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Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  

Iktatószám: 26637-14/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. december 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az „Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok 

telepítése” és az „e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás elhelyezése” című projekttel 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

I. Intelligens Hálózat Mintaprojekt. Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi 

mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II.25.) Korm. 

rendelet alapján a KOM Központi Okos Mérés Zrt. (továbbiakban: KOM Zrt.) meghirdette az 

Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló „Partnerprogram vidéki 

önkormányzatok számára” című pályázatot. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „Tájékoztató az Intelligens 

Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló "Partnerprogram vidéki önkormányzatok 

számára" című felhívásra benyújtott pályázatról” 134/2016.(VI.30.) határozata alapján 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 19-én pályázatot nyújtott be, 

melyben 63 db vízi-közmű hálózati mérési helyszínt jelölt meg. 
 

A mintaprojekt 1. szakaszában megtörtént az okosmérők telepítése, a 2. szakasz részeként 

okos mérést biztosító külön berendezések, adatkoncentrátorok felszerelésére kerül sor. 

Az okos mérést biztosító külön berendezés olyan adatkommunikációs egység, mely 

a villamos energia fogyasztásmérő berendezéshez, a földgáz fogyasztásmérő berendezéshez, 

a bekötési vízmérőhöz, vagy a mellékvízmérőhöz való illesztésével lehetővé teszi 

az elszámolásra vonatkozó regiszter adatok digitális továbbítását, távlehívását, vezérlési 

utasítások fogadását. 

 

A Partnerprogram keretében 2016. augusztus 8. napján, az önkormányzat és a KOM  Zrt. 

között létrejött együttműködési megállapodás 5.2. pontja rögzíti, hogy későbbiekben a 

szerződő felek további megállapodás útján rendezik az okosmérők által rögzített adatok 

továbbításának módját. Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a KOM Zrt. feladata 

az okosmérés, valamint az energia felhasználás fogyasztói tudatosságnövelés népszerűsítése, 

továbbá, hogy az önkormányzat feladata a mintaprojekt megvalósításához szükséges 

projekthelyszínek kijelölése, e lista átadása a Kom Zrt. részére, valamint, minden olyan 

költség viselése, amely az önkormányzat által megjelölt intelligens város projekttel 

kapcsolatban merül fel. Erre tekintettel indokolt az adatkoncentrátorok kihelyezéséhez 

szükséges, összesen 5 m2 alapterületű rész térítésmentes biztosítása a KOM Zrt. részére. 

 

Ennek megfelelően a KOM Zrt. az adatkoncentrátorok felszerelése érdekében megállapodást 

kíván kötni az önkormányzattal az alábbi, a projekt által érintett ingatlanok tekintetében, mely 

által az épületek tető részein található 100 x 100 cm nagyságú terület kerül birtokba adásra.  

 



 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok: 

 

Sorszám Helyszínek Helyrajzi szám 

1. Mátis Kálmán utca 1. 2212 

2. Mátis Kálmán utca 10. 2168 

3. Téglás utca 13/C 21919/2 

4. Téglás utca 7/B 21920/2 

5. Széchenyi sétány 4. 3708/24 

 

Tekintettel arra, hogy a Mátis Kálmán utca 1., a Mátis Kálmán utca 10., és a Széchenyi sétány 

4. szám alatt található lakóépületek az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között 2015. 

októberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. kezelésében van, így 

az adatkoncentrátorok kihelyezésével kapcsolatos szerződést a KIK-FOR Kft. jogosult 

megkötni az önkormányzat – mint tulajdonos – hozzájárulását követően. 

 

A Téglás utca 13/C. és Téglás utca 7/B. szám alatti lakóépületek vonatkozásában szintén a 

KIK-FOR Kft. látja el a karbantartási, felújítási munkálatokat, azonban nem a fent hivatkozott 

közszolgáltatási szerződés, hanem a 2000. július 5. napján megkötött megbízási szerződés 

alapján, így az ezekre az ingatlanokra kihelyezendő adatkoncentrátorok tekintetében az 

önkormányzat, a KOM Zrt. és a KIK-FOR Kft. háromoldalú megállapodása szükséges, mivel 

ezen kontraktus alapján térítené meg a KOM Zrt. az adatkoncentrátorok által használt 

elektromos energia árát. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § e) pontja 

alapján a megállapodás jogcíme hasznosításnak nem minősülő igénybevétel. A megállapodás 

a határozat-tervezet mellékletét képezi.  

 

 

II. Az „e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás” tárgyú projekt. A Jedlik Ányos Tervhez 

kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozat értelmében 

elfogadásra került az elektromobilitás hazai ösztönzéséről szóló Jedlik Cselekvési Terv. A 

terv rendelkezik az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-

infrastruktúra kiépítéséről és az elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek 

indításáról – elsődlegesen az egészségügy, a városi és elővárosi közösségi közlekedés és a 

kommunális hulladékgyűjtés területén – a kibocsátási egységek értékesítéséből származó 

bevételek terhére. 

 

Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország üvegházhatású gáz 

kibocsátásának mintegy 15%-át kitevő és végső energiafelhasználásának egynegyedéért 

felelős közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen. Az 

elektromos járművek elterjedésével javulhat a városi életminőség, csökkenhet hazánk 

energiaimportja és fosszilis energia felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként 

működő elektromobilitás előremutató módon az országos villamosenergia rendszer 

kiemelkedő fejlesztési irányává válhat. 

 

A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életteréhez a 

lehető legközelebb kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik – a nemzetközi tapasztalatokból 

kiindulva – jellemzően városi használatban terjedtek el először, így indokolt a helyi 

önkormányzatok bevonása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 

2014/94/EU irányelv szerinti országos töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony 

kibocsátású közlekedésre történő átállás ösztönzésébe. 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Tájékoztató a „Jedlik Ányos 

Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című felhívás 

keretében benyújtott pályázatról szóló 214/2016. (X. 27.) számú határozata alapján 

jóváhagyta a 2016. szeptember 15-én benyújtott 3 db töltőállomás telepítésére vonatkozó 

pályázat aláírását. 

 

Az e-Mobi Kft. 2017. május 5-én kelt levelében értesítette az önkormányzatot, hogy a hazai 

elektromobilitás elterjedésének felgyorsítása érdekében tovább kívánja bővíteni a jelenlegi 

töltőállomás hálózatot, ezért Kecskemét közigazgatási területén további 4 töltőállomás 

telepítését és üzemeltetését tervezi az összes kapcsolódó költség felvállalásával. Az 

önkormányzat számára nem merül fel költség a töltőtelepítés és üzemeltetés kapcsán. 

 

A töltőoszlopok tervezett helyszínei: 

 

Sorszám Cím Helyrajzi szám 

1 Kecskemét, Rákóczi út 1240 

2 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3339/2 

3 Kecskemét, Horváth Cirill tér 4037/2 

4 Kecskemét, Akadémia krt. 3822/2 

 

A töltőoszlopok telepítésének megvalósítása előtt Együttműködési Megállapodás megkötése 

szükséges az önkormányzat és az e-Mobi Kft. között a töltőállomások telepítéséhez a 

közterületek biztosítása érdekében. Az Együttműködési Megállapodás a határozat-tervezet 

melléklete.  

 

Tekintettel arra, hogy az e-Mobi Kft. az elektromos áram szolgáltatást Kecskemét város 

lakossága számára – az elektromobilitási árképzési rendszer kidolgozásáig – ingyenesen 

kívánja biztosítani, ezért felmerült, hogy az önkormányzat Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) 

önkormányzati rendelete 14. §-ára tekintettel egyébként fennálló, a 2. mellékletben foglalt 

táblázat 3. sora szerinti (egységesen mindhárom díjövezetben 1123,- Ft/m2/év + ÁFA) 

közterület-használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség tekintetében mentesítse az 

elektromobilitási szolgáltatót. Az önkormányzat tehát nem kívánja általános jelleggel 

díjmentessé tenni a közterületeken az elektromos töltőállomások működtetését, csupán polgári 

jogi megállapodás keretében kíván ingyenes közterület-használatot biztosítani azzal a 

jogvesztő feltétellel, hogy az ingyenesség csupán addig illeti meg az elektromobilitási 

szolgáltatót, amíg az a szolgáltatását maga is díjmentesen nyújtja.  

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. november 28. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (XII. 14.) határozata 

 

Az „Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok telepítése” és az 

„e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás elhelyezése” című projekttel kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 26637-14/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló 

adatkoncentrátorok telepítésére kötött megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza 

Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a megállapodással kapcsolatos 

hiánypótlási felhívásokat teljesítse, valamint a feladat végrehajtásához szükséges 

szerződéseket aláírja, illetve a közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó 3 lakóépület 

vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást megadja a KIK-FOR Kft. részére, a pályázattal 

érintett további 2 lakóépület vonatkozásában pedig a háromoldalú megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy az „e-Mobi 4 db ingyenes töltőállomás” tárgyú projekt 

megvalósítása érdekében a töltőállomások telepítéséhez szükséges közterületek 

biztosítására vonatkozó együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, 

hogy az együttműködési megállapodást aláírja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


