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Tárgy: leszerelt lámpatestek ajándékozása Kárpátaljára 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata – egy éves előkészítést (tervezés, engedélyezés) követően – elvégezte a 

közvilágítási rendszer korszerűsítését. A korszerűsítés ESCO finanszírozásban történik, tehát az így elért elektromos 

áramfogyasztás csökkenéséből adódó megtakarítással törleszti a beruházást. 

A korszerűsítés keretében 239 db lámpatest került kicserélésre, Philips BGP 281 típusú LED világítótestre, a 

következők szerint: 

 T: BGP281 LED30 DM12 199 db 

 T: BGP281 LED30 DN10 30 db 

 T: BGP281 LED30 DN11 2 db 

 T: BGP281 LED30 DW10 4 db 

 T: BGP281 LED45 DM12 1 db 

 T: BGP281 LED60 DM12 2 db 

 T: BGP281 LED80 DM12 1 db 

 összesen: 239 db 

 

Emellett a néhány szakmailag meghatározott helyen (5 db) új lámpatestek is felszerelésre kerülnek, a megfelelő 

közvilágítás biztosítása érdekében. A Szaturnusz közben egy napelemes üzemelésű közvilágítási lámpatest kerül 

felszerelésre, mivel ott nincsen kiépített közvilágítási hálózat. 

A LED-es lámpatestek dimmeltek, ami azt jelenti, hogy 23 óráig teljes kapacitással üzemelnek, 23-01 óra között 70%-

on, 01-05 óra között pedig 50%-on működnek a racionális üzemeltetés és a minél nagyobb megtakarítás érdekében. 

 

A beruházás során beszerelt lámpatestek összteljesítménye 4,94 kW, így a névleges megtakarítás 55% feletti. A valós 

megtakarítás ennél magasabb, az előbbiekben ismertetett üzemelési rend miatt. 

 

A leszerelt lámpatestek az Önkormányzat tulajdonában van, az ELMŰ lenyilatkozta, hogy nem tart rá igényt. 

 

A fentiek alapján több mint 230 db lámpatest került Önkormányzatunkhoz vissza, amit mi már használni nem tudunk. 

A leszerelt lámpatestek jó állapotban vannak. Mivel csöves megvilágításúak, ezért teljesítményfelvételük 40 W, tehát 

takarékosabbak, mint a hagyományos halogén izzós lámpák. 

 

Felvettem a kapcsolatot a kárpátaljai régebben támogatott hetyeni falugondozó egyesülettel, a beregszászi Diakóniai 

Központtal, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálattal. 

A fentiek alapján elmondható, hogy Kárpátaljára szívesen fogadnák a leszerelt lámpatesteket, mert ott – főleg a kisebb 

településeken – egyszerűen nincs közvilágítás. Mind a hetyeniek, mint a beregszászi Diakóniai Központ be tudná 

fogadni a lámpatesteket (igény szerint elosztva). A Magyar Református Szeretetszolgálat tudja vállalni a lámpatestek 

kiszállítását Hetyenre és Beregszászra. Mint karitatív szervezet, a megfelelő belépési jogosultságokkal rendelkezik. 

 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a leszerelt lámpatestek adományként történő átadásához 

Kárpátaljára, a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül. 

 

 

Határozat javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a remeteszőlősi 

közvilágításkorszerűsítés keretében leszerelt lámpatestekből 230 db-ot adományoz a Hetyeni Hagyományőrzők és 

Falufejlesztők Szervezete és a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja számára. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a lámpatesteket a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül jutassa ki 

Kárpátaljára, az adományozottak számára. 
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