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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A város közvilágítás-korszerűsítési koncepciójával kapcsolatos előterjesztést 2010. december 
16-i rendes ülésén tárgyalta Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Akkor tájékoztatást kapott a település közvilágítási helyzetéről, a szükséges korszerűsítési 
feladatok nagyságrendjéről, annak lehetséges alternatíváiról, valamint az olcsóbb és 
hatékonyabb karbantartás biztosításának lehetőségéről. 
 
A 186/2010. (XII.16.) sz. határozatában a testület a koncepciót elfogadta, döntött a 
közvilágítási rendszer karbantartására vonatkozó versenyeztetési eljárás megindításáról, és a 
világításkorszerűsítéshez kapcsolódó tervek elkészíttetéséről.  
A közvilágítási feladatok ellátása a Városgondnokság feladatkörébe tartozik, aki a 
karbantartási tevékenységre a versenyeztetési eljárást múlt év végén lefolytatta és 2011. évre 
szerződést kötött a versenyeztetési eljárás nyertesével az EH-SZER Kft-vel. Tekintettel arra, 
hogy a karbantartási díj korábban az E.ON által kiállított időszakos számlákban jelent meg, 
ezért szükséges volt a szolgáltató és a Városgondnokság között új szerződés megkötésére is a 
villamos energia adásvétele tárgyában. 
A karbantartás különválasztásával az EH-SZER Kft-vel kötött szerződés szerinti karbantartási 
díj alacsonyabb, a korábban kiállított számlákon karbantartásként szereplő díjtételnél, ami 
2011-ben és a további években is kb. 10 M Ft megtakarítást jelent. 
 
A megtakarítás egy része biztosít fedezetet a közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési 
eljárásához és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció készítésének költségeire. 
A tervekben szereplő megvilágítási érték megfelel az Európai Uniós ajánlásoknak. 
 
Ismereteink szerint pályázati kiírás e tárgyban csak kedvezőtlen feltételekkel kerül kiírásra, 
ami a költségvetés helyzete miatt nem ad lehetőséget a kb. nettó 62 millió forintos beruházás 
megvalósítására. 
A megoldást olyan konstrukció jelenti, melyben a kivitelező egyben vállalja a beruházás 
előfinanszírozását is, melyet később a villamos energia megtakarítás összegéből lehet 
törleszteni. Természetesen a korszerűsítést követően szükséges a karbantartási szerződés 
felülvizsgálata is, ahol a díj mértékét tovább lehet csökkenteni kb. 1,5 M Ft-al. 
A korszerűsítésből adódó megtakarítások mértékét, valamint a várható teljes beruházási 
költséget és a törlesztés futamidejét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A futamidő tekintetében 
két változat került kidolgozásra, melyből az öt éves változat esetén a korszerűsítésből adódó 
megtakarításon túl a karbantartási 11,5 M Ft-os megtakarításból is 6 M Ft szükséges a 
törlesztésre. A hatodik évben azonban az energia megtakarítás és a karbantartási 
költségcsökkenés a 2010. évi e célú kiadásokhoz képest több mint 20 M Ft 
költségmegtakarítást jelent.  
A közvilágítás korszerűsítés kivitelezésével kapcsolatban több cég kereste meg 
önkormányzatunkat, akik biztosítanák a beruházás előfinanszírozását is.  
 
A tervdokumentáció elkészültét követően indítható meg a versenyeztetési eljárás, mely 
lefolytatását követően a legkedvezőbb konstrukciót megajánló céggel köthetünk szerződést. 
Az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza a korszerűsítéssel érintett utcák és a beépítésre 
tervezett berendezések, eszközök jegyzékét.  
 



Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján – 
megtárgyalta a közvilágítás korszerűsítése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület tájékozódott Komló város közvilágítás korszerűsítésének 
előkészítésével, valamint a jelenlegi rendszer karbantartásával kapcsolatban – a 2010. 
decemberi rendes ülés óta eltelt időszakban – végzett tevékenységről. 

 
2. A képviselő-testület a város elavult, alacsony hatásfokú közvilágítási lámpatestjeinek 

korszerűsítését határozza el nettó 62 M Ft beruházási költséggel. A közbeszerzési 
eljárásban nyertes vállalkozó által előfinanszírozásban elvégzett beruházás teljes 
költségét, kamatokkal együtt legfeljebb bruttó 100.000.000,-Ft-ot az önkormányzat 
utófinanszírozás keretében az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt 5 éves 
futamidő alatt fizeti meg vállalkozó részére, a korszerűsítésből adódó 11.252.120,-Ft, 
valamint a 2011. évben megkötött karbantartási szerződésből adódó 10.000.000,-Ft és 
a korszerűsítést követő karbantartási szerződés módosítása során jelentkező 
1.528.125,-Ft, összesen 22.770.245,-Ft megtakarítás terhére.  

 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt beruházás közbeszerzési eljárásának 
megindításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a versenyezetési eljárás nyertesével a 
vállalkozási szerződést aláírja. 
 
Határidő:  eljárás megindítására: azonnal  
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Határidő:  szerződés aláírására: értelem szerint  
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 

Komló, 2011. július 21. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 
 

megtérülési számítás a lámpatest-rekonstrukcióhoz 
 
 
1 Energiadíjból eredő megtakarítás: 
 
meglévő közvilágítási lámpatestek száma:    2 253 db 
 
meglévő lámpatestek össz beépített teljesítménye:   211,346 kW 
 
 
korszerűsíteni kívánt lámpatestek száma:    1041 db 
 
korszerűsíteni kívánt lámpatestek beépített teljesítménye:  98,6 kW 
 
felszerelendő lámpatest típusa, mennyisége bruttó teljesítménye: 
 
    evolo 2 195 db  51 W  Σ   9 945 W 
    aresa led  459 db  21 W  Σ   9 639 W 
    aresa led 387 db  28 W  Σ 10 836 W 
 
       
              1 041 db    Σ 30 420 W  
                     = 30,42   kW 
 
Teljesítmény csökkenés:  98,6 kW  -   30,42 kW = 68,18 kW 
 
közvilágítási órák száma:    3988 óra 
 
Megtakarított villamos energia:   68,18 kw ⋅ 3988 óra =  271 902 kWh 
 
Jelenlegi közvilágítási egységár bruttó1:  41,383 Ft/kWh 
 
korszerűsítéssel megtakarított villamosenergia egy év alatt bruttó:    11 252 120  Ft 
 
 
 
 
 
2 karbantartásból eredő megtakarítás: 
 
jelenlegi karbantartási díj:   2 200 Ft/lámpatest/év 
 
éves karbantartási összeg: 2 200 Ft ⋅ 2 253 db = 4 956 600 Ft (nettó) 
        6 195 750 Ft (bruttó) 
 

1 alap egységár nettó 15,07 Ft/kWh + rendszerhasználati díj + pénzeszközök+Áfa 
                                                           



új közvilágítási lámpatestek becsült karbantartási díja: 
 
  evolo 2   1 700 Ft/db/év (nettó) 
  aresa LED   1 300 Ft/db/év (nettó) 
  meglévő lámpatestek  1 900 Ft/db/év (nettó) 
 
összes lámpatest éves karbantartási díja: 
 

evolo 2   1 700 Ft/db/év ⋅195   db =    331 500 Ft  
  aresa LED   1 300 Ft/db/év ⋅846   db =  1 099 800 Ft 
  meglévő lámpatestek  1 900 Ft/db/év ⋅1212 db =  2 302 800 Ft 
                  

  3 734 100 Ft 
 
Megtakarítás: 4 956 600 Ft - 3 734 100 Ft = 1 222 500 Ft (nettó) 
          1 528 125Ft (bruttó) 
 
 
Összes megtakarítás: 
 
fogyasztásból és karbantartásból eredő összes megtakarítás bruttó/ év:   12 780 245 Ft 
fogyasztásból és karbantartásból eredő összes megtakarítás nettó/ év:    10 224 196 Ft 
          
 
 
Beruházási költség nettó (mely tartalmazza a lámpatestek cseréjét és az új lámpakarok és új bekötővezeték 
költségét is):        
            62 000 000 Ft 
 
Beruházás megtérülése:  
 
A beruházás költségét a kivitelező fedezi, melyet az önkormányzat a „megtakarításból” fizeti vissza. A 
kivitelező várhatóan kamatot fog felszámolni melynek mértéke megközelíti a 10 %-ot. Meg kell vizsgálni, 
hogy a beruházási költségét hány év alatt tudjuk visszafizetni, figyelembe véve a kamatokat is.  
 
TMI (tőke megtérülési idő, kamat nélkül): 
 

év
Ft
Ft 06,6

10224196
62000000

=  

 
Önkormányzat terhe 11 éves futamidővel számolva: 
 

1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 
6.év 7.év 8.év 9.év 10.év 11.év 

10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 10 140 131 Ft 
Összesen 

111 541 441 Ft 
Ha csak a világításkorszerűsítéskor keletkező megtakarítást forgatjuk vissza, akkor 11 év elteltével tudjuk 
visszafizetni a korszerűsítés költségét.  
 
Amit figyelembe kell venni ebben az esetben: 
 
A teljes költség meghaladja a 80 milliós határt, ami felett nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami a 
kivitelezés megkezdését jelentősen befolyásolhatja. Ez az összeg a téli időszakokban havonta kb. 500 eFt 
„elvesztett” megtakarítást jelentene. 
 



 
Önkormányzat terhe 5 éves futamidővel számolva: 
 

1.év 2.év 3.év 4.év 5.év Összesen 
15 960 131 Ft 15 960 131 Ft 15 960 131 Ft 15 960 131 Ft 15 960 131 Ft 79 800 655 Ft 
 
Ha nem csak a megtakarítást hanem azon felül közel 6 M Ft-ot (éves szinten) visszafizetünk akkor a 
közbeszerzési értékhatár alatt maradunk és a beruházás 5 év alatt megtérül.  
 
Összehasonlítva a kettő finanszírozási lehetőséget: 
 

finanszírozási időszak kifizetett részlet 
összesen 

11 éves futamidő végéig 
jelentkező megtakarítás 

egyenleg a 11. év végén 

11 éves futamidő 111 541 441 Ft 112 466 156 Ft + 924 715 Ft 
5 éves futamidő   79 800 655 Ft   112 466 156 Ft + 32 665 501 Ft 
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