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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály .'...sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. február 21-i ülésére 

Tárgy: Javaslat a KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás 
módosítására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn gazdálkodási ügyosztályvezető 
Készítette: Szabó Endre 
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az Európai Unió Bizottsága 2012. november 30-án kelt határozatával támogatta a Magyar Állam 
azon törekvéseit, mely szerint olyan okos hálózati rendszert kíván kialakítani, ami során méréssel 
támogathatóak a középületeket érintő energiahatékonysági célkitűzések, könnyebbé válik a fogyasz-
tói szokások befolyásolása, és hatékonyabb lesz a fogyasztói elszámolás. A projekt megvalósításáért 
a KOM Központi Okos Mérés Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.)(továbbiakban: KOM 
Zrt.) felelős, aki Intelligens Hálózati Mintaprojekt (a továbbiakban: Mintaprojekt) lebonyolításával 
célul tűzte ki, hogy a Mintaprojekt rendszer működtetése során rendelkezésre álljanak azok az infor-
mációk, amelyek alkalmasak a későbbi országos rendszerbevezetés döntés-előkészítésének támogatá-
sára. 

Az intelligens Hálózati Mintaprojekt fő feladata a villamos energia és földgáz fogyasztás távmérései-
re épülő okos mérés hálózati felhasználásának kialakítása és tesztelése, valamint az egyéb közmüvek 
- mint víz és távhő - okos méréseinek kialakítása. A projekt 100%-ban állami finanszírozású, és an-
nak ideje alatt a gyűjtött mérési adatokat a KOM Zrt. ingyenesen biztosítja a partnerek számára. A 
közüzemi fogyasztók megfelelő szintű mérése, az adatok elemzése alapján adható energiafelhaszná-
lásra vonatkozó visszajelzések, továbbá a végrehajtott energiahatékonysági beruházások visszamé-
réssel történő igazolása révén az okos mérési technológiák jelentős támogatást tudnak biztosítani a 
különböző energiahatékonysági előírások teljesítésében. 

A KOM Zrt. a Mintaprojekt megvalósításához keresett együttműködő partnereket, ennek keretében 
került sor a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 137/2016. (VI.02.) számú 
határozatában elfogadott „Együttműködési Megállapodás" (a továbbiakban: Megállapodás) megköté-
sére. A programba a Polgármesteri Hivatal épülete (1082 Budapest, Baross u. 63-67.), a JGK Zrt. 
egyes telephelyei (Budapest VIII. kerület, Őr u. 8., Budapest VIII. kerület, Losonci u. 2., Budapest 
VIII. kerület, Német u. 17-19., Budapest VIII. kerület, Baross utca 84), a 100% önkormányzati tulaj-
donban lévő bérházak, valamint olyan önkormányzati tulajdonú intézmények (bölcsődék, óvodák, 
iskolák) kerültek bevonásra, amelyeknél az elmúlt években energiahatékonyság szempontjából beru-
házások, fejlesztések történtek. A Megállapodás szerint a Mintaprojekt végrehajtásának tervezett 
időszaka 2016. június 1. és 2017. október 31. volt. 

A módosítás célja az együttműködési Megállapodás hatályának meghosszabbítása, valamint az abban 
szereplő kapcsolattartók elérhetőségeinek frissítése. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 
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A fentiekre tekintettel javasolom a KOM Zrt.-vel. kötött együttműködési megállapodás módosítását, 
az erre vonatkozó 1. számú módosítás tervezet jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

II. A beterjesztés indoka 
A Megállapodás módosításáról szükséges dönteni annak érdekében, hogy a Mintaprojekt - a KOM 
Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között 2017. október 13. napján finanszírozás tárgyában 
létrejött támogatási szerződés szerinti határidőkkel - megvalósulásra kerüljön. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja a Megállapodás módosítása. 

A döntésnek közvetlen pénzügyi hatása nincs, az együttműködési megállapodás 3.2. pontja értelmé-
ben csak abban az esetben keletkezne az Önkormányzatnak anyagi kötelezettsége, ha a projekt meg-
valósítása során mérőhely kialakításra kerülne sor. A javaslatban szereplő helyszínek mindegyikén a 
meglévő elszámolási mérők mellé kerülnek fel a digitális kontroll mérők, így a teljes anyagi fedezetet 
a KOM Zrt. biztosítja. 

IV. Jogszabályi környezet 
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat 1. számú mellék-
letét képező „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS" elnevezésű, a KOM Központi Okos Mé-
rés Zrt.-vel 2016. június 02-én kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását tartal-
mazó dokumentumot, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 21., a megállapodás aláírása 2018. február 28. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2018. február 14. 

/t - _ 
HrrHéncz Adrienn 

ügyosztályvezető ^ 
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KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL. IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: • 
ELLENŐRIZTE: 

DR. MÉSZÁR ERIKA 
ALJEGYZŐ 

BETERJESZTESRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA 

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 



1. számú melléklet 

Szerződésszám: KOM-SZR-2016-0037-B 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
l.sz. MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről a KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, mint projektgazda (továbbiakban: „KOM Zrt.") 

Székhely: l 13? Budapest, Váci ót 91Magyarország 
Telephely: 1031 Budapest, Anikó utca 4., Magyarország 
Cégjegyzékszám: 01-10-047874 
Adószám: 24714075-2-41 
Közösségi adószám (EU): HU24714075 
Képviseli: Dr. Molnár Gábor vezérigazgató és Tóth László 

projektigazgató együttesen 

másrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban „Önkormányzat") 

Székhely: 1082 Budapest, Baross u. ¿3-67. 
Törzskönyvi azonosító száma: 735715 
Adószám: 15735715-2-42 
Képviseletre jogosult: dr. Kocsis Máté polgármester 
(továbbiakban külön-külön „Fél", együttesen „Felek") között az alábbi feltételekkei. 

1. Felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 15. napján KOM-SZR-2016-0037 számon 
együttműködési megállapodást (a továbbiakban: „Megállapodás") kötöttek az 
Intelligens Hálózat Mintaprojekt (a továbbiakban: „Mintaprojekt") előkészítése és 
végrehajtásában való együttműködés tárgyában. Felek rögzítik továbbá, hogy a 
KOM Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Mintaprojekt finanszírozás 
tárgyában támogatási szerződést kötött, amely 2017. október 13. napján lépett 
hatályba. A támogatási szerződésben rögzítésre került a Mintaprojekt fizikai 
zárásának, valamint pénzügyi zárásának határideje és a fenntartási időszak hossza. 
Erre tekintettel Felek egyező akarattal módosítják a közöttük létrejött 
Megállapodást. 

2. Felek a Megállapodás 2. pontját az alábbi fogalmakkal egészítik ki: 

Támogatási Szerződés: A KOM Zrt. valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között 
2017. október 13. napján (iktatószám: NEKH/313-24/2017-NFM_SZERZ) az Intelligens 
Hálózat Mintaprojekt finanszírozása tárgyában támogatási szerződés jött létre. 

Mintaprojekt fizikai zárása: A támogatási szerződés 2.9 pontja alapján a 
Mintaprojekt fizikai megvalósításának végső határideje 2018. március 4. napja. 

Mintaprojekt pénzügyi zárása: A támogatási szerződés 2.9 pontja alapján az 
Intelligens Hálózat Mintaprojekt pénzügyi zárásának az időpontja 2018. szeptember 
4. napja. 

Mintaprojekt zárása: A Kormányrendelet a 15.§-a szerint az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a 
továbbiakban: Ügkrtv.) szerinti zárójelentésnek az Ügkrtv. szerinti hatóság által 
történő elfogadásának időpontjában zárui le. 



Szerződésszám: KOM-SZR-2016-0037-B 

Fenntartási időszak: A Támogatási szerződés 7.2 pontja alapján a KOM Zrt.-t a 
Mintaprojekt kapcsán a Mintaprojekt lezárásától számított 5 (öt) éven keresztül 
fenntartási kötelezettség terheli. 

3. Felek a Megállapodás 4.1 pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„Felek jelen Megállapodást határozott időtartamra kötik, amely az utolsó aláíró fél 
általi cégszerű aláírással egyidejűleg lép hatályba és a Mintaprojekt pénzügyi 
zárásáig tart, vagyis 2018. szeptember 4. napjáig. Felek mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a Nemzeti Terv 5.1 pontjában megfogalmazott elvek 
érvényesülhessenek a Mintaprojektben megvalósult rendszer által a Mintaprojekt 
lezárását követően is." 

4. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 12.3 pontjában rögzített kapcsolattartókat az 
alábbiakra módosítják: 

„A Megállapodásban foglaltak tekintetében nyilatkozattételre, teljesítési igazolás 
kiállítására jogosult személyek: 

KOM Zrt. részéről: 

Név: dr. Molnár Gábor vezérigazgató és Tóth László projektigazgató 
együttesen 

Telefon: +36-1 922-2590 
E-maii: aabor.molnar@komzrt.hu; laszio.toth@komzrt.hu 
Önkormányzat részéről: 
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5. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 

6. Felek rögzítik, hogy jelen Együttműködési Megállapodás l.sz. módosítása 
elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megállapodásnak. 
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Szerződésszám: KOM-SZR-2016-0037-B 

Felek jelen Együttműködési Megállapodás l.sz. módosítását elolvasták, azt közösen 
értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját 
kezűleg aláírták. 

Budapest, 2017. [.... 

KOM Központi Okos Mérés Zrt. KOM Központi Okos Mérés Zrt. 
Képv.: Dr. Molnár Gábor Képv.: Tóth László 

vezérigazgató projektigazgató 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat. 

Képv.: dr. Kocsis Máté 
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