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Előadó:
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A napirendi pont rövid tartalma:
2016. augusztus 22-én megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt "Jedlik Ányos
Terv" - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-2016)
pályázati felhívás. A 1,25 milliárd Ft összegű vissza nem terítendő támogatásból közel 1.000
db új elektromosautó töltési pont létesülhet, melyből a felhívásban foglaltak alapján városunk 3
darab töltőpont kiépítésére pályázhatna.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve:
Botyánszki Tamás
E-mail címe:
botyanszki@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:
182
Iktatószám:
24152-3/2016
Előkészítő aláírása:
Igazgató / Osztályvezető aláírása:
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Botyánszki Tamás sk.
Szabó Imre sk.
Dr. Horváth Petra sk.

Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

2016. 09. 12.
2016. 09. 12.
Van / Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Dudás Pálné 2016. 09. 12.

Javaslat
a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram
pályázaton való részvételre
Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzetgazdasági Minisztérium az elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének
támogatására vonatkozóan GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, Elektromos töltőállomás
alprogram helyi önkormányzatok részére” címmel pályázati felhívást tett közzé.
A teljes támogatási összeg a telepítendő töltők számától és típusától függ. A telepíthető töltők
darabszáma az érintett település lakónépességétől függ, Dunaújváros lélekszáma alapján a
20.000-49.999 kategóriába esik, így lehetősége van egy projektben maximum 3 darab
töltőállomás támogatással történő beszerzésére.

Az elnyerhető összegek töltőtípustól (A, B, C) függenek, de funkciótól függetlenek, azaz
Multifunkciós eszközöknél is változatlanok. A töltőoszlopok ára alapján a legkedvezőbb
feltételek az "A" típus beszerzésével adódnak, melyek beszerzési költsége jelenleg kb. bruttó
1,5-2,3 millió forint körül mozog. Ebben az esetben töltőoszloponként 0 - 800 ezer forintnyi
önerővel kell számolni, mely 100%-75%-os támogatási intenzitásnak felel meg.
Amennyiben az elszámoláskor a tényleges költségek meghaladják a támogatásként nyújtott
összeget, a Pályázó abban az esetben is kizárólag a támogatási összegre jogosult. A
támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a Támogatási
szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási előleg formájában történik.
A töltöőszlopok beszerzésével nem ér véget a projekt, mivel a Kedvezményezett köteles a
megvalósulásától számított legalább öt évig fenntartani és üzemeltetni a létesítményt, a
töltőoszlopoktól elvárt rendelkezésre állás 99,5%.
Az üzemeltetést, a karbantartást, a műszaki / felügyeleti funkciókat a Kedvezményezettnek kell
biztosítania, továbbá működőképes elszámolási rendszer kiépítése nélkül a vételezett villamos
energia árát is. Egy töltőoszlop fenntartásának költsége (a töltés céljából felhasznált villamos
energia nélkül) kb. 60 ezer Ft/év.
Megfelelő töltők telepítésével megvalósítható egy e-mobilitás fejlesztésére alkalmas
tesztkörnyezet kialakítása is.

Bizottsági vélemények:
A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 20-án tárgyalja,
véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 20-án tárgyalja, véleményét a
bizottság elnöke szóban ismerteti.
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést 2016.
szeptember 20-án tárgyalja, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2016. (IX.22.) határozata
a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás
alprogram pályázaton való részvételről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a Nemzetgazdasági Minisztérium által
meghirdetett, GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére” címmel megjelent pályázati felhívásra.
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és tartalmi követelményeknek
megfelelő, a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez szükséges
dokumentumokat aláírja.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:

a pályázat benyújtására: 2016. december 31.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban szereplő feladat
végrehajtásához szükséges, várhatóan 3 millió Ft forrást a 2016. évi költségvetési rendelet 5. melléklet
23.4. alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének terhére nevesíti.
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalások teljesítésére.

Felelős:

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:

folyamatos

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Hingyi László s. k.
A Gazdasági és területfejlesztési
Bizottság elnöke
Cserni Béla s. k.
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi
és Turisztikai elnöke

Pintér Attila s. k.
A Pénzügyi Bizottság
elnöke

