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Az előterjesztés tárgya: 133 darab közvilágítási lámpatest és a gyalogátkelő- 
 helyek megvilágításának korszerűsítése 
 
Iktatószám:  724/2015.   Mell: 0 db 
 
A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth Kata műszaki ügyintéző 
   
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV./C. 7. pontja 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság  

SZMSZ 1. melléklet II./C. 8. pontja  

  
  
  
  
 
Meghívott: 
 

- Bogyay László – Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága 
 
 
 
A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület egy korábbi, a 117/2014. (IX.25.) sz. határozatával döntött a KEOP-
5.5.0/K/14 „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázat benyújtásáról. A 
projektet 2014. év végén a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága 
235.904.300. Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
 
A program megvalósítására Komló Város Önkormányzata 2015. február 20-án tervezéssel és 
kivitelezéssel egybekötött vállalkozási szerződést kötött a közbeszerzési eljárás során nyertes 
ajánlatot tevő, egymással konzorciumi partnerségben álló U Light Kft-vel és az SMHV Kft-
vel. A kiviteli tervek elkészülte után, ez év június 5-én a 1357 db lámpatest korszerűsítése 
rendben lezajlott, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 
 
Az Irányító Hatóság által megítélt támogatási összegből mindössze 1357 darab közvilágítási 
lámpatest korszerűsítésére volt lehetőség. A korábbi fejlesztési ütemek során készült 
felmérések alapján, a város teljes közvilágítási hálózatából 133 darab lámpatest kivételével az 
egész településen korszerű, energiatakarékos fényforrások működnek. Ennek 
eredményeképpen előzetes tanulmányok és számítások alapján a fejlesztésekből adódó 
energia-megtakarítás jelentős költségmegtakarítást is eredményez majd a város számára, 
amely várhatóan éves szinten közel 11 millió forint összegű lesz.  
Mindezek mellett a fejlesztési program során nem volt lehetőség a gyalogátkelőhelyek 
szabványos megvilágításának kialakítására sem, annak ellenére, hogy a település 
központjában lévő négy legforgalmasabb kereszteződésben található átkelőhelyek nem 
mindegyike van megfelelően megvilágítva. Ezen területeken a szabványosítás a közlekedés-
biztosági szempontokat illetve a korábbi évek baleseti kimutatásait nézve, szükséges lenne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a település közvilágítási hálózatának egységesítése 
és a lehető legnagyobb megtakarítás elérése érdekében járuljon hozzá ahhoz, hogy Komló 
Város Önkormányzat Városgondnoksága, mint a közvilágítási szakfeladatot ellátó szervezet, 
vállalkozási szerződést kössön az U Light Kft-vel a még korszerűsítésre váró 133 darab 
lámpatest cseréjére. 
Az előzetes árkalkulációk alapján, a korábbi együttműködésre való tekintettel, az U Light Kft. 
hozzávetőlegesen bruttó 8,6 millió forint összegből végezné el a lámpaestek korszerűsítését, 
amelynek finanszírozása a Városgondnokságnál a korszerűsítés következtében jelentkező 
megtakarításból történne, az azzal összhangban lévő fizetési ütemezéssel. 
 
Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent említett 133 darab közvilágítási 
lámpatest korszerűsítése mellett járuljon hozzá a település belvárosában lévő négy frekventált 
kereszteződésében található gyalogátkelőhely szabványos megvilágításának kialakításához. 
És engedélyezze, hogy Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága vállalkozási 
szerződést kössön e feladat megvalósítására. 
Az előzetes kalkulációk és számítások alapján az átkelőhelyek szabványosításának 
összköltsége bruttó 7,2 millió forint. 
 
Ez alapján az éves 11 millió forint prognosztizált megtakarítás 2016 végéig lehetővé tenné 
mindkét probléma mindösszesen 15,8 millió forintos rendezését. 
Természetesen a Városgondnokság ennek megfelelően olyan vállalkozási szerződések 
megkötésére kaphat felhatalmazást, melyek végső fizetési határideje 2016.12.31. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint Gazdasági 
és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.  
 
Határozati  javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Pénzügyi és ellenőrzési, valamint 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta 
a település közvilágításához kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért a pályázatból nem finanszírozott 133 db lámpatest 
cseréjével és felhatalmazza Komló Város Önkormányzat Városgondnokságát, hogy a 
település közvilágításának egységesítése és korszerűsítése érdekében, a még 
korszerűtlen 133 db lámpatest cseréje érdekében legfeljebb bruttó 8,6 millió forint 
összértékű beruházást hajtson végre. 

 
2.) A Képviselő-testület egyetért a Kossuth Lajos utcai négy darab gyalogátkelőhely 

közvilágításának szabványosításával legfeljebb bruttó 7,2 millió forintos beruházási 
összérték mellett. Felhatalmazza Komló Város Városgondnokságát a beruházás 
lebonyolítására. 

 
3.) A fejlesztéshez többletforrást nem biztosít. A Városgondnokság a prognosztizált 

közvilágítási költség megtakarítás, mint pénzügyi fedezet figyelembevételével 2016. 
december 31-i véglejárattal jogosult a vállalkozási szerződések megkötésére. 

 
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Bogyay László - Intézmény vezető 
 
 
Komló, 2015. július 8. 
     
        Polics József 
        polgármester 
 


