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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Képviselő-testület 344/2018. (IX.11.), 345/2018. (IX.11.) és 346/2018. (IX.11.) 

számú határozatai alapján, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és az 

e-Mobi Nonprofit Kft. között 2019. március 28. napján együttműködési megállapodás jött 

létre elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítése tárgyában.  

Az együttműködési megállapodással az Önkormányzat az e-Mobi Nonprofit Kft. 

használatába adta a 1237 Budapest Ördögszekér utca 195271/102, a 1239 Budapest Hősök 

tere 185613/1, és a 1238 Budapest Erzsébet utca 185070 helyrajzi számú ingatlanok 30-30 

m2 nagyságú területét elektromos töltőoszlopok elhelyezése, működtetése és az ehhez 

szükséges forgalomtechnikai jelzések kihelyezése céljából. A megállapodás 10 éves 

határozott időre szól, amelyet a megállapodás rendelkezései szerint a felek egyező akarattal 

egy alkalommal további 5 évre meghosszabbíthatnak. A közterület használati jogát az e-

Mobi Nonprofit Kft. az együttműködési megállapodás II. pontjának 4. alpontja szerint a 

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 2/2018.(II.01.) önkormányzati 

rendelet 16. § (2) bekezdése alapján közfeladat ellátása céljára, ingyenesen szerezte meg 

figyelemmel arra, hogy az általa végzett tevékenység a közösségi célt szolgál, az 

támogatandó, elősegíti a település lakosságának elektromobilitását. 

 

Az NKM Mobilitás Kft. az MVM csoport tagjaként 2019. év végén megvásárolta az e-Mobi 

Nonprofit Kft.-t, a cégkivonat szerint ezzel a társaság kizárólagos tagjává vált. Az ügyletet a 

245/2019. (X. 22.) Korm. rendelet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette. A társaság a 

változást követően is megőrizte nonprofit jellegét, végső tulajdonosa maradt a Magyar 

Állam, azonban költségvetési finanszírozása megszűnt, működése piaci alapokra 

helyeződött. 

 

Az e-Mobi Nonprofit Kft. és az NKM Mobilitás Kft. 2020. március 30. napján 

elektromobilitási szolgáltatási szerződést kötött, amely alapján 2020. május 1-jétől az e-Mobi 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett 22 kW-os gyorstöltő és 22 kW-os DC töltő berendezéseken 

az NKM Mobilitás Kft. vette át az elektromobilitási szolgáltatások nyújtását, ezzel 

párhuzamosan az érintett töltőberendezéseken a „Mobiliti” országos hálózatában is 

alkalmazott töltési díj került bevezetésre.  

 

A leírtak okán 2020. áprilisában az e-Mobi Nonprofit Kft. az Önkormányzatunkkal kötött 

együttműködési megállapodás módosítását kezdeményezte. A katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. § 

(4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Polgármestereként a 282/2020. (VI. 09.) határozattal úgy döntöttem, 

hogy egyeztetést kezdeményezek az Önkormányzat és az e-Mobi Nonprofit Kft. között 

elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítése tárgyában 2019. március 28. napján 

létrejött együttműködési megállapodás közterület-használatért fizetendő térítés tekintetében 

történő módosítása tárgyában és a tárgyalások lezárását követően, annak eredményeként, 

közösen megfogalmazott szerződésmódosítás szövegét Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjesztem. 

 

Jelen előterjesztéssel kérem a Tisztelet Képviselő-testület döntését az együttműködési 

megállapodás módosításáról. 

 

A www.mobiliti.hu honlapon közzétettek szerint 2020. május 1. napjától a – kerületünkben 

is található – 22 kW-os AC-oszlopok esetében a töltés díja egységesen bruttó 80 Ft/kWh, 

2020. július 6. napjától pedig bruttó 100 Ft/kWh. 

 



Az NKM Mobilitás Kft. által nyújtott tájékoztatás szerint kerületünkben a május és június 

hónapra vonatkozó összesített töltési adatok az alábbiak szerint alakultak: 

Töltések száma: 44 db    

Felhasznált villamos energia: 244 kWh 

Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló  

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint: 

1. § Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos - 2. §-ban meghatározott - 

egyes közfeladatokat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: Társaság) látja el. 

2. § A Társaság az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő közfeladatai körében 

felelős 

a) az országos átjárhatóságot biztosító, elektromos járművek feltöltésére szolgáló 

töltőinfrastruktúra kiépítéséért, amelynek keretében 

aa) közreműködik a töltőtelepítési fejlesztések koordinálásában, 

ab) megvalósítja a töltőinfrastruktúra kiépítését szolgáló egyes, központi költségvetési 

forrásból vagy európai uniós forrásból létrehozandó kormányzati fejlesztéseket, 

b) *  

c) tisztán elektromos gépjármű-részarány növelésének elősegítéséért az elektromos 

gépjárművek központi beszerzése útján azon költségvetési szervek részére, amelyek 

nem tartoznak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötelezően ellátott 

körbe, és nem élnek az e körhöz való csatlakozási jogukkal, 

d) * 

2/A. § *  A Társaság elektromobilitás elterjedését elősegítő feladatai körében látja el 

az általa kiépített töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartását és üzemeltetését. 

 

Fent hivatkozott rendelkezések alapján az e-Mobi Nonprofit Kft. az elektromobilitás hazai 

elterjesztésével kapcsolatban több olyan feladatot is ellát, amely közfeladatnak minősül, de a 

Korm. rendelet 2019. október 25. napjával hatályba lépett módosítása alapján az általa kiépített 

töltőinfrastruktúra rendeltetésszerű fenntartása és üzemeltetése már nem tartozik ezen 

közfeladatok közé. 

 

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 2/2018.(II.01.) önkormányzati 

rendelet korábban már hivatkozott 16. § (2) bekezdése szerint a közterület-használat 

ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátására jogszabály vagy 

szerződés alapján kötelezett részére adható használatba, a közfeladat ellátáshoz szükséges 

mértékben. A rendelet 15. § (2) bekezdése szerint a közterület-használati díjakat 

kategóriánkénti és tevékenységenkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza, az elektromos 

töltőállomások elhelyezése és üzemeltetése a rendelet szerinti „Egyéb” kategórába sorolható, a 

díjtétel mértéke a hivatkozott melléklet szerint „egyedi elbírálás” alapján kerül megállapításra. 

 

A módosított együttműködési megállapodás lényege szerint az e-Mobi Nonprofit Kft. a 

töltőberendezések által elfoglalt közterületeket használja - a parkolóhelyek nélkül -, amelyért a 

töltőberendezések fogyasztásmérője által kWh-ban meghatározott villamos energia fogyasztás 

alapján számított 1,50 HUF/kWh+ÁFA/töltőberendezés összeget fizet meg az Önkormányzat 

részére, így amennyiben a töltőberendezések igénybevétele nő, Önkormányzatunk arányosan 

több bevételhez jut. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíves döntését az együttműködési 

megállapodás módosításáról. A határozati javaslatban szereplő, a határozat 1. számú 

melléklete kifejezésen jelen előterjesztés 2. számú melléklete értendő. 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2020. (IX.15.) határozata e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. módosítja az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(a továbbiakban: Társaság) 2019. március 28. napján megkötött „Együttműködési 

megállapodás”-t, a Társasággal előzetesen szóban egyeztett, majd a Társaság által 

írásba foglalva megküldött módosítási javaslat alapján a jelen határozat 1. számú 

mellékletében rögzített „Együttműködési megállapodás módosítása” c. tervezet szerint. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott szerződés-módosítás aláírására, 

arra az esetre is kiterjedően, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem 

sértő módon eltérnek. 

 

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 

Budapest, 2020. augusztus 26. 

 

 

             

Kovátsné dr. Prohászka Beáta 

osztályvezető-helyettes 

Városüzemeltetési Osztály 

az előterjesztés készítője 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

előterjesztő 

     

 

Mellékletek: 

 

- 1. sz. melléklet: 2019. március 28. napján létrejött együttműködési megállapodás 

- 2. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás módosításának tervezete 

- 3. sz. mellékelt: egyeztető lap 

          


