
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. december 13-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
278/2018. Kth. 
Közvilágítási szerződés és megállapodás módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a 290/2017. Kth. számú határozat alapján az Önkormányzat és az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. között megkötött Megállapodást módosítsa oly módon, hogy a 
megállapodás alapján létrejött fejlesztés a Szolgáltató tulajdonában maradjon. 

 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az NKM Áramszolgáltató Zrt. között 2018. 04.10-én módosított szerződést jelen 
előterjesztés mellékletét képező tervezet szerint módosítsa. 
 
3. A Képviselő-testület a 290/2017. Kth. számú határozatának 2. pontját hatályon kívül 
helyezi. 
  
 
 
Határidő: 2018.december 14. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető általa: NKM 
Áramszolgáltató Zrt. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 

 
K. m. f. 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Laskovicsné Terzics Edit s.k.      Tapodi Attila s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2018. december 13. 

 



 

 

SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, (továbbiakban, mint „Önkormányzat”) 
képviseli:   Fülöp Róbert polgármester,  
ellenjegyzi:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
pénzügyi ellenjegyző:  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
címe:    6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
számlaszáma:   11732064-15338806 
Adószám:   15724904-2-03 
 
valamint az 
 
NKM Áramszolgáltató Zrt. (továbbiakban: mint „Szolgáltató”) 
képviseli:   Aradi Roland   
    önkormányzati kapcsolatok osztályvezető és 
    Szalma Péter  
    IVR osztályvezető 
címe:    6720 Szeged, Klauzál tér 9 
számlavezető pénzintézete: ING Bank N. V. Magyarországi fióktelepe 
számlaszáma:   13700016-02799029-00000000 
Adószám:   10734441-2-06 
együttesen a Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
1. Előzmények:  

 
Felek között 2018.04.10-én hatályba lépett Szerződés-módosítást Felek közös akarattal az 
alábbiak szerint módosítják. A szerződés módosítás jelen módosítással nem érintett pontjai 
továbbra is hatályban maradnak. 
 
 
2. A Szerződés 2. számú módosításának tárgya 

 
A Szerződés-módosítás 2.4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 

„A 2.2 és 2.3 pontban foglaltak alapján Önkormányzat Szolgáltatónál meglévő folyószámlája 

2016. december 31. napon mindösszesen nettó 26 533 546,- forint túlfizetést (a továbbiakban: 

„Túlfizetés”) mutat Szolgáltató irányában. Ezen összeg ellentételezéseként Szolgáltató a 

2008/153. számú „Kiskunhalas Város Közvilágításának Üzemeltetése, Karbantartása” szerződés 

2.2 pontja szerint szolgáltatást nyújt Önkormányzat részére a Felek által elfogadott, 2017.12.29-

én kelt Megállapodásban és annak 2018.12……. kelt módosításában foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően.” 

 
A Szerződés-módosítás 2.6. pontját Felek hatályon kívül helyezik. 



 

 

 

 
3. Egyéb rendelkezések: 
3.1 A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 
3.2 Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, a szerződéssel együtt hatályos, annak 

elválaszthatatlan részét képezi. 

 
3.3 Felek jelen szerződésmódosítással összefüggően elszámolásukat véglegesen lezártnak tekintik a 

jelen szerződésmódosítással érintett tételek vonatkozásában. 

 
A jelen szerződésmódosítást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
_______________________ _____________________ ______________________ 

Fülöp Róbert 
Polgármester 

Strifler György 
B2B értékesítési 

osztályvezető 

Aradi Roland 
Önkormányzati kapcsolatok 

osztályvezető 
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

NKM Áramszolgáltató Zrt. 

 
Kiskunhalas, 2018. ________ 

____ 

 
Szeged, 2018. __________ 

____ 

 
Szeged, 2018. __________ 

____ 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: __________________________Csendes Ildikó pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezető 
 
Jogi ellenjegyzés: ______________________________Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS Módosítása 



 

 

 
Amely létrejött az 
 
NKM Áramszolgáltató Zrt. korábbi nevén: DÉMÁSZ Zrt.  
6720 Szeged, Klauzál tér 9. 
Bankszámlaszám: ING Bank N.V. 13700016-04603014-00000000  
Adószám: 10734441-2-06 
Cégjegyzékszám: 06-10-000056 
a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató, 
 
és 
 
KISKUNHALAS Város Önkormányzata 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Adószám: 15724904-2-03 
a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
együttesen: Felek között alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint. 
 
1. Előzmények 
 
1.1. Felek között 2017.12.29-én hatályba lépett Megállapodást Felek közös akarattal az alábbiak 

szerint módosítják. A megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is 
hatályban maradnak. 
  

2. Megállapodás módosításának tárgya 
 
2.1. A Megállapodás 1.5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 

„Az 1. pontban foglaltakra tekintettel Felek jelen Megállapodásban rögzítik, hogy a Túlfizetést 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Felek között hatályos 2008/153. számú „Kiskunhalas Város 

Közvilágításának Üzemeltetése, Karbantartása” szerződés 2.2 pontja szerint szolgáltatás 

keretében milyen közvilágítás karbantartási, üzemeltetési és fejlesztési projektekre kívánja 

felhasználni.” 

 
2.2. A Megállapodás 2.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 

„Felek egyezően rögzítik, hogy a közvilágítás karbantartási, üzemeltetési és fejlesztési projektek 

eredményeként létrejövő tárgyi eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik.” 

 

2.3. A Megállapodás 3.2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 



 

 

„Az Önkormányzat döntésének megfelelően Szolgáltató megrendeli és viseli a költségét a NKM 

Áramhálózati Kft. által készített „Kiskunhalas, Hősök tere, Bethlen Gábor tér rekonstrukció” 

elnevezésű, AKZV/DHE/2017/KCS/094 ajánlati azonosítóval rendelkező közvilágítási 

rekonstrukciós projekt díjait, mindösszesen 11 800 000 Ft + ÁFA értékben, amely összeg 

pénzügyi teljesítést nem igényel. Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén ezen összeggel az 

Önkormányzat Túlfizetésének összege nullára csökken.” 

 

2.4. A Megállapodás 3.3. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 

„Felek a jelen megállapodást a megállapodással érintett eszközök elkészülte és dokumentált 

műszaki átadás-átvételével tekintik teljesítettnek.” 

 

2.5. A Megállapodás 3.4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 

„Szolgáltató a megállapodással érintett eszközöket az Önkormányzat és Szolgáltató között 

létrejött 2008/153. számú hatályos szerződés alapján üzemelteti és karbantartja.” 

 
 

3. Egyéb rendelkezések 
 
3.1. A jelen Megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a közvilágítási üzemeltetési 

szerződés, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtási rendelete 
(273/2007. (X.19) Kormányrendelet) valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: új Ptk.) rendelkezései az irányadóak. Felek az esetleges félreértések 
elkerülése érdekében kijelentik, hogy a jelen megállapodásukat - akkor is, ha a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényből (Ptké.) esetlegesen más 
következne - egyező akarattal az új Ptk. hatálya alá helyezik. 

 
3.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás módosítás teljesítéséből eredő esetleges vitás 

kérdéseiket elsődlegesen egyeztető tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ez 
eredményre nem vezet, Felek - hatáskörtől függően - kikötik a Szegedi Járásbíróság illetve a 
Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
3.3. Felek a Megállapodás módosítását elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt annak 2-2 azaz két-két eredeti példányának egyidejű átvétele mellett, cégszerűen 
és kellően felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.4. Jelen Megállapodás módosítás 4 azaz négy eredeti példányban készült. 

 
 
_______________________ _____________________ ______________________ 

Fülöp Róbert 
Polgármester 

Strifler György 
B2B értékesítési osztályvezető 

Aradi Roland 
Önkormányzati kapcsolatok osztályvezető 

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 

NKM Áramszolgáltató Zrt. 

 
Kiskunhalas, 2018. ________ 

____ 

 
Szeged, 2018. __________ 

____ 

 
Szeged, 2018. __________ 

____ 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: __________________________Csendes Ildikó pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezető 
 
Jogi ellenjegyzés: ______________________________Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 


