
Előterjesztés 
 
 

Bicske város közvilágítási berendezések aktív elemeinek 
üzemeltetéséről szóló vállalkozási szerződés megszüntetéséről  

 
 
1. előterjesztés száma: 159/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Marton Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Vállalkozási Szerződés Bicske Város közvilágítási berendezések aktív 
elemeinek üzemeltetésére 
3. melléklet: Közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló Megállapodás tervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzata a 2015. évben lefolytatott beszerzési eljárást követően a nyertes 
ajánlattevő, SISTRADE Kft-vel „Vállalkozási Szerződés Bicske Város közvilágítási 
berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére” tárgyában határozatlan idejű szerződést kötött.  

A SISTRADE Kft. 2019. június 24. napján kelt levelében arról tájékoztatta 
önkormányzatunkat, hogy – tulajdonosi döntés értelmében – a cég 2019. szeptember 30. napi 
hatállyal megszüntetni tervezi a közvilágítás üzemeltetési tevékenységét.  

A tájékoztatással egyidőben kérték az önkormányzat és a Kft. között 2016. február 8. napján 
létrejött hatályos (fent hivatkozott) vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. 

A Ptk. 6:212 §-a, valamint a szerződés 11. pontja rögzíti a szerződés hatályát érintő 
előírásokat, mely szerint a szerződést bármelyik fél rendes felmondással, 90 napos felmondási 
határidő mellett, indokolás nélkül írásban felmondhatja.  



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt, a SISTRADE Kft. által megküldött 
megállapodás-tervezetet szíveskedjen jóváhagyni. 

 
Bicske, 2019. július 8. 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

1. melléklet a 159/2019. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: Bicske város közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetéséről szóló 
vállalkozási szerződés megszüntetése  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
1. a tevékenységi kör megszűnése miatt a Sistrade Kft-vel fennálló, közvilágítási aktív 

elemek üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti azzal a dátummal, amikortól az új szakvállalkozás a feladatellátást át tudja 
venni, 

2. felkéri a polgármestert, hogy a folytassa le a beszerzési eljárást Bicske város 
közvilágításának aktív elemei üzemeltetésére, 

3. felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben rendelkezésre álló forrás mértékéig az új 
vállalkozóval való szerződéskötésre, továbbá azzal egyidejűleg a Sistrade Kft 
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére. 

 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
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