
 

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS      
POLGÁRMESTERE 

1. változat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Kaposvár, Berkenye utcában létesítendő közvilágítás  
térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről  

 
 
 
Fülöp László Kaposvár, Bláthy Ottó u. 19. szám alatti lakos a Kaposvár, Eper utcában lévő, 
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanán kíván építési telket kialakítani, ezért kéri, 
hogy a kaposvári 10686/2 hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű önkormányzati tulajdonú 
Berkenye utcában az Egyenesi úttól az Eper utca sarkáig közvilágítási hálózatot létesíthessen. 
A kivitelezési költséget saját maga finanszírozná. A műszaki átadás-átvételt követően a 
közvilágítási hálózat aktív (lámpatestek) és passzív (földkábelek, oszlopok, kandeláberek) 
elemeit ingyenesen önkormányzatunk tulajdonába adná az önkormányzat üzemeltetési 
kötelezettsége mellett. 
 
A beruházás során 3 db ALTRA 36W lámpatest, 3 db RK-5 kandeláber, NAYY-O 4x16mm2 
földkábel, 85 fm hosszúságú kábel kerül megépítésre. A kivitelezés tervezett befejezési 
határideje 2020. június 30. 
A közvilágítási szakasz éves villamos energia költsége a jelen díjtételek alapján, továbbá a 
javítással, karbantartással, valamint az aktív és passzív elemek üzemeltetésével kapcsolatos 
együttes becsült éves költség bruttó 23.895,- Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kaposvár, 2020. március 30. 
 
        

Szita Károly 
        polgármester  
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy hozzájárul a kaposvári 10686/2 
hrsz-ú „kivett közút” megnevezésű Berkenye utcában Fülöp László Kaposvár, Bláthy Ottó u. 
19. szám alatti lakos által finanszírozandó közvilágítási hálózat kiépítéséhez. A kiviteli terv 
elkészíttetése és költsége, a közvilágítás létesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, 
közútkezelői hozzájárulás beszerzése, a közműegyeztetések stb., továbbá a kivitelezés az 
engedélyes kötelezettsége és költsége.  
 
A beruházás során megépülő közvilágítási szakaszt (3 db ALTRA 36W lámpatestet, 3 db RK-5 
kandelábert, NAYY-O 4x16mm2 földkábel és 85 fm hosszúságú kábelt) a sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen 
tulajdonba veszi és gondoskodik annak üzemeltetéséről. Átadó köteles vállalni a térítésmentes 
átadáshoz kapcsolódó esetleges ÁFA fizetési kötelezettség teljesítését. 
 



 

A Berkenye utcai közvilágítási szakasz létesítésére és térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
vételére vonatkozó megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza.  
 
Felelős:         Szita Károly polgármester  
Közreműködik:        Kovács Katalin igazgató 
                                   Balogh Beáta igazgató 
Határidő:        2020. május 31. 
 


