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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Király József képviselő és Falusi Norbert képviselő a mellékelt, Kecskemét város 

közvilágításával kapcsolatos interpellációját juttatta el hozzám 2018. február 6. napján, 

melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 

 

1.) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által, az Új Széchenyi Terv Környezet és 

Energia Operatív Program keretén belül meghirdetett „Épületenergetikai fejlesztések,és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú felhívás keretei között megvalósított 

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0186 azonosítóval rendelkező „Kecskemét Megyei Jogú Város 

közvilágítási hálózatának korszerűsítése - Árpádváros, Belváros, Homokbánya, 

Hunyadiváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Ürgés” című, illetve a KEOP-5.5.0/A-

12-2013-0180 azonosítóval rendelkező "Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási 

hálózatának korszerűsítése - Bethlenváros, E75-ös út, Ipari park, Katonatelep, Máriaváros, 

Szent István város" című pályázati anyaggal regisztrált projekt (a továbbiakban 

közvilágítás korszerűsítési projekt) kapcsán a projekt 2014. évi megvalósítását követően 

valóban több interpelláció és kérdés is megfogalmazódott. 

Az interpellációkat minden esetben a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 40. §-ának megfelelően megvizsgáltuk és 

szakmailag is megalapozott válaszokat adtunk az interpelláló képviselőknek, amelyről a 

Közgyűlésnek szintén beszámoltunk. 

 

2.) A 2016 február 28-án tett indítvány vonatkozásában a közgyűlés előtt vállalt ígéretemnek 

megfelelően a közvilágítás korszerűsítési projekt részeként elkészített fényerősségmérési 

jegyzőkönyvek felülvizsgálatára az indítványt követően sor került. A szakértői vizsgálat a 

LED-es közvilágítás korszerűsítést megelőzően, majd az azt követően elkészített 

fényerősség mérési jegyzőkönyvek megállapításait vizsgálta felül. A felülvizsgálat 

eredményeiről az indítványozó Király József képviselő urat 2016. június 21-én kelt 

levelemben tájékoztattam. A képviselő úrnak megküldött vizsgálati összegzést mellékelem. 

A vizsgálat megállapítja, hogy a fényerősség valamennyi mérési ponton jobb, mint az azt 

megelőző állapot. 



 

 

 

 

3.) A közvilágítás korszerűsítés projekt megvalósításával összefüggésben várható, villamos 

energia, rendszerhasználati, valamint közvilágítás elosztási díjak alapján számított 

megtakarítás mértékét, a közgyűlés 2014. június 12-én tartott ülésére, Falusi Norbert, 

Kohajda László és Kriskó Dávid képviselők közvilágítás korszerűsítés tárgyú 

interpellációjára adott válaszban, 45 millió forint/év összegben jelöltük meg. 
 

Az éves zárszámadások adatai alapján a közvilágításra fordított dologi – tehát beruházáson 

kívüli - kiadások mértékét, és az azt megalapozó egységár változását az alábbi táblázatban 

mutatjuk be. 
 

Év 

Elektromos energia 

vásárlási szerződés szerinti 

egységár 

Fényforrások száma 
Dologi kiadás éves 

összege 

  Ft/kWh  ezer Ft 

2012 14,50 nem készült leltár 279 422 

2013 15,69 11903 277 656 

2014 13,37 11903 222 827 

2015 15,15 12089 202 653 

2016 15,15 12260 183 431 

2017 15,15 12494 181 000* 

*2017. évi zárszámadást megelőző adat. 

 

Az adatok összevetésével megállapítható, hogy az elektromos energia egységárának 4 %-os 

emelkedése, valamint a lámpatestek számának 5 %-os emelkedése ellenére is a közvilágítási 

korszerűsítést megelőző, 2013. évi kiadáshoz képest, a várakozásokkal ellentétben nem 45 

millió forintos, hanem több, mint 90 millió forintos megtakarítást ért el az önkormányzat! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 40. § 

(4) bekezdésére tekintettel kérem Tisztelt Képviselő Urakat, hogy szíveskedjenek a választ 

elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen 

beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. 

 

 

Kecskemét, 2018. február 8. 

 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2018. (II.15.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz Kecskemét város közvilágításával 

kapcsolatban 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 5715-2/2018. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja. 

 


