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Az előterjesztés tárgya:  „Szemünk fénye” program keretében önkormányzati 
intézményekbe beépített világítótestek megvétele 
  

  
Iktatószám: 8034/2018.    Melléklet: 3 db 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth László irodavezető 
  
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 19. pont 

 
  
  
  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzata a Képviselő-testület 135/2006. (IX.14.) sz. határozata alapján 
(1. sz. melléklet) 2006. évben vállalkozási és bérleti szerződést kötött a Caminus 
Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt-vel. A szerződés keretében a Caminus 
Zrt. a mellékletben felsorolt 12 db intézményben összesen 2402 db új, korszerű 
energiatakarékos világítótestet szerelt fel saját költségén. Az önkormányzat a cég tulajdonát 
képező lámpatestekre 2007. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakra bérleti díj 
fizetésére vállalt kötelezettséget. 
Tekintettel arra, hogy a szerződés hatálya ez év végén megszűnik a cég megkereste 
önkormányzatunkat (2. sz. melléklet) azzal, hogy a szerződés 2.2.1 pontjában foglaltak szerint 
a tulajdonát képező eszközöket értékesíti és a bérlő számára elővásárlási jogot biztosít.  
A Caminus Zrt. tájékoztatása szerint az eszközök értékesítésekor az aktuális piaci árat kell 
figyelembe venni, mely független az eszközök nyilvántartási értékétől és nem lehet nulla 
forint, ennek megfelelően kérték, hogy az eszközök megvásárlása tárgyban tegyünk vételi 
ajánlatot. Többszöri egyeztetést követően az önkormányzat nevében a 2402 db lámpatestre 
egy – a bérbeadó által jelzetthez képest alacsonyabb – jelképes 200.000,-Ft + ÁFA összegű 
ajánlatot tettem, mely átlagosan lámpatestenként bruttó 106 Ft összegnek felel meg.  
Bérbeadó a felajánlott összeget elfogadta és jelezte, hogy az adásvételi szerződés tervezetét 
részünkre megküldi. (3. sz. melléklet) A vételár a bérleti szerződés lejártát követően a 2019. 
évi költségvetés terhére fizethető ki.  
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az illetékes 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével hagyja jóvá. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a „Szemünk fénye” program 
keretében önkormányzati intézményekbe beépített világítótestek megvétele tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő intézményekben 2006. 

évben felszerelt világítótesteket a bérbeadó Caminus Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.)-től 
megvásárolja 200.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 254.000,-Ft összegért, melynek fedezetéül a 
2019. évi költségvetést jelöli meg.  

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt vásárlással 

kapcsolatos adásvételi szerződést a Caminus Zrt-vel kösse meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésekor az 1. pontban szereplő 
költséget vegye figyelembe. 

 
Határid ő:  2019. január 31. 
Felelős:  Polics József  polgármester 
   dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 

Komló, 2018. november 23. 
 
         Polics József 
         polgármester 
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2. sz. melléklet 

 



3. sz. melléklet 
 

 



 


