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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 29-ei ülésére 

 

Tárgy: A közvilágítás korszerűsítésének előkészítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Településünkön a közvilágítás minimális korszerűsítése (sorcserével) közel másfél évtizede történt 

meg. Sajnos a lámpatestek avulása a következő időszakban felgyorsulhat és a meghibásodások is 

gyakoribbá válhatnak. Az elmúlt 1-2 évben is nagyon sok volt az önkormányzat részéről az EON 

illetve a Fényforrás kft. felé tett közvilágítási panaszok, problémák száma. A jelenleg már 

korszerűtlennek számító lámpatestek ( kompakt fénycsöves, nátrium lámpatesteket ) cseréje egyre 

nagyobb nehézséget okoz, hiszen ilyen típusúak már nincsenek forgalomban. A villamos energia árak 

8-10-szeres növekedése várható az elkövetkező időkben. 

A korszerű közvilágítás, a modern lámpatestek és a frekventált helyeken megjelenő modern 

kandeláberek nemcsak a lakosok, hanem a településünkre érkezők és az átutazók felé is pozitív 

üzenetet hordozna, a közterületeket használók biztonságérzetét jelentős mértékben növelné. Az 

önkormányzatunk az utóbbi 5 év új közvilágítási fejlesztéseinél (Merse, Kerékpár út 2. ütem) már 

tudatosan törekszik az új LED-es világítás bevezetésére, a hatékony energiafelhasználására. 

 

A fentiek ismeretében, több piaci konzultáció keretében a településünk közvilágításának korszerűsítési 

lehetőségeit számba vettük. Több éve foglalkozunk már a korszerűsítés kérdésével, most látjuk 

elérkezettnek az időt a megvalósításra. Törekszünk a klímastratégia helyi szinten való 

megvalósítására, melynek egyik formája a jelenlegi közvilágítási lámpatestek LED-es lámpatestre 

történő cseréje. 

A közvilágítás korszerűsítésére különféle üzleti megoldások vannak, de megegyeznek abban, hogy 

mindegyik a LED-es technológiából származó közel 50 %-os energia megtakarítás bázisán kínál 

lehetőséget az önkormányzatok számára a közvilágítás korszerűsítésére. 

Az elkövetkező 1-2 évben, ha nem tesszük meg a korszerűsítést, akkor a közvilágításra költött összeg 

a jelenlegi 8-10-szeresére nőhet. 

Fontos, hogy a beruházás megkezdése előtt megtörténjen a világítási tervezés és méretezés, mellyel 

biztosítható, hogy a korszerűsített közvilágítás nem csak energiatakarékos, hanem minőségi, a 

vonatkozó szabványoknak megfelelő is lesz. 

A tervezést és engedélyeztetést követően indulna a kivitelezés, melynél a kivitelező kiválasztása - 

mivel a beruházást több ütemben valósítanánk meg-  beszerzési eljárás útján történik. 

 

Javasolom, hogy a képviselő-testület hozzon arról döntést, hogy szeretné a jelenlegi lámpatestek 

cseréjét LED típusú lámpatestekre. Javaslom, hogy a Képviselő-testülettől megfelelő szakértéssel 

rendelkező szakemberekből bíráló bizottságot alakítson az ajánlatok bekérésére, értékelésére, 

szerződések megkötésére. A képviselő-testület Alsóörs község közvilágítás korszerűsítésére az 

általános tartalékalap terhére biztosítson nettó 15.000.000.- Ft-ot. Ezen összegből az első ütemben 

várhatóan 200-250 lámpahely újulhat meg. 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

....../2022.(XI.29.) önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen 

megkezdi a közvilágítás korszerűsítését, a jelenlegi lámpatesteket több ütemben lecseréli LED típusú 

lámpatestekre, melyre az általános tartalékalap terhére nettó 15.000.000.- Ft-ot biztosít. 

- A képviselő-testület felhatalmazza Hebling Zsolt polgármestert, hogy a tervezéshez Böle 

Károly villamosmérnökkel a tervezési szerződést megkösse. 

- A képviselő-testület 4 tagú bírálóbizottságot alakít a beszerzési szabályzat szerint a kivitelező 

kiválasztására. 

Melynek tagja: 

1. Pandur Ferenc intézményvezető 

2. Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető 

3. Báró Béla jegyző 

4. Böle Károly villamosmérnök elektromos tervező 

- Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervek ismeretében nettó 15.000.000.- értékben a 

bíráló bizottság javaslata alapján kivitelezési szerződést kössön. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 


