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Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
A lakosság köréből jelen volt: 2 fő
Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Horváth Zoltán és
Mákos Imre képviselőket.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1.

Közvilágítás kapcsolási ideje
költségtakarékosság céljából.
Ea: Monek Zsolt polgármester

2.

Egyéb

megváltoztatásának

lehetősége

energia-

és

Napirendek tárgyalása
1.

Közvilágítás kapcsolási ideje megváltoztatásának lehetősége energia- és
költségtakarékosság céljából.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület
részéről a magas közvilágítási díjak miatt felmerült a gondolat, hogy tájékozódik a
közvilágítás kapcsolási ideje megváltoztatásának lehetőségéről. Az elképzelés az, hogy 24
órától 04 óráig szüneteljen a községben a közvilágítás úgy, hogy 2 órán át a község egyik
részében, 2 órán át pedig a község másik részében nem világítanak a közvilágítási lámpák. A
rendkívüli helyzetekben (pl. természeti katasztrófa, tűzeset stb.) a közvilágítás azonnali,
helyben történő visszakapcsolásának lehetősége, és a régi rendszerre történő visszaállítás
lehetősége megmarad.

Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. elkészítette a lehetséges
megoldások kalkulációját. A számítások szerint a megvalósítás kb 200.000 Ft-ba kerülne, ez
a költség az önkormányzat költségvetését terhelné. A polgármester véleménye szerint, ez az
összeg hosszú távon megtérül majd. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy megváltoztatja a
közvilágítás időtartamát, új szerződést kell kötni a karbantartásra vonatkozóan.
A polgármester végezetül elmondta, hogy a képviselő-testület a lakosság véleményének
megismerése céljából tűzte a közmeghallgatás napirendjére a témát. Sajnálatosnak találta,
hogy a téma fontossága ellenére ilyen kevesen jelentek meg a közmeghallgatáson a lakosság
részéről.
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő támogatta a közvilágítás 24 órától 04 óráig történő szüneteltetését,
mivel az önkormányzatnak minden téren a takarékos gazdálkodásra kell törekednie.
Kiss Zsolt alsószölnöki lakos támogatta az önkormányzat elképzelését, mert ezáltal komoly
megtakarításokat lehetne elérni. Véleménye szerint akár 23 órától is lehetne szüneteltetni a
közvilágítást, mert a délutános műszakból arra addig már hazaérnek az emberek. Nyáron
pedig hajnalban már vissza sem kellene kapcsolni a lámpákat, mert úgyis korán világosodik.
Javasolta, hogy a Határ út és a Fő út torkolatánál ne kerüljön kikapcsolásra a közvilágítási
lámpa, mert az balesetveszélyt okozna.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont lezárásaként elmondta, hogy a testület a
közvilágítás idejének szüneteltetésével kapcsolatosan valamelyik elkövetkezendő ülésén hoz
majd döntést.
Elmondta, hogy a képviselő-testület minden téren megpróbál olyan döntéseket hozni, melyek
által takarékoskodni tud. Az önkormányzat megemelhetné pl. a kommunális adó összegét,
megszüntethetné a szennyvízdíjhoz történő hozzájárulást, a beiskolázási támogatást vagy a
Mikulás Napi ajándékozást, de mivel nem a lakosság terheinek növelése árán szeretne
megtakarításokat elérni, kénytelen más esetleg népszerűtlen döntéseket meghozni.

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.
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