
 

 

 

 

Előterjesztés száma: 117/2020.   

Iktatószám: H/1760-12/2020.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2020. november 11-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A karácsonyi díszvilágítás közvilágítási oszlopokon történő szerelésére kiírt 

ajánlattételi eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása 

 

 

  

 

Előkészítette:    Szabóné Molnár Krisztina műszaki ügyintéző 

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzata a 2020-as évben is szeretné a fő útvonalak mentén lévő 

közvilágítási oszlopokat karácsonyi világító dísz motívumokkal felszereltetni. 

 

Ebben az évben díszelemek megvásárlására nem kerülne sor, csak a motívumokhoz szükséges 

tipizált szekrény beszerzése valósulna meg és a díszek ezekhez a szekrényekhez lennének 

átalakítva. Az idén megvásárolt dobozok egész évben fent maradnának az oszlopokon, a 

következő évektől csak a dísz elemeket szükséges majd ezekhez az eszközökhöz csatlakoztatni.  

Idén átvizsgálásra kerültek a meglévő díszek, melyből 50 db jó állapotban van. 

 

A kiküldött 7 db árajánlat a tipizált szekrények beszerzésétől kezdve, a díszek átalakítását, 

oszlopra rögzítését és leszerelését is tartalmazta. 

 

Tekintettel a kivitelezés speciális voltára, az árajánlat mellékleteként bekértük az ELMŰ által 

kiállított Safety Passport igazolásokat is a leendő szerelők részére.  

 

Az alábbi 3 db árajánlat érkezett hivatalunkhoz: 

 

Ajánlattevő neve felszerelés dátuma bruttó költség 

LIKOVILL KFT. nincs kapacitása - 

UNI BASE KFT. 2020.11.25. 3.995.000.- 

INFOR-VILL Bt. 2020.12.05. 2.785.000.- 

 

Az árajánlatok alapján a kivitelezési költség tartalmazza: 

 

- 50 db tipizált szekrény beszerzését és felszerelését a közvilágítási oszlopokra és ezek 

kisfeszültségi hálózatra való csatlakoztatása, áramszolgáltatói ügyintézés, 

igénybejelentés, 

- a 50 db díszvilágítás fel- és leszerelése kosaras gépjárművel. 

 

Az előterjesztés melléklete: 2 db árajánlat  

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2020. november 11. 

 

 

 Pintér Lajos           

polgármester 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

124/2020. (XI. 11.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 



1. Szada Nagyközség Polgármestere a karácsonyi díszvilágítás közvilágítási oszlopokon 

történő szerelésére kiírt ajánlattételi eljárás eredményességét megállapítva úgy dönt, hogy az 

INFOR-VILL Bt.-t (székhely: 2117 Isaszeg, Csengeri utca 19/a., adószám: 21518313-2-13) 

minősíti nyertes ajánlattevőnek, így az ajánlat szerinti bruttó 2 785 000 Ft összegű vállalkozási 

szerződést megköti, melynek költségvonzatát az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 

általános tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt az 1. pontban meghatározott költségvonzat Önkormányzat 

2020. évi költségvetése soron következő módosításában történő megjelenítésére.  

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2020. évi költségvetés soron következő módosítása  

Felelős: 1. pont: polgármester 

  2. pont: jegyző 

 

 


