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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. szeptember 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskeméti Főiskolával és a 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának előfeltételeiként 

meghatározott ex-ante kondicionalitások teljesítésével összefüggő feladatokról szóló 

1121/2013. (III. 11.) Korm. határozatában a Kormány kijelölt feladatként a nemzeti fejlesztési 

miniszter számára, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával készítse el és 

terjessze a Kormány elé a „Nemzeti Infokommunikációs Szakpolitikai Stratégiát”, amely 

tartalmazza az Új Generációs Hozzáférési Hálózat létrehozására vonatkozó tervet. Az 

elkészült Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát (továbbiakban: NIS) a Kormány a 

1069/2014. (II.19.) Korm. határozattal elfogadta, majd az Európai Bizottsággal közösen 

elfogadott Partnerségi Megállapodásra hivatkozással, az 1851/2014. (XII.30.) Korm. 

határozattal elfogadta a NIS végrehajtásával összefüggő kormányzati cselekvési tervet 

tartalmazó, a „Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési 

irányairól” című akciótervet.  

 

A stratégia pilléreiként a következő témák kerültek kijelölésre: az infrastruktúra, a 

kompetenciák, a gazdaság, és az állam. 

 

Az akciótervben megfogalmazott célok és azok ütemezett végrehajtása teremti meg az 

intelligens közlekedési és SMART CITY kártyák bevezetéséhez szükséges hálózati-, eszköz- 

és humán infrastruktúra feltételeket. 

 

Előzetes találkozók és egyeztetések alapján felmerült annak a lehetősége, hogy innovációs 

területen, illetve az ehhez kapcsolódó projektek megvalósításának vonatkozásában, 

háromoldalú együttműködési megállapodás jöjjön létre Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara 

és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között. A megállapodás tartalmát felek előzetesen egyeztették.  

 

A megállapodás megkötésével a felek szorosan együttműködnek majd egymással az abban 

foglalt területeken, így különösen a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szakmai stratégiájában 

megjelölt célok elérésében, valamint az elektronikus és mobilfizetési kultúra fejlesztése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere  



kapcsán a szolgáltatás bevezetési projektek indításában. Természetesen a határozat-tervezet 

mellékleteként szereplő megállapodás tervezete szerint együttműködési területek felsorolása 

nem kizárólagos, a felek bármelyike kezdeményezheti új területek bevonását is az 

együttműködésbe. 

 

Az önkormányzatnak a megállapodás megkötésével anyagi kötelezettségvállalása nem 

keletkezik, azonban jó lehetőséget teremt arra, hogy a már megkezdett, vagy megvalósított 

hasonló tárgyú projektek bővüljenek, kiteljesedjenek. 

 

Mindezekre tekintettel javaslom, hogy az önkormányzat kösse meg a megállapodást. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozat-tervezetben 

foglaltak elfogadására. 

 

 

 

Kecskemét, 2015. szeptember  

 

 

 

 

 Dr. Homoki Tamás  

 alpolgármester 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

…/2015.(IX.24.) határozata 

 

Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskeméti Főiskolával és a Nemzeti 

Mobilfizetési Zrt-vel 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Homoki Tamás alpolgármester 

29181-1/2015. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kecskeméti Főiskola Gépipari és 

Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között 

létrejövő együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerint. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


