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határozati javaslat:

Fegyvernek közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló
berendezések korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
szóló 115/2014.(VI.19.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek közigazgatási
területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése és
üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló 115/2014.(VI.19.) sz.
önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat kiegészül az alábbi 5. ponttal:
5. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint elfogadja
a Közszolgáltatási szerződést, a Háromoldalú együttműködési megállapodást, a
Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert ezen szerződések aláírására.

Fegyvernek, 2014. augusztus 29.
(: Tatár László :)
polgármester
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Fegyvernek Város Önkormányzata (címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.,
adószáma: 15736534-2-16, képviseli: Tatár László polgármester), mint közvilágítási
kötelezett és feladatátadó (a továbbiakban: Önkormányzat) és
másrészről
EC-Energie Investment Kft. és EC Multienergie Kft. (címe: 1223 Budapest, Kelenvölgyi
u. 37., adószáma: EC-Energie Investment Kft.: 14928356-2-43, EC Multienergie Kft.:
14451629-2-43, képviseli: Izsó Gyula) és a Globimpex Zrt. (címe: 1025 Budapest, Őzgida u.
17/1., adószáma: 23744196-2-41, képviseli: Szerbin Éva) konzorciuma, mint közvilágítási
szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató),
Önkormányzat és Szolgáltató együttesen: Felek között a mai napon, az alábbi feltételek
szerint.
I. Előzmény
1. A Felek rögzítik, hogy egymással 2014. június hó 30. napján – a Fegyvernek Város
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 115/2014. (VI. 19.) sz. önkormányzati
határozatban foglaltaknak megfelelően – Közszolgáltatási szerződést kötöttek Fegyvernek
Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló közvilágítási
lámpatestek és fényforrások cseréje LED technológiával működő lámpatestekre és
folyamatosan közvilágítás szolgáltatás biztosítása tárgyában. (a továbbiakban:
Közszolgáltatási szerződés)
2. A hivatkozott Közszolgáltatási szerződés 7.1. pontjában a Felek rögzítették, hogy
amennyiben a Szolgáltató a beruházási költségeket pénzintézeti közreműködéssel teremti elő,
akkor a Közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének feltétele a projektfinanszírozási
szerződés megkötése, melyhez az Önkormányzat – a Felek és a projektfinanszírozó által
közösen kidolgozott – háromoldalú együttműködési megállapodás aláírásával hozzájárul.
(Közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklet: Háromoldalú együttműködési megállapodás
minta)
3. A fentiekben hivatkozott Háromoldalú együttműködési megállapodás 4./ pontjában a Felek
rögzítették, hogy amennyiben az EC-Energie Investment Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) a
hitelszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, azt nem teljesíti,
bármely fizetési kötelezettségének esedékességekor nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat
átvállalja a Vállalkozó fizetési kötelezettségét – az Unicredit Bank Hungary Zrt. (a
továbbiakban: Pénzintézet) írásbeli felszólítására – ugyanazon feltételekkel és havi
részletekkel.
4. A hivatkozott Háromoldalú együttműködési megállapodás 7./ pontjában rögzítésre került,
hogy a Vállalkozó a Háromoldalú együttműködési megállapodás aláírásával készfizető
kezességet vállal az Önkormányzatnak a jogügylettel kapcsolatban felmerülő bárminemű
(kölcsön, kamat, költség, kártérítés, stb.) a Pénzintézet felé keletkező fizetési
kötelezettségéért.
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II. A felek megállapodása
1. A Felek a Közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletét képező Háromoldalú
együttműködési megállapodás 7./ pontjában rögzített Vállalkozó készfizető kezességvállalása
tárgyában az alábbiakban állapodnak meg.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a Pénzintézet az Önkormányzattal szemben
érvényesíti a készfizető kezesség miatti fizetést, úgy az Önkormányzat jogosult arra, hogy a –
Közszolgáltatási szerződés 6. pontjában megjelölt – szolgáltatási díjat (mértéke: havi nettó
613.190 Ft) nem fizeti meg a Szolgáltató részére mindaddig az időpontig, amíg a Vállalkozó
nem teljesíti a fizetési kötelezettségét vele szemben.
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a II/2. pont szerint megjelölt esetben a
közszolgáltatási szerződésben vállalt teljes körű közvilágítási szolgáltatásának maradéktalanul
eleget tesz és kijelenti, hogy az Önkormányzat részéről a II/2. pontban rögzített szolgáltatási
díj ki nem egyenlítését nem tekinti súlyos szerződésszegésnek és az azonnali (rendkívüli)
felmondás joga ezzel kapcsolatban nem illeti meg.
4. Vállalkozó, mint készfizető kezes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen
Megállapodás hatálya alatt a fedezetül szolgáló vagyontárgyait megőrzi, értéküket nem
csökkenti, nem tesz semmi olyan intézkedést, amely a kezességből származó kötelezettség
teljesítését veszélyezteti.
III. Vegyes rendelkezések
1. Jelen Megállapodás kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően, írásban módosítható.
2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így
különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, azt megértették és mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Fegyvernek, 2014. szeptember 1.

-----------------------------------------------------Fegyvernek Város Önkormányzata
(képviseli: Tatár László polgármester)

-----------------------------------------------------Vállalkozói konzorcium nevében
(képviseli: Izsó Gyula ügyvezető)

Ellenjegyezte:
------------------------------------------------------Gál Istvánné
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