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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét megyei jogú város területére vonatkozóan mintegy 1500 közvilágításfejlesztési 

igényt tartunk nyilván.  

A közvilágítási fejlesztésekhez két összefüggő műszaki beruházás egyidejű megvalósítására 

van szükség. Az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (a továbbiakban: Elosztó) feladata a 

közvilágításhoz szükséges hálózati elemek (kapcsolószál, vezérlőszál, oszlopok) kiépítése, 

majd az önkormányzat feladata a már meglévő hálózati elemekre a lámpatestek kihelyezése. 

2016. évben az önkormányzat megrendelésére azokon a helyszíneken, ahol a hálózati elemek 

már rendelkezésre álltak és így az önkormányzatnak lehetősége volt fejleszteni, mintegy 140 

lámpatest kihelyezésére került sor. 

A további fejlesztéseknek viszont feltétele, hogy az Elosztó a hiányzó hálózati elemeket 

megépítse. 

Az erre irányuló igények egyeztetése már több éve zajló folyamat, amelynek felügyeletére 

2016-ban az önkormányzat felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt is. 

Az előkészítő munka eredményeként az Elosztó munkatársai és a polgármesteri hivatal 

munkatársai kidolgoztak egy az önkormányzat és az Elosztó részéről is vállalható ütemezést, 

amelynek végrehajtásában a felek az előterjesztés mellékletét képező együttműködési 

megállapodás aláírásával fejeznék ki együttműködési szándékukat. 

Az együttműködés alapján az Elosztó 2017-ben mintegy 18 kilométer hosszon új közvilágítási 

kapcsolószál építését tervezi, amelyet követően az önkormányzat a világítótestek felszerelése 

érdekében intézkedhet majd. A következő évekre vonatkozóan a felek további egyeztetése 

alapján hasonló nagyságrendű fejlesztésekre lenne lehetőség. 

 

Az önkormányzati fejlesztésre a forrás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletében 2017 évre a „14132213 

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés” előirányzati soron, 2018-2020 évekre pedig a 

„Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve” című 

táblázat „95. Közvilágítás fejlesztés és kapcsolódó feladatok” sorában nevesítésre került. 

 

A közvilágításfejlesztési munka megkezdése érdekében javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

döntsön az önkormányzat és az Elosztó között együttműködési megállapodás megkötéséről. 

 



 

 

A megállapodás megkötésének háttereként az alábbi jogszabályok szolgálnak: 

 

a) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint: 

(a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: ) 

… 

„2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása;" 

 

A közvilágítási feladatokról való gondoskodás részletes szabályait más ágazati jogszabályok 

állapítják meg. 

b) Közvilágításra vonatkozó szabályokat tartalmaznak a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Vet. vhr.), bár a közvilágítás terjedelmére vonatkozó minimális 

követelményekről ezek a jogszabályok sem rendelkeznek. 

A Vet. 3. § 39. pontja szerint: "Közvilágítás: a külön jogszabályban meghatározott területnek 

a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, 

meghatározott időtartamú, villamos üzemű megvilágítása". 

A közvilágítás biztosításában részt vevő egyes szervezetek - azaz a közvilágításért felelős és a 

hálózati elosztó - egymáshoz való viszonyának legfontosabb szabályait tartalmazza a Vet. 34. 

§-a, amelynek (4) bekezdése előírja, hogy "a közvilágítási berendezéseknek az elosztó hálózat 

tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő 

kérdéseket az elosztó hálózati engedélyes és a külön jogszabályban közvilágításra kötelezett 

vagy az e kötelezettséget átvállaló személy között létrejött szerződésben kell rendezni." 

A Vet. 34. § (5a) bekezdése szerint az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat 

üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. 

Az önkormányzati kötelezettségek végrehajtása érdekében kérem, hatalmazzon fel a Tisztelt 

Közgyűlés a mellékelt tartalom szerinti együttműködési megállapodás aláírására 

 

Kecskemét, 2017. január 18. 

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



Határozat-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

......../2017. (II.16.) határozata 

Együttműködési megállapodás az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.-vel 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 2902-2/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az EDF 

Démász Hálózati Elosztó Kft.-vel együttműködési megállapodást köt Kecskemét 

közvilágításfejlesztésének elősegítésére. 

2) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 1) pont 

szerinti megállapodás előírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


