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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. július 16-ai rendkívüli ülésére 

 
Hiv. szám: 3541-4/2013. Tárgy: Javaslat Dunavarsány 462, 469 hrsz. alatti Sportpálya külső 

elektromos hálózat felújítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Dunavarsány, Halász Lajosné u. 24-26 sz. (462, 469 hrsz.) alatti ingatlanon található Sportpályán történt építési 
munkálatok alkalmával, fény derült a meglévő elektromos hálózat hiányosságaira. 
A meglévő villamos hálózat felülvizsgálata által, kiderült, hogy a Spotpálya külső elektromos rendszere nem 
megfelelő, érintésvédelmileg és balesetvédelmi szempontból kiemelten kockázatos. 
 
A kiszolgáló épületben lévő fogyasztásmérő egy faszekrényben található, melyet alkalmassá kell tenni a focipálya 
külső elektromos kapacitásának ellátásához. Ugyan csak ide, az elektromos kapu számára, egy energia átviteli kábelt 
kell elhelyezni. A földkábel fogadására egy főkapcsolóval, túlfeszültség védelemmel ellátott, földbe telepíthető 
GEYER szekrényt kell elhelyezni. 
Az átalakítás során, az épület meglévő főelosztó szekrényét ki kell cserélni egy méretben a feladat ellátására alkalmas 
elosztószekrényre, melyből az új kábelek már elindíthatóak. Az új szekrénybe kell visszakötni a meglévő, megmaradó 
áramköröket. A korábbi munkálatok során telepített elektromos szekrény, valamint földkábel vezeték teljes egészében 
felhasználásra kerül. 
Összegezve a balesetveszély elhárítása érdekében az alábbi alapvető munkálatok elvégezése szükséges: 

- meglévő fa elosztó szekrény átalakítása, 
- új főelosztó kialakítása, 
- földbe telepíthető GEYER szekrény elhelyezése és villamos energia ellátása, 
- elektromos kapu kábelezése, 
- meglévő világítási berendezések betáplálásának villamos biztonságtechnikai felújítása. 

 
Megkerestünk három vállalkozót, akikkel a területet bejártuk és a fenti hiányosságok rendezésére, figyelembe véve az 
alapvető szabványokat ( MSZ 2364 M1 melléklete, MSZ 2364-610:2003, MSZ HD 60364 sz. szabványsorozat, MSZ 
447:2009, stb.) árajánlatot kértünk. 
 
A vállalási árak az alábbiak: 

- COM-RON Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.  bruttó: 1.214.943 Ft. 
1108 Bp. Kozma u. 4. 
 

- FÉM-KORLÁT-BAU-TECH     bruttó: 1.279.337 Ft. 
1054 Bp. Honvéd u. 8. 

 
- AmpEros Kft.       bruttó: 1.282.861 FT. 

2340 Kiskunlacháza, Munkácsy M. u. 8. 
 

 
A fentiekre figyelemmel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés 

meghozatalára. 
 

1 
 

mailto:titkarsag@dunavarsany.hu
http://www.dunavarsany.hu/


 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Sportpálya (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26. hrsz: 462, 
469.) külső villamos hálózat felújításával, illetve korszerűsítésével megbízza a COM-RON 
Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (1108 Bp. Kozma u. 4.) bruttó 1.214.943 Ft 
értékben a …………………………………….. költséghely terhére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: ---------- 
 
Az előterjesztést készítette: Dávid Matild műszaki előadó 
 
Melléklet:  helyszínrajz 
 
Dunavarsány, 2013. július 09. 
 
 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 

 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 

dr. Szilágyi Ákos 
        jegyző 
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