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Előterjesztés 
 
Készült: A Balatonszemes község Önkormányzatának 2022. december 15.-én tartandó testületi 
ülésére. 
 
Tárgy: Közvilágítási feladatok felülvizsgálata 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt hetekben az energia megtakarítás kapcsán szóba került, hogy vizsgáljuk meg a 
közvilágítás üzemidő csökkentését, vagy lehetőség szerint az aktív elemek számának csökkentését.  
Másfél hónappal ez előtt erre engedélyt sem a közútkezelő, sem az illetékes rendőrkapitányság nem 
adott.  
Jelenleg egy megjelent kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a települési 
önkormányzatok képviselő-testülete, rendeletben szabályozhatja az adott település 
közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket.  
 
Balatonszemesen az aktív lámpatestek száma 25 db. Höfeken típusú és 1106 db. led típusú 
összesen 1131 db.  
 
Fenti lehetőségekkel kapcsolatban fordultunk az E.ON illetékeshez a ki a következőkről 
tájékoztatott. 
 
1/. Az aktív lámpatestek minden második lámpájának kiiktatása E-on teljesítéssel: ára 25.000.-Ft/ 
db.= 14 137 500.-Ft.  
 
2./ Aktív lámpatestek minden második lámpájának kiiktatása Jogosult szerelő VILLKOR Kft. (ők 
végezték a ledesítést) 6-7 ezer forint / db.= 3 958 500.-Ft 
 
3./ A központi áramvezérlő átállítása mely napi szinten az üzemidőt szabályozza testületi döntés 
szerint. 
Kizárólag E-on. 88 820.- Ft / db. kapcsolási mérőpontonként, Balatonszemes esetében 17 
kapcsolási mérőpont van. 88 820.- Ft X 17 =1 509 940.- Ft. 
 
Valamennyi pontban megjelölt ár Áfás ár. 
 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, jelen pillanatban az önkormányzat éves közvilágítási díja 
7 800 000.-Ft. Várható megtakarítás ennek az összegnek maximum harmada Kb. 2 600 000.-Ft. a 
teljes évre vetítve. Ha a nyári szezonra változtatni kívánnak, az újabb kiadást fog jelenteni.  
 
A közvilágítási rendelet alkotásával valamennyi felelősség az önkormányzatot terheli. A 
Kormányrendelet kimondja, hogy az önkormányzati rendeletben a közvilágításra vonatkozó helyi 
működési rendet közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági 
szempontokra figyelemmel kell megalkotni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a fent megjelölt lehetőségek figyelembe vételével dönteni 
szíveskedjék, hogy kívánja e saját rendeletben szabályozni a közvilágítás aktív lámpatestjeinek 
darabszámát, vagy az aktív üzemidő csökkentését. Továbbá a költségvetés tartalék keretéből 
anyagi fedezetet biztosítani szíveskedjen a választott mód költségével . 



 
 
 
Határozati javaslat:   Balatonszemes Község Önkormányzatának 
                                            .../ 2022. ( 12. 15. ) KT.számú határozata: 
 
A./ változat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B./ változat 
 

Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közvilágíás  
villamosenergia megtakarítás érdekében a 
…………………………………………………. ajánlatot választotta. A 
szolgáltatóval a szerződés megkötésére Balatonszemes Község 
polgármesterét felhatalmazza, a szükséges anyagi fedezetet ………….. 
terhére biztosítsa. Egyúttal felhatalmaza a jegyzőt a megvalósításhoz 
szükséges rendelet előkészítésére.  
 
Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
Balatonszemes Község Önkormányzat-Képviselőtestülete a közvilágíás  
villamosenergia megtakarítás érdekében változást  nem kezdeményez. 
 
Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                      
Balatonszemes, 2022.12.09. Németh Kornél Antalné 
 polgármester 
 
                                                           
 Az előterjesztést jóváhagyta: 
                                                     Dr. Glöckler Ferenc jegyző                                          
 


