
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság 

 

2016. október 25-én  

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   .../2016. (X.25.) VPB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …/2016. (X.25.) VVB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



21451-35/2016. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság 

2016. október 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

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 csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. október 17. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2016. (X.25.) FKAB. számú határozat 

Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 21451-35/2016. 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 

 

 

2016. október 27-én  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:      

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  

Fejlesztési, Agrár és Környezetvédelmi Bizottság  .../2016. (X.25.) FKAB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság   .../2016. (X.25.) VPB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …/2016. (X.25.) VVB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

dr. Határ Mária 



        jegyző 

 

 
21451- 34/2016. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. október 27-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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 és a nemzetgazdasági miniszter feladatot kapott arra, hogy 

gondoskodjon 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. 

Ezen előzmények alapján 2016. augusztus 15. napján megjelent a „Jedlik Ányos Terv” 

elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című pályázati felhívás.  

A pályázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 

3. melléklet 2.4.2 pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 

szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján 

2016. szeptember 15. napján benyújtásra került.  

 

A pályázat háttere 

 

A felhívásban meghatározott fejlesztések eredményeként az elektromobilitás elterjedése 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátásának mintegy 15%-

át kitevő, és végső energiafelhasználásának egynegyedéért felelős közlekedési szektor 

környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen. Az elektromos járművek elterjedésével 



javulhat elsősorban 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 pályázat tárgya és célja  

 

A pályázat általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának 

csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának 

megteremtése.  

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 (a továbbiakban: 2014/94/EU irányelv) szerinti országos 

töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállás 

ösztönzésébe.  

 

Kecskemét megyei jogú város területén megvalósítandó töltőpontok tervezett helyszínei: 

 

 Budai kapu környéke (AGIP benzinkút mellett, Kecskemét 3832/2 hrsz.) 

 Katona József tér (MOL benzinkút mellett, Kecskemét 475/4 hrsz.) 

 Rudolf laktanya terület (Kecskemét 10208/1 hrsz.) 

 

Nyertes pályázat esetén a három kijelölt helyszínen „A” típusú normál töltőberendezések 

kerülnek telepítésre, melyek 2x22 kW teljesítményűek, töltőoszloponként 2 darab „Type 2” 

csatlakozási lehetőséggel. A töltő intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens 

kommunikációra alkalmas, 99,5%-os rendelkezésre állási idővel. 

 

A beruházás az önkormányzat saját, kizárólagos tulajdonú ingatlanain kerülne megvalósításra. 

A helyi önkormányzat köteles az üzemeltetést 5 éven át biztosítani, azonban az üzemeltetés 

jogát az üzemeltetési időszak alatt átadhatja gazdasági társaságnak a Támogatási 

Szerződésben rögzített kötelezettségek átadásával a Támogató, vagy a Lebonyolító  előzetes 

jóváhagyásával. 

 

Program költségvetése: 

 

Forrás Összesen, nettó (Ft) ÁFA összesen (Ft) Összesen, bruttó (Ft) 

1. Teljes költség összesen 7.923.306 2.139.293 10.062.599 

2. Igényelt támogatás összege  5.848.819 1.579.181 7.428.000 

3. Saját forrás  2.074.487 560.112 2.634.599 

4. Igényelt támogatási intenzitás %                          

(teljes költség/igényelt támogatás összege) 
73,8179 



 

 

Kecskemét megyei jogú város vonatkozásában az elektromos töltőinfrastruktúra iránti igény 

még nem olyan nagyságrendű, mely jelenleg több töltőállomás kiépítését indokolná, továbbá 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 42. § (15) bekezdése alapján a meglévő, minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) 

helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátnia a 300 m
2
 nettó 

árusítóteret meghaladó kereskedelmi egységeknek. Ennek megfelelően Kecskeméten 2019. 

január 1-ig további elektromobilitási töltőpontok telepítése várható (Auchan, Metro, Tesco, 

stb.). 

 

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

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2016. október 17. 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2016 (X.27.) határozata 

Tájékoztató a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című felhívás keretében benyújtott pályázatról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 21451-34/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) A „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok 

részére című felhívás keretében benyújtott pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 

2.) A pályázat nyertessége esetén a szükséges önerőt az önkormányzat bruttó 2.634.599,-  

Ft összegben biztosítja. 

 

3.)  A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

pályázat nyertessége esetén a támogatási szerződést aláírja, illetve a pályázat benyújtása 

során felmerülő esetleges hiánypótlásokat teljesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


