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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a Gazdasági Zöldítési Rendszer előirányzat keretében 2016. 
augusztusában pályázati felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok számára az elektromobilitási 
töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására. A hozzájárulás célja a közlekedésből származó 
üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése, az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő 
átjárhatóságának megteremtése, továbbá a felhasználók számára a töltőpontok elérhetőségének 
javítása. 
A pályázatban az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU 
irányelvnek is megfelelve, az alábbiakban nevesített töltőtípusok telepítésére lehet támogatási 
kérelmet benyújtani: 
 
„A” típusú (normál) töltőberendezés: 

• 2 x 22 kW teljesítményű (két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre), 
• töltési idő: 2-3 óra alatt 80%-os töltöttség érhető el, 
• töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel. 

„B” típusú (normál) töltőberendezés: 
• 2 x 11 kW teljesítményű (két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre), 
• töltési idő: 6-8 óra alatt 80%-os töltöttség érhető el, 
• töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel. 

„C” típusú (villám) töltőberendezés: 
• legalább 42 kW teljesítményű; 
• töltési idő: 20 perc alatt 80%-os töltöttség érhet 
• az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell. 

 
Töltőtípusonként a támogatással a következő maximális részösszegek, illetve teljes összegek 
nyerhetők el: 

 
A típus  B típus  C típus  

(2*22 kW) (2*11 kW)  (50 kW DC) 
Töltőoszlop beszerzése  1.500.000 Ft  750.000 Ft  2.000.000 Ft 
Villamoshálózati csatlakozási díj  576.000 Ft 230.000 Ft  800.000 Ft 
Töltőhely kialakítás költségei 
(tervezés, parkoló festés, előjelző 
táblák)  

400.000 Ft 400.000 Ft  400.000 Ft 

Összesen (maximum/db)  2.476.000 Ft  1.380.000 Ft  3.200.000 Ft 
 
A projektre rendelkezésre álló teljes támogatási keret összege: 1.250.000.000,- Ft, azaz 
egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint. A támogatási intenzitás maximum 100%. 
Pozitív támogatói döntés esetén a támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg 
formájában történik A pályázat a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. 
december 31. napjáig tart.  
 
Települési önkormányzatonként a projekt során maximálisan beszerezhető töltőállomások 
darabszámát a Támogató lakosságszám arányában állapította meg, amely szerint a 20.000 és 
49.9000 fő közötti települések egyenként 3 darab töltőberendezés kiépítésére nyújthatnak be 
támogatási kérelmet. A felhívás előírásai szerint a töltőpontot a település frekventált helyén, 



magas lakó-sűrűségű, megkülönböztetés nélkül mindenki számára folyamatosan elérhető 
helyszínen, az önkormányzat saját, 1/1 tulajdonú ingatlanán kell kialakítani. 
 
A telepítési helyszín meghatározása során szükséges volt figyelembe venni az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletet 
(OTÉK), amely szerint 2019. január 1-jéig minden meglévő, nettó 1500 m2 árusítóteret meghaladó 
kereskedelmi tevékenységet végző üzlet esetében az ingatlan tulajdonosának, minden megkezdett 
100 várakozó- (parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátnia. 
Ezek alapján Komló városában a Lidl és a Tesco áruház parkolójában biztosan várható elektromos 
töltőberendezések telepítése. 
 
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. hálózat üzemeltetési területi referensével történt 
szakmai egyeztetések során a helyszín kiválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a töltőpont 
kiépítése a jelenlegi villamos energia hálózatra csatlakoztatható legyen: a tervezett töltőberendezés 
által igényelt teljesítményt az adott vezetékszakasz képes legyen kiszolgálni, anélkül, hogy a 
jelenlegi hálózati területén áramellátási zavar keletkezne. 
Az előzetes szakértői egyeztetések és a pályázat által előírt, a töltőhely telepítési helyszínének 
kiválasztása vonatkozó szabályok alapján javaslom, hogy Komló Város Önkormányzata a 7300 
Komló, Templom téren, az 560 helyrajzi számon lévő, a közelmúltban korszerűsített parkolóban 
egy darab „A” típusú töltőberendezés kiépítésére nyújtson be támogatási kérelmet. 
 
Az eddig műszaki előkészületek és árbecslések azt tükrözik, hogy az „A” típusú töltőpont 
létesítéséhez a Támogató által nyújtható bruttó 2.476.000 Ft támogatási összegen felül, az 
elektromos hálózat csatlakozásának kiépítéséhez hozzávetőlegesen bruttó 900.000.- Forint önerő 
szükséges. A beruházási összeg, pozitív támogatói döntést követően, a terület specifikus adatok 
alapján meghatározott beszerzési eljárás során kerül megállapításra. 
 
Támogatott projekt esetén a Kedvezményezettnek a Támogatási szerződés aláírását követően egy 
éven belül kell a beruházást megvalósítania és a pályázati felhívás szabályai szerint a támogatással 
kiépített töltőberendezések 5 évig történő üzemeltetését és karbantartását szükséges vállalnia, 
amelynek várható éves fajlagos költsége nettó 450.000.- forint. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a 
„Támogatási kérelem benyújtása a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos 
töltőállomás létesítésére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a tulajdonában álló, Komló, Templom tér (560 hrsz) alatti 
helyszínen létesítendő „A” típusú elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó 
pályázat benyújtását, bruttó 3.376.000.- Ft összköltséggel. 
Az összköltségen belül igényelt 2.476.000.-Ft támogatási összeghez 900.000.- Ft pályázati 
önerőt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 
 

 



2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy saját forrás összegét a 2017. évi költségvetési 
rendeletben szerepeltesse.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázat benyújtására 
és ezzel kapcsolatban a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 
Komló, 2016. szeptember 14. 
 
 
 
 

Polics József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 


