
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Agár és Környezetvédelmi Bizottság 

 

2015. június 28-án  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 

pályázatról 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

      Városstratégiai Iroda 

     Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …/2016. (VI.28.) VVB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



9786-18/2016. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

_____________________________________________________________________                                                                                                                             
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság 

2016. június 28-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 

pályázatról 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1 pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. június 22. 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2016. (VI.28.) FKAB. számú határozat 

Tárgy: Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 

pályázatról 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 9786-18/2016. 

ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2016. június 30-án  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 

pályázatról 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

      Városstratégiai Iroda 

     Balogh Zoltán osztályvezető 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:      

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság  .../2016. (VI.28.) FKAB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …/2016. (VI.28.) VVB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

        jegyző 



 

 

 
9786-16/2016. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

                                                                           ________________________________                                                  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 

pályázatról 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő 

szabályokról szóló 26/2016. (II.25.) Korm. rendelete alapján a KOM Központi Okos Mérés 

Zrt. (továbbiakban KOM Zrt.) meghirdette az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében 

megvalósuló „Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára” című pályázatot. A pályázat 

célja a Mintaprojektben való részvételi szándék kinyilvánítása és ezt követően a 

szándéknyilatkozatot tett önkormányzatokkal való tárgyalás alapján a közreműködő 

önkormányzatok kiválasztása. 

 

A mintaprojekben való részvételre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.1 pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a pályázati adatlap benyújtásra került. 

 

A Központi Intelligens Hálózati Mintaprojekt megvalósítása 

 

Az Európai Unió Bizottsága a 2012. november 30-án kelt, C(2012) 8675 számú határozatával 

jóváhagyta a Magyar Állam derogációs kérelmében foglaltakat, ezáltal lehetővé vált, hogy a 

10c derogáción alapuló CO2 kibocsátásból származó bevétel meghatározott része a Központi 

Intelligens Hálózati Mintaprojekt megvalósítása céljából kerüljön felhasználásra. A 

Derogációs Kérelem C.1. pontja, a Nemzeti Terv 2.1 pontja, valamint a C (2012) 9463 

bizottsági határozat 23. és 50. pontja alapján a Mintaprojektet a MAVIR Zrt-nek, vagy a 

100%-os tulajdonában álló projekttársaságnak (KOM Zrt.) szükséges végrehajtania. A KOM 



Zrt. feladata a Derogációs Kérelemben és a Nemzeti tervben foglalt mintaprojekt 

végrehajtása. 

 

Energiahatékonysági célkitűzések  

 

Az Európai Unió (továbbiakban: EU) versenyképességének növelésében jelentős szerepet 

játszik az egyes tagállamok energiafelhasználásának csökkentése, illetve az 

energiahatékonysági célkitűzések teljesítése, melynek érdekében az Európai Bizottság 

megalkotta az EU energiahatékonysági irányelvét (2012/27/EU) és a tagállamok számára 

előírta a nemzeti szintű intézkedések kidolgozását, tekintettel arra, hogy az EU felmérései 

alapján a végső energiafogyasztás csaknem 40%-a a lakóépületek, középületek, irodák 

energiafelhasználásából adódik. 

 

A közüzemi fogyasztások megfelelő szintű mérés, az adatok elemzése alapján adható 

energiafelhasználásra vonatkozó visszajelzések, továbbá a végrehajtott energiahatékonysági 

beruházások visszamérésével történő igazolása révén az okos mérési technológiák jelentős 

támogatást tudnak biztosítani a különböző energiahatékonysági előírások teljesítésében. A 

Nemzeti Tervben foglalt célkitűzések az Intelligens Hálózat Mintaprojekt általi 

megvalósítására dedikált támogatási forrás felhasználásával elősegíti a hazai épületekre 

vonatkozó energiahatékonysági célok teljesítését, valamint nemzetgazdasági szintű 

energiahatékonysági lehetőségek vizsgálatát (pl.: közüzemi költségek és tartozások 

mértékének további csökkentését célzó modellek vizsgálata, úgymint szociális támogatás egy 

részének energiaegyenlegként történő felhasználása és az úgynevezett „előrefizetős 

technológiai megoldásokkal” való ötvözése az együttműködő partnerek igényeinek 

megfelelően). 

 

A projektben felmerülő költségek: 

 

A KOM Zrt-t az alábbi költségelemek térítését vállalja: 

- elszámolási mérők felszerelése, cseréje, 

- elszámolási vízmérők üzemeltetési költségei,  

- mérőberendezésekből nyert adatok központi rendszerbe történő integrálásának 

költségei, 

- az együttműködéshez szükséges, a KOM Zrt. által nyújtott oktatás és műszaki 

támogatás költségei, 

- lakossági tájékoztatás, PR tevékenység során felmerülő költségek. 

 

A fenntartás során az esetleges pótlások, javítások a támogató KOM Zrt-t terhelik, mert az 

eszközök állami tulajdont képviselnek. 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város pályázata 

 



A mintaprojektben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szorosan együttműködött 

a BÁCSVÍZ Zrt-vel, mint a területileg illetékes víziközmű-szolgáltatóval. Mind a pályázati 

anyag, mind a pályázat helyszíneinek kiválasztása közös munka eredménye és a pályázat 

eredményessége esetén is fenntartjuk a közműszolgáltatóval a közvetlen munkakapcsolatot. 

A mintaprojekt keretében olyan okos hálózati rendszer kerül kialakításra, melynek során: 

- hatékonyabbá válik a fogyasztói elszámolás, 

- lehetővé válik a fogyasztói szokások befolyásolása információnyújtással, egyes 

esetekben közvetlen vezérléssel,  

- méréssel támogatja az energiahatékonysági célkitűzések teljesítését, különös 

tekintettel a középületek energiafogyasztására vonatkozó információk biztosítására és 

az energiapazarlás mérséklésére. 

- Kecskeméten 1100 darab mérési pont került kijelölésre önkormányzati tulajdoni 

lakások és intézmények vonatkozásában. 

 

A megvalósult beruházás után lehetővé válik a fogyasztási szokások vizsgálata órás, napi, 

heti, stb. ciklus szerint, mely pontosabb elszámolást és az üzembiztonság szempontjából 

pontosabb tervezhetőséget tesz lehetővé.  

 

Továbbá a BÁCSVÍZ Zrt. üzembiztonságának javítása érdekében az alábbi fejlesztések 

kerülnek kivitelezésre: 

- nyomásmenedzsment kialakítása Kecskeméten (10-15 víznyomásmérési pont a város 

területén): csőtörések észlelése a hálózati nyomásváltozás alapján az online 

monitoring segítségével azonnali beavatkozást tehet lehetővé, 

- nyomás és mérési pontok kialakítása a víziközmű rendszerek határán: Helvécia, 

Ballószög, Hetényegyháza, Katonatelep, Matkó, Méntelek, 

 

A mérők telepítése 2016. IV. negyedévében ás 2017. I. felében várható, a tervek szerint 2017-

ben a tesztüzem zajlik részletes adatgyűjtés és tapasztalatszerzés mellett, melynek során nyert 

adatokat az önkormányzat (valamint a bevont közműszolgáltatók) részére a KOM Zrt. 

díjmentesen továbbítja. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2016. június 22. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 

 

 

 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2016 (VI.30.) határozata 

Tárgy: Tájékoztató az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

"Partnerprogram vidéki önkormányzatok számára" című felhívásra benyújtott 

pályázatról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 9786-16/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló „Partnerprogram vidéki 

önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra a pályázati adatlap benyújtását 

jóváhagyja. 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a pályázat 

pozitív elbírálása esetén a KOM Központi Okos Mérés Zrt-vel kötendő 

együttműködési megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


