
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. november 7-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
144/2022. (XI. 7.) sz. határozata 

 
Az energiaválság miatt Komló város közvilágítását érint ő változások 

 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta „Az energiaválság miatt Komló város közvilágítását érintő 
változások” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a közvilágítási feladatellátáshoz kapcsolódó villamosenergia 
megtakarítás kapcsán úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő 3. sz. megoldást 
fogadja el, azaz a Komló város teljes területén a közvilágítási hálózaton működő minden 
második lámpatest kikapcsolásra kerül (a csomópontok és gyalogátkelőhelyek teljes 
megvilágítása mellett) a közvilágítás teljes működési ideje alatt. A Képviselő-testület a 
kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás során felmentést ad Komló Város 
Önkormányzat beszerzési szabályzatának alkalmazása alól. A Képviselő-testület 
kijelöli MVM Watt Eta Kft-t (továbbiakban: Szolgáltató) a munka elvégzésére. 
 
Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. november 15. 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy a Szolgáltatóval – a 
területi önkormányzati képviselővel történt egyeztetést követően - legfeljebb bruttó 
7.000.000,- Ft összegben írja alá a beavatkozás kivitelezését biztosító szerződést azzal, 
hogy a Szolgáltató a beavatkozást a lehető leghamarabb kezdje meg. 
 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető 
Határid ő:  2022. november 11. – a területi önkormányzati képviselővel történő 

egyeztetésre 
2022. november 15. – szerződéskötésre 

   
 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az önkormányzat 2023. évi költségvetési 
rendeletének tervezése során a Városgondnokság intézményi költségvetésében a 
felhasznált összeg szerinti, bruttó 7.000.000,-Forint összegű előirányzat 
szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határid ő:  a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása 



 

 
4. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló világítótestek (92 db) 1/3 

részének korszerű, napelemes-akkumulátoros világítótestre történő lecserélését 
határozza el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.     
 
Felelős:  Polics József polgármester 

Bareith Péter intézményvezető 
Határid ő:  2023. március 31. 
 

 
K.m.f. 

 
   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

             címzetes főjegyző          polgármester 


