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Együttműködési megállapodás 

 
amely létrejött  
egyrészről: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét Kossuth tér 1. ; 

adószám: 15724540-2-03; képviseli Szemereyné Pataki Klaudia polgármester), 
továbbiakban Önkormányzat, 

másrészről: a GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (2100 Gödöllő, Éva u. 4., 
adószám: 23393862-1-13, képviseli: Vadovics Kristóf ügyvezető), továbbiakban 
Intézet, 

között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

Az Önkormányzat felismeri közös felelősségünket a klímaváltozás megelőzésében, ahhoz való 
alkalmazkodásban, valamint a fosszilis erőforrásokkal való takarékosságban, és ennek 
mindannyiunkat érintő következményeit. Ezért alkalmazottai bevonásával szerepet vállal a 
klímaváltozást kiváltó folyamatok mérséklésében, többek között az energiafogyasztás 
visszaszorításával. 

Az Önkormányzat e területen fontos feladatnak tekinti a civil kezdeményezések támogatását, ezért 
örömmel támogatja, és aktívan részt kíván venni a nemzetközi „Spórolunk@kiloWattal - 
Munkahelyi EnergiaKözösségek” c. projektben.  

Az Önkormányzat vállalja, hogy 

• felső vezetői szinten – polgármester, jegyző – elkötelezi magát energiatakarékossági 
program helyi megvalósítása mellett; 

• a településről minél több épületet benevez, melyek az alábbi három kategóriákban 
versenyezhetnek (az egyes épületek akár mindhárom kategóriában is indulhatnak): 

o legnagyobb megtakarítást elérő középület, 
o legaktívabb kampányt lebonyolító középület, 
o legjobb energia-megtakarítási tervet elkészítő középület. 

• a településen a versenyben résztvevő épületenként felállít egy-egy, 4-6 alkalmazottat 
tömörítő ún. „munkahelyi energiaközösséget”; 

• támogatja a helyi energiaközösség munkáját, elsősorban azzal, hogy havi pár (5-10) 
munkaórát biztosít 2016. márc. 1. és 2017. febr. 28. között a tagok számára, hogy a 
versennyel foglalkozhassanak (képzésen részvétel, munkatársak beszervezése és 
motiválása, energia-megtakarítási terv készítése és megvalósítása, adatgyűjtés stb.); 

• rendszeresen (havonta) rendelkezésre bocsátja a versenyben résztvevő épületek 
energiafogyasztási adatait – melyet a GreenDependent és a projekt bizalmasan, a 
hatályos hazai és EU-s vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezel. 

 

Az Intézet vállalja, hogy 

• felméri az energiafogyasztási szokásokat és azonosítja a megtakarítási lehetőségeket a 
versenyben résztvevő épületek számára; 

• képzést szervez a résztvevő intézmények dolgozói számára; 
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• folyamatos szakmai támogatást nyújt a résztvevő intézmények energiaközösségei 
számára: többek között rendszeres megtakarítási tippekkel, stratégiai kézikönyvvel, 
eszközökkel (pl. fogyasztásmérő, hőmérő) látja el őket;  

• biztosítja rendezvényeken történő ingyenes részvételt az Önkormányzat dolgozói 
számára; 

• 9 országból származó nemzetközi tapasztalatokkal látja el az Önkormányzatot; 

• magyar nyelvű honlapot működtet, melyen számos hasznos információ segíti a 
résztvevőket; 

• értékes nyereményeket biztost a legjobban szereplő résztvevők számára; 

• folyamatos nyilvánosságot biztosít a projekt és résztvevői számára (sajtóközlemények, 
interjúk stb.); 

• magas színvonalú energiahatékonysági verseny-lebonyolításról biztosítja az 
Önkormányzatot (ld. referenciaként a Nagycsalád Kis lábnyom, Kislábnyom 
(www.kislabnyom.hu), EnergiaKözösségek és E.ON EnergiaKözösségek 
(www.energiakozossegek.hu) versenyeket, valamint a Hatékony Ház Napok 
(www.hatekonyhaz.hu kampányt). 

 

 

 

 

 

Kecskemét 2015.       Gödöllő, 2015.  

 

 ……….................................. ………..................................  

 Szemereyné Pataki Klaudia Vadovics Kristóf 

 polgármester ügyvezető igazgató 
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