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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 

a közvilágításról való gondoskodás a kötelezően ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok körébe tartozik. 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015-ben a 498/2015. (XI. 

26.) Kt. határozatával döntött a város közvilágításának korszerűsítéséről az 

energiatakarékosságot szem előtt tartva. Az energiatakarékos ledes közvilágításnak 

számos előnye van, többek között, hogy ezeknek a lámpatesteknek jobb a 

fényhasznosításuk, vagyis kevesebb energiából tudnak több fényt előállítani és az 

élettartamuk is jóval magasabb, mint a hagyományos lámpatesteké. A LED 

technológiával történő korszerűsítés munkálatai a 2017. év nyarán fejeződtek be, 

melyek során 2808 darab lámpatest került lecserélésre. A kivitelező U Light Kft. 14 év 

garanciát (60.000 üzemóra) vállalt a felszerelt lámpatestekre. A karbantartást, valamint 

az eseti javítást az SMHV Energetika Kft. végzi. 

 

Az esetleges hibabejelentéseket az erre fenntartott www.kovika.hu weboldalon 

keresztül teheti meg a hibát észlelő bejelentő. Ezen a felületen jelenti be az 

önkormányzat is az általa észlelt vagy lakossági jelzés alapján tudomásunkra jutott 

meghibásodásokat is.  

 

A 2020. évben az önkormányzati jelzés alapján végzett javítások száma havi 

bontásban: 

 

Hónap 

 

Javított 

Elutasított 

(időközben 

javított) 

Átadva 

szolgáltatónak 

(E-on hálózat 

hiba) 

 

Összes 

bejelentés 

Január 8 db 4 db - 12 db 

Február 3 db 1 db 1 db 5 db 

Március 1 db - 2 db 3 db 

Április 2 db - 1 db 3 db 

Május 3 db - 2 db 5 db 

Június 8 db - 3 db 11 db 

Július 7 db - 5 db 12 db 

Augusztus 10 db 8 db 1 db 19 db 

Szeptember 7 db - 6 db 13 db 

Október 7 db 3 db 16 db 26 db 

November 9 db 7 db 4 db 20 db 

December 13 db 2 db 1 db 16 db 

Összesen 78 db 25 db 42 db 145 db 

 

 

http://www.kovika.hu/


A 2017. február 6. napján a kivitelezővel kötött vállalkozással vegyes bérleti 

szerződésben rögzítetteknek megfelelően Dombóvár Város Önkormányzata a 

felszerelt aktív elemekre bérleti díjat fizet, amely magában foglalja az elemek 

karbantartási díját is. Ennek összege a 2020. évre 24.106.044,- Ft volt. 

 

A szolgáltatónak (E-ON) fizetett rendszerhasználati díj 2020. évre 11.896.327,- Ft, 

valamint szintén a szolgáltatónak fizetett villamos energia díja a 2020. évre 

11.516.107,- Ft. 

 

A 2020. évben a lakossági igények alapján az alábbi helyszíneken került sor 

hálózatbővítésre, összesen 4.595.571,-Ft értékben: 

 

− A Szent László téren közvilágítási földkábel kiépítése, valamint 2 db led reflektor 

felszerelése. 

− A Horvay utcai temető bejárati sétánya mellett 10 db kandeláberből álló 

közvilágítás kiépítése. 

− Az Őrház utcában 3 db, a Vasút sor utcában 1 db, valamint a Kápolna utcában 1 db 

led lámpatest felszerelésére került sor. 

 

 

Határozati javaslat  

a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátásról szóló 

beszámolóról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2021. február 8-án 

kihirdetett veszélyhelyzetben a feladat- és hatáskörét a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 

alapján gyakorolva – a közvilágítással kapcsolatos önkormányzati közfeladat 2020.é vi 

ellátásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

    

 Pintér Szilárd  

             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


