartása,
ellenőrzése és felügyelete. Az 1. számú melléklet szerinti közvilágítási leltár szerint a lámpatestek
száma 312 db, az V 3. pont szerint alkalmazott üzemeltetési és karbantartási átalánydíj 3.600
Ft/lámpatest.
Felek a szerződést 2007. november 13. napján módosították, a módosított V.3.d) pont szerint a KÖZVIL
Zrt a kedvezményes összegű, az 5. mellékletben meghatározott 3.744 Ft/lámpatest + ÁFA díjat akkor
alkalmazza, ha az önkormányzat szerződéssel alátámasztott szándékát fejezi ki, KÖZVIL részvények
megszerzésére és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. Amennyiben az önkormányzat
nem köt részvényvásárlási szerződést az V.3/h) pont szerint az üzemeltetési átalánydíj 13.767
Ft/lámpatest + ÁFA összegre emelkedik Az önkormányzat a közvilágítási szerződés 60 napos
felmondási idővel történő rendes felmondására a 2007. december 1. napját követő 25 hónap elteltével
válik jogosulttá.
Kismaros Község Önkormányzata és az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt között 2007.
november 13. napján adásvételi szerződés jött létre, az Önkormányzat 483 db, 10 ezer forint névértékű
A sorozatú törzsrészvényt vásárolt 6.653.064 Ft vételárért, amelyet három részletben 2009. december
31. napjáig fizetett meg, a részvényeket eladó a fizetési ütemezésnek megfelelően adta át.
A Budapesti Elektromos Művek Rt. mint elosztói engedélyes és az Első Magyar Közvilágítási Rt mint
rendszerhasználó között 2006.június 30. napján határozatlan időre hálózatcsatlakozási szerződés jött
létre, a szerződés4.1. pontja szerint a szerelvényalap, a felszálló vezeték és a lámpatest a
rendszerhasználó tulajdonát képezi.
A szerződések együttes értelmezése alapján megállapítható, hogy 312 db lámpatest a Közvil Zrt
tulajdonát képezi, az Önkormányzat 483 db, tízezer forint névértékű részvény tulajdonosa.
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2015. ( IV.30.) számú határozatában döntött
arról, hogy az önkormányzat indulni kíván a közvilágítás korszerűsítési pályázaton. Az előzetes
információk szerint a pályázaton az önkormányzat csak a tulajdonában álló lámpatestek
korszrűsítésére kaphat támogatást. A pályázatot nem írták ki, az a jövő évben várható.
A lámpatestek tulajdonjogának megszerzése érdekében tárgyalásokat kezdtem a KÖZVIL Zrt-vel,
kezdeményeztem, hogy a Zrt a részvényeket vásárolja vissza, a lámpatesteket a részvények vételárával
azonos összegért adja az önkormányzat tulajdonába..
Kérem, hogy a Képviselő-testület a fentiekkel értsen egyet, hatalmazzon fel a szerződések álírására.

Kismaros, 2015. december 10.
Neubauer Rudolf

Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖZVIL
Zrt. nél kezdeményezze az önkormányzat tulajdonában álló KÖZVIL részvények visszavásárlását, a
részvények értékének megfelelő összegben az önkormányzat nevében vételi ajánlatot tegyen a KÖZVIL
Zrt. tulajdonában álló 312 db lámpatest megvásárlására. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések
aláírására

