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11/2017. (II.16.) határozat melléklete 

 

Együttműködési Megállapodás 
közvilágítás fejlesztéséről Kecskemét Megyei Jogú Város területén 

 

 

Amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1. képviseletében eljárva: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), 

továbbiakban Önkormányzat 

 

másrészről az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. 

sgt. 64-66.; képviseletében eljárva: Antonio Rosaci ügyvezető és Tóth József ügyvezető) 

továbbiakban Elosztó, együttesen a Felek, között  az alulírott helyen és időben: 

 

 

Előzmények: 

 

• 2012 óta több alkalommal történt egyeztetés a Felek között közvilágítás bővítése 

tárgyában. Ennek eredményeként 2016-ban első lépésként a közvilágítási 

vezérlőszállal ellátott hálózatokon 148 db lámpatest felszerelésére került sor. 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a 18276–3/2016 ikt. számú, 2016. 

szeptember 14-én kelt levelében kb. 1750 db közvilágítási lámpa felszerelésére 

vonatkozó igényt nyújtott be az Elosztó felé a levél mellékleteként csatolt táblázatban 

részletezve a lámpák helyeit. 

• Az  Elosztó  2016. október 24-én kelt válaszában jelezte, hogy Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve ütemezetten elkezdi a lámpák 

felszereléséhez szükséges kapcsolószálak kiépítését. 

 

 

Fenti előzményeket figyelembe véve Felek a következők szerint nyilvánítják ki 

együttműködési szándékukat Kecskemét megyei jogú város 2017-2022 közötti 

közvilágfejlesztése vonatkozásában: 

 

1. 2017-ben az Önkormányzat kb. 150-200 db lámpa felszerelését tervezi saját költségén 

Kecskemét megyei jogú város területén. A következő évben is várhatóan ennyi lámpa 

felszerelése valósítható majd meg. 

 

2. Az Elosztó a megállapodás mellékleteként csatolt táblázatban szereplő lista alapján, 

amely jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi, 2017. évben 18.400 m 

hosszan épít ki közvilágítási kapcsolószálat saját költségén, amely mentén mintegy 

194 db közvilágítási lámpa lesz felszerelhető. Az Elosztó a következő években az 

Önkormányzat lámpatest felszerelésére vonatkozó igényeihez igazodóan építi ki a 

szükséges kapcsolószálat és azok tartozékait. Az új lámpatestek éves összesített 

mennyisége a 200 db-ot nem haladhatja meg. 

 



   
 

 2/3 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban rögzített lámpatestek tulajdonjoga az 

Önkormányzatot, míg a 2. pontban rögzített kapcsolószál és tartozékai tulajdonjoga az 

Elosztót illeti meg. 

 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a csatolt táblázatot az Önkormányzat bocsátotta az 

Elosztó rendelkezésére, a fejlesztések helyszíneit az Önkormányzat határozta meg. Az 

abban foglalt bármilyen módosításról az Önkormányzat köteles értesíteni az Elosztót, 

amelynek alapján Felek módosítják jelen Megállapodást. A fenti értesítési 

kötelezettség elmulasztásának következményeit Önkormányzat viseli, Elosztó 

semmilyen formában nem kötelezhető a jelen megállapodáson kívüli kivitelezések 

elvégzésére. 

 

5. Elosztó a 2017-re tervezett fejlesztéseket 2017. augusztus 31-ig megvalósítja. Jelen 

határidő elmulasztásáért, a kivitelezés időpontjának kitolódásáért vagy elmaradásáért 

Elosztó nem vállal felelősséget. 

 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás nem terjed ki az Önkormányzat által 

felszerelésre kerülő lámpatestek üzembe helyezésére vonatkozó megállapodásra. 

Önkormányzatnak a lámpatestek megfelelősége, az üzembiztonság, a felszerelés 

tárgyában, azok engedélyezése érdekében külön megállapodást kell kötnie Elosztóval. 

 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalnál folyamatban lévő VFEO-758/2/2016. számú felügyeleti eljárást 

lezárhatónak tekintik. 

 

8. Felek kapcsolattartóikon keresztül a következő évre vonatkozó egyeztetéseket előre 

láthatóan a tárgyévet megelőző november 30-ig elvégzik. 

 

9. Jelen szerződés tárgyában Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki: 

a. Önkormányzat részéről: 

név, beosztás: Dr. Orbán Csaba, városüzemeltetési osztályvezető 

telefon: 30/403-7457 

e-mail cím: orban.csaba@kecskemet.hu 

b. Elosztó részéről: 

név, beosztás: Braun József, csatlakozási irodavezető 

telefon: 30/249-6814 

e-mail cím: jozsef.braun@edf.hu 

 

10. Bármilyen tájékoztatást, amely jelen megállapodás módosítására irányul, felek 

kötelesek kapcsolattartóikon keresztül írásban kezdeményezni vagy a szóban tett 

kezdeményezést írásban megerősíteni. 

 

11. Jelen megállapodást felek írásban kötik, annak bármilyen módosítása és 

megszüntetése csak írásban érvényes. 

 

12. Jelen megállapodás hatálya aláírásától 2022. december 31-ig tart, azt a felek közös 

megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
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13. Bármelyik fél jogosult jelen megállapodást 30 napos felmondási határidővel 

megszüntetni. 

 

14. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg 

megoldani. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek – 

értékhatártól függően – a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

16. Jelen megállapodás a felek cégszerű aláírásával jön létre. 

 

Felek a Megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a 

Megállapodás 1-1 azaz egy-egy eredeti példányának egyidejű átvétele mellett, cégszerűen és 

kellően felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2017. február …… 

 

 

 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

 

Kelt: Szeged, 2017. február ……… 

 

 

 

 

 

  .......................................................   .......................................................  

 Antonio Rosaci Tóth József 

 ügyvezető ügyvezető 

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 

 

 


