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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2015. november 25-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Greendependent Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. között megkötendő együttműködési megállapodás. 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Greendependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban : Intézet)  által szervezett és 
vezetett „Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek” című projekt célja, hogy a 
közszféra dolgozói energiatudatosabban éljenek és elsősorban viselkedésük/szokásaik 
megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi – valamint igény esetén otthoni - 
energiafelhasználásukat. A projektben 9 EU-s országban 180 középület több mint 10 000 dolgozója 
méri össze magát az egy éves verseny alatt, hogy ki tudja a legtöbb energiát megtakarítani az előző 
évek fogyasztásához képest. 
Fentiek keretében az Intézet megkereste Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát is, aminek 
eredményeképpen önkormányzatunk a Polgármesteri Hivatal épületével kíván nevezni a versenybe. 
A kampányban az Intézet a magyar szakmai és szervező partner. Magyarország mellett Ausztria, 
Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Lettország, Olaszország, Németország és Svédország 
középületekben dolgozó munkahelyi energiaközösségei versenyeznek egymással 2016 márciusa és 
2017 márciusa között. 
A projektben önkormányzati vagy állami tulajdonban álló, irodaépületként használt olyan épületek 
vehetnek részt, amelyekre vonatkozóan rendelkezésre állnak múltbeli energiafogyasztási adatok, nem 
volt jelentősebb energiatakarékossági beruházás az elmúlt 1 évben, valamint nem is lesz jelentős 
energiatakarékossági beruházás a verseny időszaka alatt. 
A résztvevő középületek dolgozói folyamatos szakmai támogatást és segítséget kapnak a projekt 
szakértőitől, valamint az erre a célra fejlesztett honlapon hasznos információk állnak 
rendelkezésükre. Itt munkahelyük, valamint a saját otthoni energiafogyasztásukat is nyomon 
követhetik.  
Kecskemét Megyei Jogú Város Gazdasági Programjában az energiagazdálkodási és 
energiahatékonysági tervek hangsúlyosan szerepelnek, ennek alapján javaslom a mellékletben csatolt 
együttműködési megállapodást megkötését. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására. 
 
K e c s k e m é t, 2015.  Gaál József 
 alpolgármester 



 
 

 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .…/2015. (XI.25.) határozata 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Greendependent Intézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. között megkötendő együttműködési megállapodás. 
 
A közgyűlés megtárgyalta Gaál József alpolgármester  10052-21/2015. számú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Greendependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel 
együttműködési megállapodást köt.  
 
2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  Szemereyné Pataki Klaudia 
Határidő:  azonnal 

 
 


