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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.4.) sz. rendelet 7. sz. 
melléklete tartalmazza a jóváhagyott közvilágítás fejlesztési igényeket.  
Ezek jelenleg a Bányászpark közvilágítási fejlesztésének I. üteme, továbbá a Berek 
utca, az Alkotmány és Függetlenség utca közötti szakasz és a Fülemüle u. 41. sz. 
előtti közterület közvilágítás bővítését tartalmazzák. 
A teljes fejlesztésre bruttó 8.600.000,-Ft előirányzat került elfogadásra. A Fülemüle 
u. 41. sz. előtti közvilágítás bővítési munka már elkészült. A Bányászpark I. ütem és 
az Alkotmány u. – Függetlenség u. közötti szakasz közvilágítás fejlesztésére 
vonatkozó eljárást lefolytattuk, a nyertes kivitelezővel a szerződés aláírásra került. A 
fenti beruházásokra kifizetett, illetve szerződéssel lekötött előirányzat-hányad 
6.906.171,-Ft, tehát 1.693.829,- Ft összeg biztosított a Berek utcai közvilágításra, 
mely napelemes technológiával bruttó 1.000.000,-Ft összegből megvalósítható a 
kivitelezők szerint. A fennmaradó 693.829,-Ft összegből kivitelezői árajánlat 
alapján elkészülhet két további közvilágítás bővítési munka. Sikondán a Fecske 
közben 1 db közvilágítási oszlop cseréje, lámpatest felszerelése és a szükséges 
közvilágítási vezeték kiépítése indokolt. A másik helyszín a belvárosban a Kölcsey 
utca, ahol 2 db közvilágítási lámpatest felszerelése és a kapcsolódó vezeték kiépítése 
szükséges, mivel csak az utca egyik vége megvilágított. Ez utóbbi munka korábban 
már szerepelt a fejlesztési igények között, de forráshiány miatt nem került sor a 
megvalósításra. A most említett idei új fejlesztések megvalósítása érdekében a 
költségvetési rendelet közvilágítás-fejlesztési céljait a fenti két beruházási 
helyszínnel szükséges kiegészíteni a korábban jóváhagyott 8.600.000,- Ft 
összberuházási költség változatlanul hagyása mellett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az 
érintett bizottságok állásfoglalásai figyelembevételével a határozati javaslatban 
foglaltakat hagyja jóvá.  
 
Határozati  javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a gazdasági és 
településfejlesztési, továbbá a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak 
figyelembevételével – megtárgyalta a „Közvilágítási fejlesztési célok módosítása” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő 
közvilágítás-fejlesztési igényeket kiegészíti az alábbi fejlesztési célokkal: 

 
- Komló, Fecske köz (1 db közvilágítási oszlop és lámpa, valamint 

közvilágítási vezeték kiépítése) 
- Komló, Kölcsey u. (2 db lámpatest és közvilágítási vezeték kiépítése) 

 
melyek megvalósítása a már korábban jóváhagyott előirányzat terhére 
történik.  



Utasítja a jegyzőt, hogy a közvilágítási fejlesztési célok kiegészítését a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor a 7. mellékleten 
vezesse át. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési célok közül a még meg nem 
valósult közvilágítás fejlesztési munkákkal kapcsolatos vállalkozási 
szerződést a beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel megkösse. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2016. július 11. 
 
 
 Polics József 
 polgármester 
 


