
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. december 14-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
172/2022. (XII. 14.) sz. határozata 

 
A közvilágítás korlátozásának pontosítása 

 
A Képviselő-testület - a polgármester szóbeli előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének 
figyelembevételével - megismerve a választókerületi települési képviselők véleményét a 
közvilágítás korlátozása tárgyában az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 17/2022. (XI. 
24.) önkormányzati rendelet, valamint az abban előírt képviselői egyeztetések 
alapján előkészített közvilágítási kikapcsolási terv végrehajtását tudomásul veszi, 
és annak teljes végrehajtását jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület a már végrehajtott közvilágítás korlátozási intézkedések 
tapasztalatainak figyelembevételével elrendeli a végrehajtott intézkedések 
felülvizsgálatát. A területi képviselők az előzetesen jóváhagyott kikapcsolási terv 
alapján kialakult állapotot felülvizsgálhatják, és a szükségesnek ítélt ki-, és 
visszakapcsolásokat kezdeményezhetik a Városgondnokságnál. A módosítások 
során törekedni kell a megtakarítási és fogyasztási egyensúly megteremtésére. Az 
intézmény a ki és- visszakapcsolásokat köteles végrehajtani oly módon, hogy a 
2022. december 15.-ig bejövő igényeket lehetőség szerint 2022. december 24-ig 
teljesíteni kell. A képviselői igények végső benyújtási határideje 2022. december 
31., végrehajtási határideje pedig 2023. január 15. 

 
Határid ő: 2022. december 24. – első körös visszakapcsolásra 
  2022. december 31. – a képviselői igénybejelentésre 
  2023. január 15. – az utolsó igények végrehajtására 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét, hogy a 
visszakapcsolásokhoz szükséges szerződéseket megkösse, és kötelezettséget 
vállaljon. A fedezetet a 2023. évi költségvetés terhére a Városgondnokság 
intézmény költségvetésében biztosítja. Utasítja a Városgondnokság vezetőjét, hogy 
a szerződéskötés során lehetőség szerint legfeljebb a kikapcsolás tekintetében 
irányadó egységárak alkalmazásával járjon el, továbbá utasítja, hogy a végleges 
mennyiség és az egységár figyelembevételével a fedezet 2023. évi intézményi 
költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.  



 

Határid ő: szerződéskötésre: 2022. december 16.,  
költségvetés tervezésére: 2023. február 15. 

Felelős:   Bareith Péter intézményvezető 
 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 3. pontban meghatározott 
kötelezettségvállalás vonatkozásában az intézkedések sürgősségére tekintettel a 
Városgondnokság eltekintsen a beszerzési szabályzat alkalmazásától.  

Határid ő: 2022. december 16. 
Felelős:  Bareith Péter intézményvezető 

     
 

K.m.f. 
 
 

dr. Vaskó Ernő                    Polics József  
          címzetes főjegyző                    polgármester 


