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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az elkészített utca szintű közvilágítási lámpatest leltár alapján véglegesítettem ajánlatunkat. 

1. Vállalkozásunk rövid bemutatása 

 A WATT- Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. 1996-ban alapított pécsi székhelyű, 

villamos hálózat tervezéssel, kivitelezéssel, üzemeltetéssel és tanácsadással foglalkozó társaság, amely 

az  E.ON Hungária Zrt-hez tartozó tagvállalatoknál valamint a NKM Zrt.-nél minősített alvállalkozó a 

kivitelezés és az üzemeltetés területein is. Cégünk jelenleg is 490 település közvilágításának 

karbantartását látja el.  

 A WATT-ETA Kft. egyik kiemelt tevékenységi területe a közvilágítás üzemeltetési feladatok 

elvégzése és a települések közvilágításának LED-es korszerűsítése. Az elmúlt években már több ezer 

közvilágítási lámpatest korszerűsítését hajtottuk végre, több település korszerűsítése pedig már jelenleg 

is a kivitelezési szakaszban van. Társaságunk megfelelő szakmai képzettséggel, feljogosítással és 

helyismerettel bíró szerelőállománnyal rendelkezik, eszközei biztosítottak, továbbá a gyors és hatékony 

hibaelhárítás fenntartása érdekében 24 órás webes és telefonos hibabejelentő szolgálatot tartunk 

fenn. 

 A WATT-ETA Kft. abban érdekelt, hogy a közvilágítás aktív elemek üzemeltetésében és 

karbantartásában folyamatosan növelje szolgáltatásának színvonalát. LED termékeink rendkívül magas 

műszaki minősége garantálja a hosszú távú gondtalan és magas minőségű közvilágítás biztosítását. 

 

2. Ajánlatunk aktualitása 

 Az 1990. évi LXV. törvény a települési önkormányzatok kötelezettségi körébe rendeli a település 

közvilágításáról való gondoskodást. A közvilágítás szolgáltatás költségei, a villamos energia ára, a hálózat 

használatért- és a közvilágítási aktív elemek üzemeltetéséért fizetett összeg jelentős tétel az 

önkormányzat költségvetésében. 

 A közvilágítás korszerűsítésére a legtökéletesebb hosszú távú megoldás a LED technológia 

alkalmazása, melyet lent részletezett ajánlatunkban is szerepeltetünk 

. 

3. Településük közvilágításának fejlesztési ajánlata 

Ajánlatunkban szereplő összegek már tartalmazzák a LED termékek költségeit, a tervezési-, üzembe 

helyezési költségeket valamint a helyi szolgáltatóval történő ügyintézést és a teljes terv- és műszaki 

dokumentációs anyag elkészítését. 

 

 

 



 

 

3.1 LED közvilágítás korszerűsítés a 36W kompakt lámpatestek átépítésével, az egyéb 

lámpatestek komplett cseréjével, fényerő növeléssel a lassító járdaszigeteknél és 2 db 

LED lámpatest bővítésével:  

Sárpilis jelenlegi közvilágítása Villamos energia átlagos nettó egységár: (Ft/kWh) 36,368 Ft 

Fényforrás típusa 
Névleges 

teljesítmény 
(W) 

Beépített 
teljesítmény 

(W) 

Mennyi-
sége 
(db) 

Éves 
világítási 

idő (ó) 

Éves 
fogyasztás 

(kWh) 

Éves fogyasztás 
(Ft) 

Kompakt fényforrás - 36W (Altra II, 
Axiál) 

36 45 91     4 190     17 158,1 623 997,5 

100W-os nátrium fényforrás 100 117 1     4 190     490,2 17 828,5 

70W-os nátrium fényforrás 70 87 3     4 190     1 093,6 39 771,3 

    
Összesen: 18 742 kWh 681 597 Ft 

 
Sárpilis korszerűsítés utáni közvilágítása Villamos energia átlagos nettó egységár: (Ft/kWh) 36,368 Ft 

Fényforrás típusa 
Névleges 

telj. 
(W) 

Beépített 
telj. 
(W) 

Mennyi-
sége 
(db) 

Éves 
világítási 

idő (ó) 

Éves fogyasztás 
(kWh) 

Éves fogyasztás (Ft) 

LED fénycső 15W beépítése 
jelenlegi lámpatestbe 

15 15 83 4190 5 217 189 714 Ft 

BŐVÍTÉS - Bontott Altra II 
lámpatest+LED fénycső 15W, 
60/160 kar, köt.elem, vezteék 

15 15 2 4190 126 4 571 Ft 

Bontott Altra II lámpatest+LED 
fénycső 15W, köt.elem, vezeték 

15 15 3 4190 189 6 857 Ft 

LED közvilágítási lámpatest RA2-
S60G 

60 63 9 4190 2 376 86 400 Ft 

   
Összesen: 7 907 kWh 287 542 Ft 

   
Megtakarítás: 10 835 kWh 394 056 Ft 

 
Beépített teljesítmény változása a korszerűsítés után: 

Jelenlegi állapot Korszerűsítés utáni állapot 

Lámpatípusok 
Lámpatestek 

száma 
Beépített telj. 
(W/lámpatest) 

Lámpatestek 
száma 

Beépített telj. 
(W/lámpatest) 

Lámpatípusok 

Kompakt fényforrás - 
36W (Altra II, Axiál) 

91 db 45 W 83 db 15 W 
LED fénycső 15W beépítése jelenlegi 

lámpatestbe 

  2 db 15 W 
BŐVÍTÉS - Bontott Altra II lámpatest+LED 

fénycső 15W, 60/160 kar, köt.elem, vezteék 

100W-os nátrium 
fényforrás 

1 db 117 W 3 db 15 W 
Bontott Altra II lámpatest+LED fénycső 

15W, köt.elem, vezeték 

70W-os nátrium 
fényforrás 

3 db 87 W 9 db 63 W LED közvilágítási lámpatest RA2-S60G 

Összesen 95 db 4 473 W 97 db 1 887 W   

Fenti korszerűsítéshez tartozó beruházási összeg: bruttó 3 095 752 Ft 



 

 

Az átépítést követően a közvilágítás üzemeltetésében jelentős megtakarítás érhető el a fent részletezett 

teljesítmény csökkenésből következően, tovább növelve ezt a karbantartási költségek csökkenésével. 

 A fent ismertetett műszaki beavatkozás eredményeként a közvilágítás beépített teljesítménye 

57,81 %-kal csökken, ennek megfelelő az éves energia felhasználás csökkenése is. 

 Az éves üzemeltetés költsége, a jelenlegi árszinten bruttó 1  123 897 ami bruttó 684 041 Ft-

tal csökken éves szinten.  

Fenti ajánlat adatainak összefoglalása: 

Tételek megnevezése Jelenlegi állapot 
Korszerűsítés 
utáni állapot 

Egység 

Lámpatestek mennyisége 95 97 db 

Beépített teljesítmény 4,47 1,89 kW 

Éves fogyasztás (4190 óra/év) 18 742 7 907 kWh/év 

Energia vásárlási díj * 13,78 13,78 Ft/kWh 

I. Energia díj 258 275 108 957 Ft/év 

II. Rendszerhasználati díj + elosztói alapdíj 367 215 156 934 Ft/év 

III/A. Éves karbantartási díj 234 175 58 200 Ft/év 
IV. Energiaadó* 5 819 2 455 Ft/év 

V. Pénzeszközök (+KÁT) 59 599 25 143 Ft/év 

I-V. Éves nettó összes költség 925 084 351 689 Ft/év 

Éves összes bruttó költség 1 158 764 439 856 Ft/év 

Bruttó éves költség megtakarítás 718 908 Ft/év 

Beruházási költség (nettó) 2 437 600 Ft 

Beruházási költség (bruttó) 3 095 752 Ft 

Megtérülési időtartam  4,31 év 

Éves normatív támogatás mértéke (bruttó) 2 272 000 Ft/év 

Éves energia megtakarítás mértéke 57,81 % 

Bruttó éves lízingdíj (72 hó futamidő esetén) 709 544 Ft/év 
 

 

A beruházás finanszírozására a GRENKELEASING MAGYARORSZÁG Kft. fix HUF alapú, önerő 

nélküli lízing finanszírozása igénybe vehető. 

A fenti adatok alapján az Önkormányzat az új, takarékos közvilágítási rendszer 

megtakarításából tudja fedezni a 6 éves futamidejű lízing költségét. A település normatív 

támogatásának összegét a KSH adatok, valamint a 2014.évi C törvény alapján kalkuláltuk. 

 

 

 

 



 

 

4. Közvilágítás karbantartási ajánlat 

 A LED-es korszerűsítés után az aktív elemek karbantartására vonatkozóan fővállalkozóként az 

alábbi ajánlatot adjuk Önöknek: 

 Az Önkormányzat kizárólag egy jelképes átalány díjat fizet cégünk részére. Az átalány díj a 

lámpák darabszáma (rendelkezésre álló adatok alapján 97 db) és az egy lámpatestre meghatározott éves 

díj (600 Ft + ÁFA /lámpatest/év) szorzata. 

Sárpilis Község esetében az általány díjas karbantartás kalkulált éves költsége: 

58 200 Ft+ÁFA/Év 

 Egy lámpatestre vetítve: 

600 Ft+ÁFA/lámpatest/év 

5. Garancia és szavatosság 

 A WATT-ETA Kft. a beépített LED fénycsövekre és a LED lámpatestre – a közvilágítás aktív elem 

karbantartási szerződés megkötése esetén – 6 év garanciát vállal. 

6. Egyéb 

 Kivitelezési határidő a munkaterület átadástól számított 30 nap. Az ajánlat nem tartalmazza a 

kivitelezés során feltárt hibás vagy cserélendő alkatrészek árát. 

7. Összegzés 

 A WATT-ETA Kft. korszerűsítési ajánlata, valamint Társaságunk által kifejlesztett bekapcsolás 

nélküli, idegenfeszültséggel történő közvilágítás javítási technológia az Önkormányzat számára biztosítja 

a közvilágítás korszerűsítés műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb végrehajtását, a közvilágítás 

költséghatékony üzemeltetési feltételének megteremtését. LED termékeink rendkívül magas műszaki 

minősége garantálja a hosszú távú gondtalan és magas minőségű közvilágítás biztosítását. 

 A fentiekben megadott ajánlat az Önkormányzat számára jelentős költségmegtakarítást 

eredményez, mely a lámpatestek korszerűsítéséből adódó teljesítmény csökkenés eredményeként a 

felhasznált energia csökkenésével, illetve az átalánydíjas közvilágítás karbantartási szerződéssel 

biztosított. 

 

 

 

 



 

 

A világítótestek tulajdonviszonyai a korszerűsítést követően: 

 komplett LED lámpatest csere esetében a tulajdonos 1/1 arányban az Önkormányzat lesz 

 Korszerűsített kompakt lámpatestek esetében (lámpatest megtartása esetén – lásd 1. verzió) 

1/2 arányban az Önkormányzat 1/2  arányban a helyi szolgáltató lesz a tulajdonos (amennyiben 

ezek a lámpatestek nem az önkormányzat tulajdonában vannak úgy ezeket bérelni vagy 

megvásárolni lehet a helyi szolgáltatótól. Ennek összegéről érdeklődjön Szolgáltatójánál). 

 Az energia árak várható emelkedése miatt minden Önkormányzat számára fontos a költségek 

szinten tartása, illetve a lehetőségek szerinti csökkentése, ezért a közvilágítással kapcsolatos mielőbbi 

döntéshozatal komoly pénzügyi eredményt biztosíthat! 

 Reméljük, hogy ajánlatunk kedvező lehetőségeket kínál Sárpilis Község Önkormányzata 

számára. 

 Ajánlatunk a vállalkozásunk számára ismert adatok alapján készült, a korszerűsítés a jelenlegi 

állapotra vonatkozik! 

 Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatosan kérdés, egyeztetés igénye merül fel, kérjük, 

keressenek minket bizalommal, szívesen állunk rendelkezésükre. 

 

Pécs, 2018. november 12. 

 

Ajánlatunk 60 napig érvényes. 

 

 

Tisztelettel: 

   ................................. 
                                                                                                                      Scherer Balázs      
                                                                                                                        Projekt vezető 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

LED közvilágítás korszerűsítéseink referencia listája: 
 

Apátvarasd Felsőnyék Kátoly Nagyharsány Szederkény 

Bárdudvarnok Gerényes Kékesd Nagykálló Szellő 

Báta Geresdlak Keszü Nagykónyi Szentlőrinc 

Belvárdgyula Gerjen Kozármisleny Nagyszokoly Szörény 

Berkesd Görcsöny Kökény Olasz Tékes 

Bóly Grábóc Kölesd Palotabozsok Tengelic 

Borjád Gyönk Magyaregregy Patapoklosi Tófű 

Bükkösd Hegyhátmaróc Magyarkeszi Pécsudvard Újireg 

Csányoszró Hetvehely Máriakéménd Pogány Újpetre 

Drávasztára Hidas Martonfa Sárszentlőrinc Vásárosdombó 

Dunaszentgyörgy Hosszúhetény Máza Sellye Vékény 

Egyházaskozár Iregszemcse Mecseknádasd Szajk Velény 

Erdősmecske Ivánbattyán Mohács Szakály Hásságy 

Fazekasboda Kajdacs Mőcsény Szalatnak Németkér 

Feked Kárász Nagydobsza Szárász Madocsa 

 

Ipari és egyéb LED világítás korszerűsítési referenciáink: 

 

- Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola intézményrendszere 

- Izsák Város intézményrendszere 

- Fadd, Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményrendszere és sportcsarnok 

- Gerjen Község Sportcsarnok 
- Continental Automotive Kft. gyártócsarnokok 

- SANOFI-AVENTIS Gyógyszergyártó Zrt. raktárai 

- Kronospan MOFA Kft. gyártócsarnokok 

- Pek-Snack Kft. gyártócsarnokok 

- HUNGERIT Zrt. állattartó telephelyek szabályozott LED világítási rendszere 

- PRETTL Hungária Kft. gyártócsarnokok 

- Freudenberg Simmerringe Magyarország Kft. gyártócsarnokok 

- Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyártócsarnokok 

- JYSK áruházak (8 db) 

- Linamar Hungary Zrt. gyártócsarnokok 

- Pannon Volán Zrt. telephelyek 

- Kapos Volán Zrt. telephelyek 

- Mecsekérc Zrt. irodaház 

- K&H Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. bankfiókok 

- Duna PLAZA bel- és kültér megvilágítás 

- Corvin PLAZA bel- és kültér megvilágítás 

- Miskolc PLAZA beltéri  megvilágítás 



Tisztelt Hölgyem/Uram! 
  
   
Köszönjük megtisztelő megkeresésüket. Alábbiakban küldjük tervezett beszerzésükre vonatkozó kötelezettség nélküli ajánlatunkat  
HUF alapon. 
  
Eszköz: Szállítói ajánlat szerint 
Fizetési ütemezés: havonta/negyedévente előre, minden hónap vagy naptári negyedév 01. napján 
A szerződés tervezett időtartama:  24, 36, 48, 60 hónap  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A szerződéses konstrukció HUF FIX kamatozású, HUF pénzpiaci kamat (BUBOR) a futamidő alatt nem befolyásolja az egyes 
törlesztések nagyságát. A havi díj változatlan, jól tervezhető, forintkamat emelkedés esetén is azonos nagyságú marad. 
  
A fizetendő díjak havonta/negyedévente előre fizetendőek. Az első díj az üzembe helyezést követő hónap/negyedév első napján 
esedékes. Nettó 500 000,- forintot meg nem haladó vételár esetén kizárólag negyedéves fizetési ütemezésre van lehetőség. Az 
átadás és az első díjfizetés közötti időszakra napi használati díj fizetendő, ami a havi díj napban kifejezett értéke. A havi/negyedéves 
díjak negyedévente, csoportos beszedési megbízás alapján kerülnek kiegyenlítésre. Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő fizetési 
módot választ, az egyes fizetések feldolgozásának többletköltségére tekintettel a fizetendő díj díjfizetésenként 2 500,-Ft + Áfa 
összeggel növekedik. 
  
Indikatív HUF alapú szerződéses kondícióink rövid leírása: 
A cégünk által ajánlott konstrukció szerint a GRENKELEASING Magyarország Kft. megvásárolja a Megrendelő által 
kiválasztott eszközt, és - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:409. § (1) bekezdése szerinti - pénzügyi 
lízingszerződés keretében adja a Megrendelő használatába. A megkötött lízingszerződésre a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény alapján a tartós bérletre vonatkozó könyvvezetési, nyilvántartási, elszámolási és beszámolási szabályok az 
irányadóak. A szerződés egyebekben nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtásához nincs szükség hatósági engedélyre. 
  
GRENKELEASING Magyarország Kft. automatikusan felajánlja ügyfelei részére a keretbiztosításban való részvétel lehetőségét 
melynek díja az eszköz értékének 1,5%-a / év, hordozható eszközök esetén 4,5%-a / év, de minimum 13 000 forint / év. Amennyiben 
Ön saját biztosítást kíván kötni, kérjük, hogy legkésőbb az átadás átvétel időpontját követő 3 héten belül szíveskedjen a 
GRENKELEASING Magyarország Kft.-re engedményezett biztosításról a fedezetigazolást megküldeni, ellenkező esetben a 
biztosítási díjra vonatkozó ajánlatunkat elfogadottnak tekintjük.  
  
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, mely a Megrendelő igénye és társaságunk finanszírozási döntése alapján módosulhat. Döntésünket a 
leendő Lízingbevevő gazdálkodási adatai és az ügylet egyéb paramétereire alapozott elemzés előzi meg, mely alapján a szerződés 
végleges feltételei módosításra, pontosításra kerülhetnek. 
  

Kötelezettség nélküli ajánlatunk 30 napig érvényes 
  
Reméljük számításunk elnyerte tetszésüket. Minden további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre. 
  
Üdvözlettel: 
  
  
GRENKELEASING Magyarország Kft. 
  
A fenti ajánlatot részletesen megismertem, elfogadom. Kérem a hitelképességi vizsgálat lefolytatását.  

(választott futamidő: …… hónap) 
  
 

Szerződéses Eszköz nettó Nettó havi díjak
időszak vételára HUF alapon

,-Ft

,-Ft

,-Ft

,-Ft

Nettó szerződéskötési díj ,-Ft

hónap

hónap

hónap

hónap

GRENKELEASING Magyarország Kft. 
Váci út 91 Telefon: +36 235 70 41
1139 Budapest Telefax: +36 235 70 40

E-Mail: service@grenke.hu
Internet: www.grenke.hu

Dátum, helyszín: Megrendelő:
cégszerű aláírás

,-Ft

45 493

2018.10.03.

19 800

60

2 087 800


