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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Tárgy: PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 136 218 930 FORINT ÖSSZEGŰ RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI 

TÁMOGATÁSRA. 

 

 

Előterjeszti: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

 

Előterjesztést készítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet III.1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatok 

támogatása jogcímen pályázatot írt ki. 

Ahhoz, hogy a pályázaton indulni tudjunk, testületi határozatot kell hoznunk.  

 

Pályázat célja:  

Balatonakarattya Község, mint önkormányzat kötelezett a településen lévő 

közvilágítás üzemeltetésére.  

Balatonakarattya Község Önkormányzata felismerte a tényt, hogy a település, jelen 

állapotában a közvilágítás semmilyen szabványnak, közbiztonsági és 

közlekedésbiztonsági követelménynek nem felel meg, mint kiemelt turisztikai 

forgalmat bonyolító település nem engedheti meg a közvilágítás elhanyagolását, 

továbbá szem előtt tartva a tényt, hogy a település közvilágításának költségei anyagi 

terhet rónak a költségvetésre.  

Fentiek alapján Balatonakarattya Község Önkormányzata úgy döntött, hogy 

korszerűsíti és felújítja a település meglevő közvilágítási hálózatát, a település 

önkormányzati területeinek vonatkozásában. Ez kiterjed a meglevő hálózat aktív 

elemeinek lecserélésére korszerű LED fényforrással üzemelő lámpatestekre, továbbá 

azon területeken, ahol a jelenlegi világítás elégtelen, további lámpatestek 

felszerelésével javítja a közterület megvilágítását, ezzel javítva a közbiztonságot is. A 

világítás biztosításán túlmenően cél a létesülő rendszer jövőbemutató korszerű 

üzemeltetési feltételek alapjainak kialakítása, vezeték nélküli, rádiófrekvenciás 

kommunikáción alapuló, közvilágítást vezérlő-, kezelő rendszer létesítésének feltételit 

biztosító lámparendszer beépítésével. 

A projekt céljai többek közt magukban foglalják a meglévő közvilágítási rendszerek 

energiatakarékos felújítását, a közvilágítást vezérlő, kezelő rendszer kialakítását.  

A projekt előkészítése során, a közvilágítási audit és korszerűsítési tanulmány 

adatainak figyelembe vételével előzetes költségbecslést készíttettünk, amely alapján a 

projekt várható költségigénye bruttó 136.218.930 Ft. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozatot meghozni szíveskedjen. 
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