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Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  12. és 21. 
pont 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 161/2016. (IX.22.) számú határozatában Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött a Jedlik Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésére irányuló 
pályázat benyújtásáról. 
 
A 2016. szeptember 26-án beadott pályázati anyagot a Támogató Szervezet 2017. április 7-én kelt 
levelében 2.475.997,- forint összegű támogatásban részesítette. 
A támogatási összeg megérkezését követően a projekt kivitelezésére irányuló beszerzési eljárás 2017. 
szeptemberében lefolytatásra került, amelynek nyertese az E-ON Kereskedelmi Kft. (1051 Budapest, 
Roosevelt tér 7-8.) lett.  
 
A pályázati felhívás szabályai szerint Komló Város Önkormányzatának a támogatással kiépített 
töltőberendezésnek 5 évig történő üzemeltetését és karbantartását kell vállalnia. Ennek értelmében 
szükségessé válik, hogy az önkormányzat a beszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevővel a 
beruházáshoz kapcsolódó szerződés megkötésével egyidejűleg üzemeltetési és karbantartási 
megállapodást is kössön. Az előzetes tárgyalások alapján ennek várható havi fajlagos költsége bruttó 
20.000,-Ft, ami éves szinten 240.000,-Ft költséget jelent. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 
161/2016. (IX. 22.) sz. határozatában az üzemeltetési és karbantartási költséggel kapcsolatban nem 
rendelkezett, ezért szükséges a korábban hozott határozat kiegészítése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az érintett bizottságok 
állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság és a 
gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta „A Jedlik 
Ányos terv keretében meghirdetett elektromos töltőállomás létesítésével kapcsolatos 161/2016. 
(IX.22.) sz. határozat kiegészítése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a 161/2016. (IX.22.) sz. határozatát az alábbi határozati ponttal egészíti ki:  

 
4. A Képviselő-testület a megvalósuló elektromos töltőállomás üzemeltetési és karbantartási 
költségének fedezetét az önkormányzat dologi előirányzatai terhére évi 240.000,-Ft összegben 
a 2018-2022. évi költségvetésekben biztosítja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti költséget az éves költségvetések összeállítása során 
szerepeltesse.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési és karbantartási szerződést az E.ON 
Kereskedelmi Kft-vel megkösse.  
 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző  
  Polics József polgármester 

 
Komló, 2017. október 11. 
 
 

Polics József 
polgármester 


