
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 27.

Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára

Előadó: a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke
a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017. 06. 26.
Pénzügyi Bizottság 2017. 06. 26.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság 2017. 06. 26.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az MVM Partner Zrt. térítésmentesen felajánlott a város részére egy 2 x 22 kW-os elektromos
töltőoszlopot.  Az  ajánlat  elfogadása esetén a  telepítéssel,  a  hálózati  csatlakozással  és  az
üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a városnak kell viselnie.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: 2670-7/2017

Ügyintéző neve: Botyánszki Tamás Ügyintéző telefonszáma:182
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné
Leadás dátuma: 2017. június 21. Ellenőrzés dátuma: 2017. június 21.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2017. június 21. Ellenőrzés dátuma: 2017. június 21.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt / Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Az MVM Partner  Zrt.  térítésmentesen  felajánlott  a  megyei  jogú  városok,  így  Dunaújváros
részére is egy 2 x 22 kW-os elektromos töltőoszlopot. A felajánlás teljesen független a GZR-T-
Ö-2016 Jedlik Ányos Terv, Elektromos töltőállomás alprogramtól, ahhoz nem kapcsolódik. Az
ajánlat elfogadása esetén a telepítéssel és a hálózati csatlakozással kapcsolatban felmerülő
költségeket a városnak kell viselnie, továbbá évente biztosítani kell a töltőoszlop működtetését
és az ahhoz kapcsolódó költségeket is.

A telepítéssel összefüggő költségeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Tétel Mennyiség [db] Összesített ár {bruttó Ft]

Oszlop kivitelű elektromos töltőállomás, 2 x
22 kW

1 0

hiteles almérő 2 0*
villamoshálózati csatlakozási díj 1 731 520 Ft

Helyszíni kivitelezés 1 1 823 720 Ft

Összesen: 2 555 240 Ft**

*  Amennyiben  az  ügyfél  hozzájárul  az  adatok  MVM  Partner  általi  kiolvasásához,  egyéb
esetben 50 292 Ft / mérő.
** Üzemeltetési költségek nélkül (pl. fenntartás, vételezett villamos energia díja stb.)

A fenti feladatok költsége nem szerepel a 2017. évi költségvetésben.

Az elektromos töltőoszlopokkal kapcsolatos fontos előzmény, hogy Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv,
Elektromos  töltőállomás  alprogram  helyi  önkormányzatok  részére”  pályázati  felhívásra.  A
Nemzetgazdasági  Minisztérium  2017.  április  07-én  kelt  levelében  döntött  a  támogatás
megítéléséről,  így a támogatási  szerződés megkötését  követően megkezdődhet  a 3 darab
töltőállomás telepítése. 

A fentiek alapján két határozati javaslatot terjesztünk a közgyűlés elé:
 Az  „A”  változat  értelmében  a  közgyűlés  elfogadja  a  felajánlást  és  biztosítja  a

telepítéshez szükséges fedezetet, míg
 a „B”változat esetén a 2017. évben kiépítendő töltőpontokra való tekintettel nem kerül

telepítésre további töltőoszlop.

Bizottsági vélemények:
Az  előterjesztést  a  Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság  és  a
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság tárgyalja. A bizottsági ülésekre a
közgyűlési postázást követően kerül sor, így a bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a
Közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

Melléklet:
1. melléklet: MVM Partner Zrt. ajánlata



„A” változat
HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…../2017. (VI.27.) határozata

az MVM Partner Zrt. által felajánlott elektromos töltőállomásról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az MVM Partner Zrt.
elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó ajánlatát, továbbá felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy döntéséről tájékoztassa az MVM Partner Zrt.-t.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban  megnevezett  ajánlat  tartalmának  megvalósítása  során  a  kedvezményezetti
kötelezettségeket  és  jogokat  gyakorolja,  valamint  a  megvalósításához  szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

- a határozat közléséért:
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2017. december 31.

4.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő  feladatok
teljesítéséhez  szükséges  fedezetet  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 6/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelete 7.a melléklet  1.  Városfejlesztés és
rendezés cím, MVM elektromos töltő kivitelezése újonnan létrehozott soron fedezetet biztosít
az  5.b  melléklet  pályázati  önerő  tartalék  sorról  történő  átcsoportosítással,  2.600.000,-Ft
erejéig.

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  4.
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása
során  vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalások teljesítésére.

 Felelős:  -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

   a polgármester

-  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

-  a költségvetés módosításáért:

   a jegyző

-  a költségvetés módosításában való közreműködésért:

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja.



„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2017. (VI.27.) határozata
az MVM Partner Zrt. által felajánlott elektromos töltőállomásról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  az  MVM Partner  Zrt.
elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó ajánlatát és tekintettel a 2017. év-
ben kiépítendő kapacitásokra a felajánlott töltőoszlop telepítését jelenleg nem tartja
indokoltnak.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy
döntéséről tájékoztassa az MVM Partner Zrt.-t.

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 határozat megküldésére: 2017. július 24.

Dunaújváros, 2017. június 27.

Hingyi László s. k.     Pintér Attila s. k.
A Gazdasági és területfejlesztési A Pénzügyi Bizottság

Bizottság elnöke  elnöke

Cserni Béla s. k.
    A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi

és Turisztikai Bizottság elnöke
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