
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 245/2017. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. november 16-i ülésére 

 

Tárgy:  Zöld Ferencváros Program 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Jogi és Pályázati Iroda,  

FEV IX. Zrt. 

 

Előzetesen tárgyalja:  VVKB, 2017. november 15. 

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 mint Támogató, az elektromobilitási töltőinfrastruktúra 

kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást tett közzé a múlt évben. 

A támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának 

csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának 

megteremtése. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása 

egy összegben, támogatási előleg formájában történik. A támogatás közcélú, diszkrimináció-

mentesen és bármikor elérhető elektromos töltőállomások telepítésére igényelhető, vállalva 

azok 5 évig történő üzemeltetését. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. április 07. napján kelt értesítő levelében tájékoztatta 

Önkormányzatunkat, hogy a „Zöld Ferencváros” című, GZR-T-Ö-2016-0011 azonosító 

számú támogatási kérelmünket elbírálta, s az igényelt vissza nem térítendő támogatással 

egyező összegű támogatásról pozitív döntést hozott.  

 

A döntés értelmében a megítélt támogatás összege: 12 380 000,- Ft. 

 

A pályázatot lebonyolító szervezet, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a döntés 

értelmében a Támogatási Szerződést megküldte részünkre aláírás céljából.  A pályázati 

útmutató alapján a Támogatási Szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges, 

melyet mellékelni kell a Támogatási Szerződéshez. Ennek megfelelően Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 29. 

napján tartott ülésén tárgyalta a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Támogató által 

meghirdetett, az elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására 

vonatkozó „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok 

részére” tárgyú Támogatási Szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 

 

 

A Tisztelt Képviselő-testület a 230/2017. (VI.29.) sz. határozatával az alábbiak szerint 

döntött: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére” tárgyú Támogatási Szerződés megkötéséhez a 184/2017 

számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal hozzájárul, és felkéri a 

Polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.” 

 

A Támogatási Szerződés megkötését (2017.07.17.) követően a megítélt támogatás összege 

2017.08.28. napján átutalásra került Önkormányzatunk fizetési számlájára. 

 

A megkötésre került Támogatási Szerződés 1.3. pontja tartalmazza a támogatott tevékenység 

eredetileg tervezett megvalósítási helyszíneit: 



 

A projekt végrehajtása során eddig két alkalommal vált szükségessé egyes 

töltőállomások GPS koordinátáinak pontosítása, módosítása, melyet a Lebonyolító szerv 

részére változás-bejelentők megküldésével kezeltünk a pályázati útmutató előírásainak 

megfelelően.  

A módosítások indokai az alábbiak voltak: az elektromos hálózathoz való csatlakozás 

megkönnyítése, illetve a több helyszínt is érintő, belátható időn belül megvalósuló átépítések, 

továbbá a tervezett Bakáts tér 6. szám előtti területről a módosítás szerint átkerült a kiépítendő 

töltőállomás helyszíne a tér másik oldalára, a Bakáts tér 13. előtti területre. A módosítás 

helyrajzi szám változással nem jár. 

Az 1. számú változás-bejelentés keretében az alábbi módosított GPS koordinátákat 

határoztunk meg: 

Töltőállomások helyének módosítása 

Töltőállomások módosított GPS koordinátái 

Megvalósulás helyszínének 

GPS koordináta szélessége: 

Megvalósulás helyszínének 

GPS koordináta hosszúsága: 

1.: 47.483598 

2.: 47.483108 

3.: 47.481379 

4.: 47.474769 

5.: 47.486347 

1.: 19.065828 

2.: 19.067510 

3.: 19.078124 

4.: 19.073782 

5.: 19.060345 

 

A 2. számú változás-bejelentés alkalmával a tervezett Bakáts tér 6. szám előtti területről 

átkerült a kiépítendő töltőállomás helyszíne a tér másik oldalára, a Bakáts tér 13. előtti 

területre, így az 1. számú változás bejelentési kérelemben megjelölt 47.483108 (szélesség) 

19.067510 (hosszúság) GPS koordináta az alábbira módosul:  

A töltőállomás módosított GPS koordinátái: 

Megvalósulás helyszínének 

GPS koordináta szélessége: 

Megvalósulás helyszínének 

GPS koordináta hosszúsága: 

47.483731 19.066966 

 



A Lebonyolító szervezet tájékoztatása szerint, az eddig beküldött változás-bejelentéseket 

együtt kezelve, Támogatási Szerződés módosítás kerül megküldésre aláírás céljából 

Önkormányzatunk számára a szerződés 1.3. pontjában foglalt megvalósítási helyszínek 

változása miatt.  

Az elektromos töltőállomások  - eddigi változás-bejelentési kérelmek alapján - 

aktualizált helyszínei az alábbiak lennének, melyet a Lebonyolító szervezet jóváhagyását 

követően Önkormányzatunk részére megküldésre kerülő Támogatási szerződés 

módosítás tartalmazna: 

 

Az elektromos töltőállomások telepítésének helyszínei 

  
sorszám 

Gps koordináta 

szélessége 
Gps koordináta hosszúsága 

helyrajzi 

szám 
cím 

1 47.483598 19.065828 36929 Ráday utca 47. 

2 47.483731 19.066966 36930/2 
Bakáts tér 12.és 13. 

határán 

3 47.481379 19.078124 37282 Tűzoltó utca 37-47. 

4 47.474769 19.073782 37955 Pápay István utca 14. 

5 47.486347 19.060345 37054/22 Csarnok tér 3-4. 

 

A frissített megvalósítási helyszíneket tartalmazó térképvázlatot az előterjesztés 

melléklete tartalmazza. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt ütemezése szerint jelenleg az 

ELMŰ-vel zajlanak az egyeztetések, valamint folyamatban van a telepítéshez szükséges 

engedélyek beszerzése. 

 

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításával összefüggésben a jövőben esetleg felmerülő, 

Támogatási szerződés módosítást igénylő technikai változtatások válhatnak szükségessé, 

indokolt a polgármester Képviselő-testület általi felhatalmazása ezen költségvetés 

módosulásával nem járó, támogatási szerződés módosítás(ok) aláírására. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Budapest, 2017. október 25. 

 

            

       dr. Bácskai János s.k. 

           polgármester 

 



Határozati javaslat 

 

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

hogy felhatalmazza a polgármestert a 230/2017. (VI.29.) sz. képviselő-testületi határozattal 

elfogadott „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok 

részére” tárgyú Támogatási Szerződés költségvetés módosulásával nem járó, technikai 

változtatásokat jelentő módosításainak aláírására.  

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 2017. november 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melléklet 

A módosításokkal frissített megvalósítási helyszíneket tartalmazó térképvázlat 

 


