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133/2018. {Vl.21.) számú 

határozata 

a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉN KŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és 

üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozataláról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

a NIF Zrt. beruházásában és a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. kivitelezésében a 338. számú főút Nyíregyháza 
Nyugati elkerülő 10+600-14+711 km . szelvény között szakasz Nyírszőlősi út és a 3822 sz. út 
csomópontjában épülő körforgalom közvilágítási hálózat, valamint a ZEMPLÉNKŐ Kelet
magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. kivitelezésében a 338. számú főút 
Nyíregyháza Nyugati elkerülő 6+830-10+600 km . szelvény közötti szakasz {36. sz. főút és 38. sz. főút 
között) 38 számú főút 34+968 km szelvényében (Tokaji úton) épülő körforgalom és a Nyugati elkerülő 
és Tiszavasvári út körforgalmában meglévő közvilágítási hálózat kiegészítéseként épülő közvilágítás 
vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonba veszi a lecserélésre szoruló és újonnan építendő aktív 
közvilágítási elemeket, illetve az E-On által tulajdonba átvenni nem szándékozott újonnan építendő 
passzív közvilágítási elemeket, továbbá a megépítést követően a NYÍRVV Nonprofit Kft.-én keresztül 
gondoskodik a tulajdonba átvenni szándékozott aktív és passzív közvilágítási elemek üzemeltetéséről, 
azzal a feltétellel, hogy a nem állami, a nem önkormányzati és nem Magyar Közút tulajdonú 
ingatlanok tulajdon i viszonyai a NIF Zrt. részéről rendezésre kerülnek a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdéséig, s a közvilágítási rendszer, mint vagyonelemek átadása térítésmentesen, a 
vagyonszerzés esetén esetlegesen felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség Önkormányzatra történő 
áthárítása nélkül menjen végbe. 

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét a közvilágítási 

rendszer elemeinek az átvételével, valamint az üzemeltetési feladatok ellátásával 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására . 

f«g-
Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. 
4./ ZEMPLÉN KŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. 
S./ NIF Zrt. 
6./ NYÍRVV Nonprofit Kft. 




