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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk hagyományosan minden évben karácsony előtt a városközpontot díszvilágítási 
lámpákkal szereli fel. Ennek mennyisége mindig az anyagi helyzettől és az  
E-ON Szolgáltató előírásától függ. Az elmúlt évben csak a középületeken tudtunk kihelyezni díszeket, 
mivel a közel egymillió forintos felszerelési és leszerelési, valamint átalakítási költségeket nem tudtuk 
felvállalni. 
Az Önkormányzatok felháborodását látva az E-ON úgy döntött, hogy ettől az évtől kezdődően saját 
költségén (50.000,-Ft/db.) olyan állandó áramvételi lehetőséget biztosító csatlakozásokat szereltet fel, 
melyhez balesetmentesen lehet csatlakoztatni a díszvilágítási testeket. Ehhez szükséges a meglévő 
lámpatestek csatlakozójának kismértékű változtatása (3 eres kábel és dugvilla felszerelése), melyet a 
saját villanyszerelőnk el tud végezni. 
A lámpák oszlopokon történő elhelyezésének feltétele, hogy azt szakember végezze balesetmentes 
körülmények között, vagyis kosaras emelő igénybevételével, vagy speciális létra és biztonsági öv 
használatával. Mivel önkormányzatunk egyik eszközzel sem rendelkezik, ezért ajánlatot kértük 
Csonták Csaba helyi vállalkozótól. A kosaras kocsis megoldás esetén az autó bérlete 8.000,-
Ft+ÁFA/óra + 2 fő bére 2.000,Ft + ÁFA/óra díjjal tudnánk megoldani a kb. 27 db. lámpa felszerelését. 
Ehhez kb. 2 nap szükséges, mely 12.500,-Ftx16 óra = 200.000,-Ft lenne és ugyanennyi a leszerelés 
költsége is. A speciális létrás megoldás esetén a létra bérleti díja 20.000,-Ft/nap lenne. Ezzel a 
megoldással kb. 3 nap alatt lehet a felszerelést elvégezni saját emberekkel, ami így 60.000,-Ft-ba 
kerülne. 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a karácsony előtti 
díszvilágítás lámpáit saját emberekkel átalakítja és az oszlopokra speciális létre bérlésével, 
saját emberekkel szerelteti fel. A létra bérletére 2011-ben a felszereléshez a 60.000,-Ft-ot 
költségvetéséből biztosítja. A lámpák leszereléséhez a létra bérletére a 2012-es 
költségvetésében 60.000,-Ft-ot betervez. 
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2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a karácsony előtti 

díszvilágítás lámpáit és az oszlopokra történő fel- és leszerelését kosaras kocsival végezteti el, 
melyre Csonták Csaba vállalkozóval szerződést köt. A lámpák fel- és leszerelésének 
költségére 2011-ben a költségvetéséből 200.000,-Ft-ot biztosit, 2012- ben pedig a 
költségvetésében 200.000,-Ft-ot betervez. 

 
3.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.évben a közvilágítási oszlopokra 

nem rak fel világító testeket. A díszvilágítást az elmúlt évihez hasonlóan közintézményeken 
helyezi el saját szakembereivel.  

 
 

 
Határidő: 2011. december 6. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester  
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. november 22. 
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Sándor János 
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