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Napirend:
16.) Pannonhalma közvilágításának korszerűsítésére beérkezett megkeresés ismertetése
Előadó: Kovács Tamás Városgazdálkodási referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Pannonhalmán  az  elmúlt  évtizedekben  nagynyomású  nátriumfényforrás,  illetve  kompakt
fénycsöves lámpatestek kerültek felszerelésre a közvilágítás kiépítése kapcsán. 
A meglévő lámpatestek életkora miatti elektromos, illetve fénytechnikai avultság elérte azt a
szintet, amikor a felvett villamos teljesítmény és a kibocsátott fényáram aránya energiatakaré-
kosság  szempontjából  túlzott  veszteséggel  jár.  A  berendezések  villamos  berendezéseinek
avultsága mind gyakoribb üzemzavart okoznak, növelve ezzel az üzemeltetési költséget.
Fokozza a fényhasznosítási problémát a lámpatestek tükör és búra rendszerének elhasználódá-
sa, mattulása is. 

Az  elmúlt  években  robbanásszerűen  jelentek  meg  új  konstrukciójú,  új  technológiájú
lámpatestek, amelyek rendelkezésre állnak.
A pannonhalmi közvilágítási berendezések üzembentartásáról a megkötött szerződés alapján
az  EON Észak-  dunántúli  Áramhálózati  Zrt.  gondoskodik  havi  díjas  rendszerben,  míg  az
üzemeltetéshez szükséges villamos energiát az MVM Partner Zrt. biztosítja. 
Az önkormányzat  elképzelése  és  a  témában  folytatott  egyeztetések  alapján  a  lámpatestek
korszerűsítéséből  eredő  energiamegtakarítás  terhére  elvégezhető  a  jelenlegi  közvilágítási
lámpatestek és kapcsolódó szerelvények korszerűsítése, így a közvilágítást üzemeltető EON
Észak- dunántúli Áramhálózati Zrt. felé fizetendő havi díj növekménye nem haladja meg az
MVM Partner Zrt felé fizetendő havi díj csökkenésének mértékét. 

A közvilágítás korszerűsítés menete az alábbi:

 Jelenlegi  közvilágítási  rendszer  felmérése,  fejlesztési  és  finanszírozási  javaslat
összeállítása (Piacfelmérési dokumentáció), melyet az Eon Energiakereskedelmi Kft.
ingyen elkészít.

 A piacfelmérési  dokumentáció  alapján  az  önkormányzat  dönt  a  meglévő  rendszer



cseréjéről, illetve ahol szükséges, a rendszer bővítéséről – ez utóbbi plusz költségekkel
járhat.

 Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a piacfelmérési dokumentáció alapján
elvégzi a rendszer korszerűsítését, opcionálisan bővítését, erre vonatkozóan várhatóan
közbeszerzést  szükséges  lebonyolítani.  Ennek  megindításáról  a  képviselő-testület
külön döntést hoz.

Kérem  a  Tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  alakítsa  ki  álláspontját  a  napirenddel
kapcsolatosan.

Határozati javaslat:
Pannonhalma  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közvilágítás  korszerűsítés
céljából  felkéri  az  Eon  Energiakereskedelmi  Kft.-t  (1134  Budapest,  Váci  út  17.)  a
piacfelmérési dokumentáció elkészítésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Eon Energiakereskedelmi Kft.-t
(1134 Budapest, Váci út 17.) haladéktalanul értesítse.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Pannonhalma, 2019. január 21.

Kovács Tamás
                                                                                   Városgazdálkodási referens


