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Tisztelt Képviselő-testület!
A dombóvári közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését és karbantartását 2009-ig az
E.ON megbízásából az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő
Kft. végezte. 2009. évben közbeszerzési eljárást indítottunk ennek a feladatnak az elvégzésére, de az eljárás során érkezett visszajelzések tartalmából kiindulva, külső
szakértővel konzultálva az ajánlattételi felhívás visszavonásra került. Helyette a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó eszközhasználati szerződés 3 éves
határozott időre történő megkötéséről döntött a Képviselő-testület, továbbra is az
E.ON-nal szerződéses viszonyban álló EH-SZER Kft.-vel.
Az EH-SZER Kft.-vel az eszközhasználati szerződés 2012. július 31-én lejárt, de a
Képviselő-testület a 221/2012.(VII.5.) Kt. sz. határozatával annak hatályát 6 hónappal
(2013. január 31-ig) meghosszabbította.
Ugyanezzel a határozattal a testület felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a
közvilágítási kötelezettség hatékonyabb ellátásának lehetőségét.
A vizsgálat megtörtént, az arról szóló tájékoztatást a Képviselő-testület a
301/2012.(IX.27.) Kt. sz. határozatával tudomásul vette. A lehetőségek elemzése egy
sor tisztázandó kérdést vetett fel, amelyekre továbbra is választ keresünk, hogy a konkrét döntési javaslat megfogalmazható legyen. A közvilágítási rendszer tulajdonosától is
válaszokat várunk számos kérdésre, amelyek kihatással lesznek a további lépésekkel
kapcsolatos döntéseinkre.
A jogi és szakmai lehetőségek tisztázása jelentős és hosszantartó feladat, ezért javaslom, hogy az EH-SZER-rel fennálló eszközhasználati szerződés kerüljön meghosszabbításra a jelenlegi feltételekkel 2013. június 30-ig.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EH-SZER Energetikai és
Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft.-vel megkötött, 2009. augusztus 1-jén hatályba
lépett, a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó eszközhasználati
szerződés hatályát – az egyéb szerződéses feltételek változtatása nélkül – 2013. június
30-ig meghosszabbítja.
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