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Megállapodás 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft. 

között 
 
 
Amely létrejött egyrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 
Kecskemét, Kossuth tér 1. képviseletében eljárva: dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester), továbbiakban: Önkormányzat 
 
másrészről a NKM Áramhálózati Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.; 
adószám:13792679-2-06, cgj: 06-09-010805, képviseletében eljárva: Tóth József ügyvezető és 
Pipicz Mihály műszaki igazgató továbbiakban: Elosztó, együttesen a Felek,  
között az alulírott helyen és időben: 
 
 
Előzmények: 
 

• A Felek között 2017. március 14-én „Együttműködési megállapodás” (a továbbiakban: 
Megállapodás1) jött létre a közvilágítás Kecskemét megyei jogú város területén 2017-
2022 közötti fejlesztéséről. 

• A Megállapodás1 alapján a 2012 óta felmerült lakossági igények alapján 2017-ben az 
Elosztó 18.400 méter hosszú, 2018-ban 9.100 méter hosszú kisfeszültségű hálózaton 
elvégezte a közvilágítási kapcsolószál kiépítését. 

• Az Önkormányzat megbízásából 2017-ben és 2018-ban 288 db közvilágítási aktív 
elem került felszerelésre. 

• 2018. május 23-án Felek képviselői személyes egyeztetést folytattak Kecskeméten, 
melynek során hozott döntéseket tartalmazza jelen Megállapodás. 

• Önkormányzat megrendelésére az Elosztó minőség javító beruházásként saját 
költségére Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágításának vezérlését 
alkonykapcsolós technológiával működőre építette át. A kivitelezés teljes költsége 
nettó 1.370.900,-Ft, bruttó 1.741.043,-Ft,  
 

 
Fenti előzményeket figyelembe véve Felek a Megállapodás1 szerinti együttműködés további 
megvalósítására a következők szerint nyilvánítják ki együttműködési szándékukat Kecskemét 
Megyei Jogú Város területén: 
 

1. A Felek 2019-2022 években a lakossági igények kielégítésén túl Kecskemét megyei 
jogú város újonnan beépítésre szánt és közvilágítással el nem látott területein 
közvilágítási fejlesztést végeznek. 

2. Az Önkormányzat egyrészt a lakossági igények alapján, másrészt az 1. pont szerinti 
tervszerű fejlesztés részeként kb. évi 200 db lámpa felszerelését tervezi saját 
költségén.  
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3. A tervszerű fejlesztés előkészítésére az Elosztó azon helyszínekre, ahol Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) alapján csak földkábeles hálózatépítés lehetséges 
költségkalkulációt végez és arról 2019. április 1-ig tájékoztatja az Önkormányzatot. 

4. Az Önkormányzat - a lakossági igényekre és a 3. pont szerinti költségkalkulációra is 
tekintettel – 2019-ben május 1-ig, majd az érintett időszak további éveiben február 1-
ig megadja azokat a helyszíneket, ahol tárgyévben közvilágítási aktív elemeket 
(lámpatesteket) kíván felszerelni. A megadott helyszínek bármilyen módosításáról az 
Önkormányzat köteles értesíteni az Elosztót. Elosztó semmilyen formában nem 
kötelezhető a jelen megállapodáson kívüli kivitelezések elvégzésére. 
 

5. Az Elosztó az Önkormányzat lámpatest felszerelésére vonatkozó igényeihez 
igazodóan  
 

a.) a légvezetékes kisfeszültségű hálózatokon saját költségén kiépíti a szükséges 
kapcsolószálat és azok tartozékait, amennyiben a hálózat vagy annak 
fejlesztendő része közterületen helyezkedik el.  

b.) azon helyszíneken, ahol a HÉSZ alapján csak földkábeles hálózatépítés 
lehetséges a 3. pont szerinti költségkalkuláció alapján a költségek viselésére és 
a szükséges munkák elvégzésére az Önkormányzat külön szerződés 
megkötését kezdeményezi az Elosztóval 4. pont szerinti helyszínek 
megjelölésével egyidejűleg. 

 
6. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján kiépülő lámpatestek tulajdonjoga az 

Önkormányzatot, a légvezetékes kisfeszültségű hálózatokon kiépülő kapcsolószál és 
tartozékai tulajdonjoga az Elosztót illeti meg. A földkábeles hálózatfejlesztés 
részeként megvalósuló fejlesztési elemek tulajdonjogát a Felek az 5/b.) pont szerinti 
szerződésben szabályozzák. 
 

7. 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. 
 

8. Jelen Együttműködési Megállapodás 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, senior tanácsadó 
telefon: 30/249-6814 
e-mail cím: braun.jozsef@nkm.energy 
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Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók jelen okiratban kezelt személyes adatait 
(név, telefonszám, e-mail), kizárólagosan a megállapodás szerinti kapcsolat 
fenntartása céljából jogosultak kezelni. A meghatározott személyes adatok őrzési ideje 
legfeljebb a jelen megállapodásra irányadó dokumentum őrzési idejéig tart. 
Az adatkezelés jogalapja Felek képviselői vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja szerint a megállapodás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.  
A Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodásban rögzített 
adatokat az irattári tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti 
időtartamban, legalább azonban az okirat keltétől számított 8 évig a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerinti számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése 
érdekében kezelni köteles 
Az Elosztó tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy „a Nemzeti Közművek 
Társaságcsoport tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más 
dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes 
adatainak kezeléséről” szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatót a 
https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-
tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok elérhetőségen, „a szerződéses partnerek adott 
szerződésben név szerint meghatározott természetes személy kapcsolattartói 
személyes adatainak kezeléséhez” készített Érdekmérlegelési tesztet  a 
https://www.nemzetikozmuvek.hu/adatvedelem elérhetőségen tekintheti meg az 
Önkormányzat és jelen megállapodásban feltüntetett természetes személy 
kapcsolattartói.  
 
Az Önkormányzat erről köteles a jelen s megállapodásban feltüntetett természetes 
személy kapcsolattartóit tájékoztatni és meggyőződni arról, hogy ezen érintett 
természetes személy a fenti dokumentumokat elolvasták. 
A személyes adatok kezeléséről az Önkormányzat a honlapján meglévő elérhetőségét 
vagy papíralapon egy példányát az Elosztó rendelkezésére bocsátja az alábbi 
tájékoztatóinak: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Általános 
Adatkezelési Tájékoztatója 
 http://kecskemet.hu/doc/ltalnos-adatkezelsi-tjkoztat0_0.pdf 
Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és Polgármesteri Hivatalánál érvényes, nem 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében kötött megállapodások, szerződések 
esetén szerződéssel, megállapodással rendelkező szervezetek (cégek, egyéb 
gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek stb.) kapcsolattartói és szervezeti 
képviselői részére:  
http://kecskemet.hu/doc/ltalnos-adatkezelsi-tjkoztat1_0.pdf 
Az adatkezelés részleteiről az Elosztó köteles e megállapodás szerinti kapcsolattartóját 
30 napon belül, az Önkormányzat fenti tájékoztatóinak egy példánya átadásával vagy 
az Önkormányzat honlapján meglévő elérhetőségének megadásával tájékoztatni és 
ennek megtörténtét az Önkormányzat felé igazolni. 
 

9. Bármilyen tájékoztatást, amely jelen megállapodás módosítására irányul, Felek 
kötelesek kapcsolattartóikon keresztül írásban kezdeményezni vagy a szóban tett 
kezdeményezést írásban is megerősíteni. 

https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok
https://www.nemzetikozmuvek.hu/adatvedelem
http://kecskemet.hu/doc/ltalnos-adatkezelsi-tjkoztat0_0.pdf
http://kecskemet.hu/doc/ltalnos-adatkezelsi-tjkoztat1_0.pdf
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10. Jelen megállapodást Felek írásban kötik, annak bármilyen módosítása és 

megszüntetése csak írásban érvényes. 
 

11. Jelen megállapodás hatálya aláírásától 2022. december 31-ig tart, azt a Felek közös 
megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
 

12. Bármelyik fél jogosult jelen megállapodást 30 napos felmondási határidővel 
megszüntetni. 
 

13. Jelen megállapodással kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek 
meg megoldani. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek – 
értékhatártól függően – a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

15. 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, 2018. ______________ _____. 
 
 

_____________________________   
Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 
Kelt: Szeged, 2018. ______________ _____. 
 
 
 
 _____________________________ ___________________________ 
 Tóth József Pipicz Mihály 
 ügyvezető műszaki igazgató 

NKM Áramhálózati Kft. 


