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Tárgy: Közvilágítási üzemeltetési szerződés hatályának meghosszabbítása 

46/2021. (III.25.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja az MVM Next Energiakereskedelmi 

Zrt. – mint az NKM Energia Zrt., az NKM Áramszolgáltató Zrt. és a DÉMÁSZ Rt. 

jogutódja – és Kiskunhalas Város Önkormányzata között 2008. január 15-én 

megkötött, 2008/153. számú „Közvilágítás-üzemeltetési és karbantartási szerződés” 

hatályának 2021. október 31-ig történő meghosszabbítását a mellékelt szerződés 

szerinti tartalommal. 

2. Az ügylethez kapcsolódó szerződés-módosítás elkészíttetéséről és annak aláírásáról 

saját hatáskörben gondoskodtam.  

3. Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Önkormányzatunk és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint az NKM Energia Zrt, az 

NKM Áramszolgáltató Zrt., a DÉMÁSZ Zrt. jogutóda között 2008. január 15-én megkötött, 

„Kiskunhalas Város közvilágításának üzemeltetése, karbantartása” című, 2008/153. számú 

szerződés 2021. március 31. napján lejár. Az ezt követő időszakra megkötendő szerződés 

előkészítését megkezdtük. A megrendelendő szolgáltatás becsült értéke alapján közbeszerzési 

eljárást kívánunk lefolytatni, melynek előkészítése folyamatban van. Az Önkormányzat 

igényeit megfelelően kielégítő közbeszerzési felhívás összeállítása önmagában is összetett 

folyamat, tekintettel a villamos-energia elosztására és felhasználására vonatkozó jogszabályi 

háttér bonyolultságára, emellett szükséges végleges és dokumentált álláspont kialakítása a 

közvilágítási eszközök tulajdonjogát és mennyiségét, valamint egyéb műszaki paramétereit 

illetően is. 

A koronavírus okozta egyeztetési nehézségek miatt a közbeszerzési folyamat nem haladt a 

tervezett ütemben, ezért szükséges a 2008/153. számú szerződés hatályának további 7 

hónappal történő meghosszabbítása. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
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Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. március 25. 

 

 

 

 

   

 Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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