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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
A Képviselő-testület 2018. augusztus 31. napján tartandó rendkívüli ülésére 

a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú pályázattól való visszalépés 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium), mint Támogató, az 
elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati 
felhívására Kiskunhalas Város Önkormányzata GZR-T-Ö-2016-0013 azonosítószámmal 
pályázatot nyújtott be és 2017. április 28-án kézhez kapta a Minisztérium értesítését a 
támogató döntésről.  
 
A pályázat benyújtása óta eltelt közel két év óta sokat fejlődött ez a terület. Sokkal 
modernebb, hatékonyabb töltőállomások létesítése volna indokolt, a használók későbbi 
elégedettsége érdekében. Az újabb típusú töltők azonban jelentősen drágábbak, mint a 
pályázat benyújtásakor építeni tervezett, ma már korszerűtlennek számító eszközök. Ezek az 
indokok újabb piackutatást tettek indokolttá, melyet 2018. június hónapban lefolytattunk. A 
beérkezett aktuális árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat is több millió forinttal 
meghaladta a pályázat által biztosított támogatás összegét. A projekt teljeskörű 
megvalósításához minimum további 6.1 millió forint önerőt kellene biztosítania 
önkormányzatunknak. Kérelemmel fordultunk a Közreműködő Szervezethez, 
többlettámogatási igényünket jelezve, mely levelünkre sajnos elutasító válasz érkezett. 
Fontos szempont az is, hogy az e-Mobi Kft. jóvoltából a Bethlen Gábor téren a közelmúltban 
megépület egy elektromos töltőállomás. 
 
Tekintettel a fent részletezettekre és hogy a Jedlik Ányos terv keretében megvalósítandó 
újabb töltőállomás milyen anyagi terheket róna önkormányzatunkra, kérem a Képviselő-
testülettől, támogassák a GZR-T-Ö-20169-0013 azonosítószámú pályázattól való 
visszalépésünket. 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerült 
többletköltségekre és az eltelt idő alatt megváltozott körülményekre való tekintettel 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy megtegye a szükséges lépéseket a GZR-T-Ö-2016-
0013 azonosítószámú „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram célú 
pályázattól való visszalépés érdekében. 
 
Határid ő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 
Osztályvezető 
Határozatról értesül:  Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 

Osztályvezető 
    Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 

Kiskunhalas, 2018. augusztus 21. 

Fülöp Róbert s.k.  


