
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2018. február 13-án  

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 
  Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Melléklet: 1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Döntési változatok száma:  

 

Véleményezésre megkapta: 

 

Egyéb szervezet: 

 

Külső szakértő: 

 

Megtárgyalta: Határozat száma: 
 

  

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2018. (II.13.) VVB. számú hat. 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

 POLGÁRMESTERE 

  

 

Ügyiratszám: 1006-12/2018. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2018. február 13-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

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 mellékelt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2018. január 22. 

 

                                                                          Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                      polgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…./2018. (II.13.) FKAB. sz. határozat  

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1006-12/2018. 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 

 

 

2018. február 15-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán osztályvezető 

 Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek:     

     

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …./2018. (II.13.) FKAB. számú hat. 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …./2018. (II.13.) VVB. számú hat. 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere  

Iktatószám: 1006-10/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. február 15-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével 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 energiafelhasználás 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 m
2 

alapterületű közterület térítésmentes biztosítása a KOM Zrt. részére. 

 

Ennek megfelelően a KOM Zrt. az adatkoncentrátorok felszerelése érdekében megállapodást 

kívánt kötni az önkormányzattal arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlanok tekintetében az 

épületek tető részein található 100 x 100 cm nagyságú terület kerül használatba adásra. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „Az „Intelligens Hálózat 



 

Mintaprojekt keretén belül adatkoncentrátorok telepítése” és az „e-Mobi 4 db ingyenes 

töltőállomás elhelyezése” című projekttel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 264/2017. 

(XII.14.) határozata alapján jóváhagyta az adatkoncentrátorok telepítésére kötött 

megállapodást, melyet Kecskemét, Mátis Kálmán utca 16. 2164 hrsz-ú ingatlan tekintetében 

szükséges kiegészíteni. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) 

bekezdés e) pontja alapján a megállapodás jogcíme hasznosításnak nem minősülő 

igénybevétel. A megállapodás a határozat-tervezet mellékletét képezi.  

 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2018. január 22. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2018. (II. 15.) határozata 

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további adatkoncentrátor 

telepítésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 1006-10/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

adatkoncentrátor telepítésére kötött megállapodás egy ingatlannal történő kiegészítését 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

megállapodással kapcsolatos hiánypótlási felhívásokat teljesítse, valamint a feladat 

végrehajtásához szükséges szerződéseket aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 


