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Tárgy: Megállapodás a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján, hogy a fenti tárgyban készült 

közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. november 16. 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

  alpolgármester 

 

 

 

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T  

 

……./2018. (XII.10.) VVB számú határozat 

Megállapodás a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 31905-1/2018. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság fenti tárgyban készült közgyűlési 

előterjesztést változatlan tartalommal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.  
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Az előterjesztést készítette: Öveges László Irodavezető – Mérnöki Iroda 

Dr. Orbán Csaba osztályvezető – Városüzemeltetési Osztály 
 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:  1 db megállapodás tervezet 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság      …../2018. (XII.10.) VVB. sz. hat. 

 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 
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Tárgy: Megállapodás a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a 

Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft (a továbbiakban: Elosztó) között 2017. március 14-én 

„Együttműködési megállapodás” (a továbbiakban: Megállapodás1) jött létre a közvilágítás 

2017-2022 közötti fejlesztéséről. 

A Megállapodás1 alapján a 2012 óta felmerült lakossági igényekre tekintettel 2017-ben az 

Elosztó 18.400 méter hosszú, 2018-ban 9.100 méter hosszú kisfeszültségű hálózaton végezte 

el a közvilágítási kapcsolószál kiépítését. 

Az önkormányzat megbízásából 2017-ben és 2018-ban 288 db közvilágítási aktív elem került 

felszerelésre. 

Az eddig megvalósított fejlesztéseket az alábbi ábrák szemléltetik.  

 

 



 
 

Szintén az együttműködés keretei között az önkormányzat kérésére 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 volt. 

Az együttműködés további lehetőségeiről 2018. május 23-án a felek képviselői személyes 

egyeztetést folytattak Kecskeméten. A tárgyaláson felmerült az önkormányzatnak az az 

igénye, miszerint a fejlesztések következő szakaszában az eddigi, igényekhez, panaszokhoz 

igazított fejlesztések mellett a város fejlődési tendenciáira is figyelemmel lévő, tervszerű 

hálózatépítésekre is sor kerüljön. 

A tervszerű fejlesztések kereteinek megteremtése érdekében javaslom, hogy az önkormányzat 

és az Elosztó a mellékelt megállapodást kösse meg. 

 

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 megállapodás aláírására 

 

Kecskemét, 2018. november 16. 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 



Határozat-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

......../2018. (XII.13.) határozata 

Megállapodás a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 31905-1/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft.-vel megállapodást köt Kecskemét közvilágítás 

fejlesztésének elősegítésére. 

2) A közgyűlés felhatalmazza dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert az 1) pont 

szerinti megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 

 


