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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. december 11-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza, Damjanich utca (Fáy A. és Deák F. utcák közötti rész) 

közvilágítási lámpatest elhelyezésre vonatkozó kérelem megtárgyalása 

           

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Damjanich utca (Fáy A. és Deák F. utcák közötti)  lakosok  az előterjesztés mellékletét 

képező kérelmükben előadták, hogy lényegében az utca rész közepére szeretnék, ha még egy 

közvilágítási lámpatest felszerelésre kerülne. 

Az utcaszakasz mintegy 200 folyóméter hosszú, a hálózat a páros oldalon halad. A Deák 

Ferenc utcai kereszteződésben, de még a Deák utcán van közvilágítási lámpatest, a következő 

kb. 30 m-re lévő oszlopon nincs. Az utána következő, szintén kb. 30 m-re lévő oszlopon ismét 

van. A következő oszlop kb. 40 m-re van, melyen nincs lámpa, a következő szintén kb. 40 m-

re lévő oszlopon van lámpa, utána a kb. 31 méterre lévő oszlopon nincs  lámpatest, a 

következő kb. 30 m-re lévő Fáy utcai kerszteződésben  ( a Fáy utcán ) van lámpatest. 

Az oszlopok távolsága, illetve a lámpák elhelyezése azt mutatja, hogy a szakasz közepe 

valóban nem kap annyi megvílágítást, mint a szakasz eleje, illetve vége. 

Medgyesegyházán az általános kiosztás – kivéve az átmenő állami közutakat – a minden 

második oszlopon való elhelyezés. Van olyan utcaszakasz, ahol az egyik végén a kiosztás 

miatt  csak a „harmadik” oszlopon van közvilágítás. 

Kértünk egy árajánlatot az NKM Áramhálózati Kft.-től, amely az előterjesztés mellékletét 

képezi. Az árajánlat  1 db újjal megegyező használt ALTRA2 36W-os lámpatest feszerelésére 

vonatkozik, 113.600,-Ft + Áfa költséggel. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a döntéshozatalra. 

 

 

 „A” HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Medgyesegyháza, Damjanich utca 62. házszám előtt lévő oszlopra közvilágítási lámpatest 

kerüljön felszerelésre. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a munkálatokat 

rendelje meg és kösse meg az erre irányuló szerződést. 

A képviselő-testület a munkálatok elvégzéséhez szükséges 113.600,- Ft + Áfa bekerülési 

költséget a 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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„B” HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 

Medgyesegyháza, Damjanich utca 62. házszám előtt lévő oszlopra közvilágítási lámpatest 

kerüljön felszerelésre. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a kérelmezők jelen 

döntésről szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. december 07. 

 

  

 dr. Nagy Béla György s.k. 

 polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k. 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

Dr. Kormányos László 

            jegyző 


