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                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS APOLGÁRMESTERE 

                                                                           ________________________________                                                  
Iktatószám: 48-17/2018. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. október 18-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

I. Fermentor konténer beszerzése Kecskeméten  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1 kódszámú „A biológiailag 

lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra kíván támogatási kérelmet 

benyújtani. 

 

Előzmények: 

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy a hulladékgazdálkodás terén a 

szelektív gyűjtés és hasznosítás kerül a fejlesztések fókuszába, ezen belül a lakossági eredetű 

biohulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése, a biológiailag lebontható hulladék 

hulladéklerakóról való eltérítése is kiemelt hangsúlyt kap. A cél elérését a Kormány 

önkormányzatok és társulásaik, valamint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. együttműködésével tervezi megvalósítani a KEHOP-1.2.1 kódszámú „A biológiailag 

lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásban foglalt feltételek mentén. 

 

A pályázat célja, hogy a támogatás eredményeként növekedjen az elkülönítetten gyűjtött 

zöldhulladék mennyisége a teljes települési hulladékmennyiségen belül, amely hozzájárul 

ahhoz, hogy a hasznosítókba (pl. komposztáló létesítményekbe) nagy mennyiségű, tiszta 

alapanyag kerüljön. Az országosan megvalósuló projektek hozzájárulnak a házi és a 

közösségi komposztálás fejlesztéséhez, a hulladéklerakók szerves anyag tartalmának 

csökkentéséhez. A növekvő komposztált hulladékmennyiség a hasznosítási arányok 

növelésében is komoly szerepet játszik a jövőben. A fejlesztések eredményeképp növekszik 

az elkülönített gyűjtéssel elért, valamint a szemléletformálásba bevont lakosság száma. 

 

A projekt célja: 

 
A projekt keretében megvalósul a biológiai kezeléssel történő szilárd tüzelőanyag 

előállításhoz szükséges eszközök beszerzése, valamint a szükséges infrastruktúra kialakítása, 

aerob biológiai kezelés technológiai elemeinek beszerzése és telepítése. 

 

A tervezett projekt keretében fermentor konténer kerül beszerzésre, mellyel a rendszeresen 

végzett zöldterületi karbantartási és fenntartási munkálatok során keletkezett, valamint a 



 

lakosságtól gyűjtött zöldhulladék kezelése valósul meg. A zöldhulladék válogatás (rostálás) és 

deponálást követően, keveréssel és aprítással homogenizált anyagként kerül be a fermentor 

konténerbe, ahol aerob folyamatok során az alapanyag elveszti víztartalmának jelentős részét 

– a teljes folyamat a bemenő anyag minőségétől és víztartalmától függően 48-96 óra alatt 

lezajlik –, majd rostán történő szeparálással biomassza tüzelésű kazánhoz alapanyag, 

mezőgazdasági felhasználásra komposzt, illetve takaróanyag keletkezik lerakóra és 

rekultivációhoz. Egy fermentor konténer hozzávetőleg 1200 t/év tüzelőanyag előállítására 

alkalmas (bemenő mennyiség: 1600 t/év). 

 

Elnyerhető támogatás összege:  50.000.000-240.000.000 Ft közötti összeg 

Támogatási intenzitás:   80 % 

Pályázandó támogatás összege:  240.000.000 Ft 

Várható önerő mértéke:   60.000.000 Ft 

 

Az önerő biztosítására vonatkozóan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

nyilatkozatban jelzi a támogatónak, hogy a szükséges önerő nem áll rendelkezésre és azt a 

Magyar Állam hozzájárulásával tudja biztosítani. A felhívás alapján a projekt megvalósítására 

rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésétől számított 24 hónap. A 

támogatási kérelem benyújtásának határideje 2019. május 15, mely kérelmet a felhívásnak 

megfelelően az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban 

szükséges benyújtani a határozat-tervezet mellékletét képező aláírást követően. 

 

II. Intelligens Hálózat Mintaprojekt  

 

Előzmények: 

 

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” (továbbiakban: 

Partnerprogram) című pályázatot. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tájékoztató az Intelligens 

Hálózat Mintaprojekt keretében megvalósuló "Partnerprogram vidéki önkormányzatok 

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

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

KOM Központi Okos Mérés Zrt. részére, melyben 63 db vízi-közmű hálózati mérési helyszínt 

jelölt meg, okos mérők felszerelési helyszíneként. 
 

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

okos mérést biztosító külön berendezések, adatkoncentrátorok felszerelésére került sor. 

 

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

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

szerződő felek további megállapodás útján rendezik az okosmérők által rögzített adatok 

továbbításának módját.  

 

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, ezt követően az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretén belül további 



 

adatkoncentrátor telepítésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 6/2018. (II.15.) 

határozata alapján annak helyszínmódosításra vonatkozó kiegészítése is aláírásra került.  

 

 

 

 

 

A megállapodás módosítása: 

 

A KOM Zrt. vezetői struktúrájában történő változás, a 2018. május 25-től hatályos az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet, 

valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény és az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt 

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

rendelkezései, valamint a KOM Zrt. által a megvalósítás határidejének 2018. december 31. 

napjára történő módosítására vonatkozó kérelme alapján, a 2018. április 27-én megkötött 

megállapodás ismételt módosítása szükséges, mely tervezet a határozat-tervezet mellékletét 

képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 21. 

 

 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

   /2018. (X.18.) határozata 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 48-17/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a KEHOP-1.2.1 kódszámú, a „A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. vezetésével létrehozott konzorcium tagjaként, egyben 

felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a projekt 

előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumokat, a támogatási kérelem benyújtására 

vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja, a támogatási kérelem 

elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat és a projekt végrehajtása során 

felmerülő kedvezményezetti kötelezettségeket teljesítse, a szükséges önerő biztosítása 

érdekében eljárjon a Magyar Állam felé, valamint a támogatási kérelem nyertessége 

esetén a támogatási szerződést és a projekt megvalósításához szükséges 

megállapodásokat aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

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

megvalósuló adatkoncentrátor telepítésére 2018. április 27-én kötött megállapodás 1. 

számú módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

 

 



 

 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
 
 
 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a 2. 
pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-1.2.1 azonosítószámú felhívásra (a 
továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása 
esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 
A támogatási kérelem címe: „Fermentáló konténer beszerzése Kecskeméten” 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely szervezetek az 
1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási 
kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
01-09-170224 

Adószám: 24290188-2-41 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

dr. Módos István ügyvezető igazgató 

 

Szervezet neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postacím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
724540 

Adószám: 15724540-2-03 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 
 
3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány 
által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az 
ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft. 
 



 
 
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. 
§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes 
felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje. 
 
 
5. a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 

 helyettük és nevükben a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye; 

 Támogatóval a támogatási szerződést megkösse; 

 helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez 
kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés 
feladatait megvalósítsa,  

 döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a 
támogatási kérelmet ennek megfelelően nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek 
megfelelően kösse meg, valamint módosítsa, amennyiben az szükséges. 

b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a Tagokat. 
 
 
6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak 
iránymutatása alapján együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a 
beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat – ha rendelkezésre áll elektronikus, 
szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek. 
 
 
7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a támogatási kérelem benyújtása és/vagy a támogatási szerződés 
megkötése, azaz az előkészítés során felmerült költségek elszámolhatósága valamelyik konzorciumi 
tag felelősségi körébe tartozó, és egyben neki felróható okból hiúsul meg, úgy az ebből eredő 
valamennyi kárért, illetve jogkövetkezményért – így különösen az esetlegesen felmerülő visszafizetési 
vagy projekt előkészítés jogcímén vállalt kötelezettségekkel összefüggésben okozott kárért – a 
konzorciumi tag projekt szintű, teljes körű helytállási kötelezettséggel tartozik. 
 
 
8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél 
megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben - 
foglaltakat megismerik. 
 
 
9. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési megállapodást 
kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal. 
 
 
10. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
 
11. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 



 
 
12. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
13. Jelen Megállapodás 3 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
dr. Módos István  

ügyvezető igazgató 
NFP Nonprofit Kft. 

 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 
Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

  

 
 


