
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 60/2018. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-i ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a „Jedlik Ányos Terv” megvalósítása érdekében az e-

Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel Együttműködési 

megállapodás megkötése tárgyban 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából 

    Szűcs Balázs főépítész 

Készítette:    Róth Istvánné, Jogi és Pályázati Iroda  

 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2018. április 25-i ülése 

 RÖNK 2018. április 26-i ülése 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

igen X 

nem  

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti 

(1198/2016.(VIII.31.Főv.Kgy.h.) együttműködési megállapodás értelmében, amely 2016. 

december 13. napján került aláírásra, Budapest Főváros Önkormányzata elkötelezte magát a 

környezetbarát, nulla helyi kibocsátású (elektromos üzemű) járművek előnyben részesítése 

mellett, így más európai fővárosokhoz hasonlóan a fővárosi kerületekkel összhangban létre 

kívánja hozni az elektromos gépjármű töltőhálózati infrastruktúrát (továbbiakban: „e-

töltőhálózat”). 

A Fővárosi Közgyűlés 2016. augusztus 31. napján a 1198/2016.(08.31) számú határozatával 

támogatta az e-töltőhálózat létrehozatalát, amely kormányzati céltámogatás és forrásbevonás 

felhasználásával történik meg. 

 

A megvalósításhoz a Főváros és a kerületek a helyszínek biztosításával, a Kormány pedig a 

telepítési és üzemeltetési feladatok finanszírozásával járul hozzá.  

 

Az e-töltőhálózat kialakításához kapcsolódó feladatok ellátásával és a szükséges egyeztetések 

lefolytatásával Budapest Főváros Önkormányzata a BKK Zrt.-t, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium pedig a 443/2017.(XII.27.) Korm.rendeletben foglaltak alapján, az e-Mobi 

Elektromobilitás Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: e-Mobi NKft.) bízta meg. Az e-Mobi 

Elektromobilitás Nonprofit Kft. száz százalék állami tulajdonban lévő társaság, amely a 

kormány által az 1487/2015.(VII.21.) Kormány határozattal elfogadott Jedlik Ányos Terv 

végrehajtására jött létre.  

 

Az e-Mobi NKft. 2018. év folyamán az első ütemben 169 darab fővárosi töltőállomás 

telepítését tervezi Budapesten. Az e-Mobi NKft. ennek a célnak a megvalósítása érdekében 

kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a IX. kerület területén előzetesen leegyeztetett és 

kijelölt két e-töltőállomás helyszínének térítésmentes használatba adásáról/vételéről 

együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor, mely tartalmazza, hogy e-Mobi 

NKft. saját költségén telepíti és működteti a töltőoszlopo(ka)t és viseli azok fenntartásával 

járó valamennyi költséget. 

 

 

Az e-Mobi NKft. által telepítendő e-töltőállomások kijelölt helyszínei: 

- 1098 Budapest, Ecseri út 2/III. előtt, helyrajzi száma: 38236/202, koordinátái: 

47.470677 °, 19.109523 °, (A József Attila lakótelepen, az Ecseri út-Üllői út 

találkozásánál lévő parkolóban); 

- 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. előtt, helyrajzi száma: 38017/20, koordinátái: 

47.471991 °, 19.072204 °, (A Millenniumi Városközpont parkolósávjában). 

 

 

Az együttműködési megállapodásban rögzített feltételek alapján Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata és az e-Mobi NKft. a megállapodást a hatálybalépéstől 

számított 10 éves határozott időre kötik, amely egy alkalommal további 5 évre 

meghosszabbítható.    

      

 

 

 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben bemutatott helyszíneken történő 

megvalósítást és az e-Mobi NKft.-vel az együttműködési megállapodás megkötését támogatni 

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2018. április 10. 

            

       dr. Bácskai János 

                               polgármester megbízásából 

 

 

             Szűcs Balázs főépítész s.k. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

1) az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által telepítendő két töltőállomás  

helyszínét az alábbiak szerint jóváhagyja:  

- Budapest, IX. kerület Ecseri út 2/III. előtt, helyrajzi száma: 38236/202, és 

- Budapest, IX. kerület Lechner Ödön fasor 9. előtt, helyrajzi száma: 38017/20  

 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által a 

IX. kerületben létesítendő e-töltőállomások 1) pont szerinti helyszínének térítésmentes 

használatba adásáról/vételéről szóló Együttműködési megállapodás megkötése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.    

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2018. április 30. 

 

 

melléklet: 

- 1. számú: Az e-Mobi NKft. által telepítendő e-töltőállomások megvalósítási 

helyszíneit tartalmazó térképvázlatok 


