
Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az e-Mobi Elektromobilitás          
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: e-Mobi Nonprofit Kft.) között          
2018. november 23. napján, a Képviselő-testület 116/2018. (IX.20.) számú határozata alapján           
Együttműködési megállapodás jött létre 10 év + 5 év határozott időtartamra, térítésmentesen,            
elektromos töltőoszlopok telepítése és üzemeltetése céljára. 

Az elektromos töltőberendezések az e-Mobi Nonprofit Kft. tulajdonában állnak, amelyeknek          
a kialakítása Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken az alábbi         
helyszíneken valósult meg:  

Helyszín Helyrajzi szám Töltőberendezések száma 

Fegyvernek utca 43566/4 1 db 

Bártfai utca 36. 3519/6 2 db 

Bártfai utca 52. 3302/48 1 db 

Gazdagréti út 14. 1918/2 2 db 

Rétköz utca 27. 1918/23 2 db 

Budafoki/ Hengermalom út 56. 4053 1 db 

Menyecske utca 2. 853/26 1 db 

Somlói út 51-53. 5149/1 2 db 

Etele út 32/c. 3170/83 1 db 

Ajnácskő utca 14-18. 4565/2 2 db 

  

Az e-Mobi Nonprofit Kft.-t megvásárolta a Nemzeti Közművek Mobilitás Kft. (a           
továbbiakban: NKM Mobilitás Kft.). Az e-Mobi Nonprofit Kft. és az NKM Mobilitás között             



2020. március 30. napján létrejött elektromobilitás szolgáltatási szerződés alapján 2020.          
május 1. napjától az e-Mobi Nonprofit Kft. által üzemeltetett töltő berendezéseken az NKM             
Mobilitás Kft. vette át az elektromobilitási szolgáltatások nyújtását. 

Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes közfeladatokat a 443/2017. (XII.          
27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglalt kijelölés alapján a továbbiakban is az e-Mobi Nonprofit              
Kft. látja el, amely 2019. november 15. napjától a Magyar Villamos Művek Csoportba             
tartozó, 100%-os állami tulajdonú leányvállalat. 

2019. október 1. napján hatályba lépett a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény „Az               
elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó alapvető szabályok”-ról szóló fejezete       
(45/A.§-45/E.§), valamint 2020. január 1. napjával hatályba lépett az elektromobilitás          
szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban:         
Korm. rendelet), amely már lehetővé teszi, hogy az elektromos autó töltéséért díj kerüljön             
felszámításra. 

Az e-Mobi Nonprofit Kft. és az NKM Mobilitás Kft. azzal kereste meg az Önkormányzatot,              
hogy a megváltozott feltételekre, valamint jogszabályi környezetre tekintettel 2020. május 1.           
napjától töltési díjat vezettek be, ezért a térítésmentes Együttműködési megállapodás közös           
megegyezéssel történő módosítását kezdeményezik. A módosítás 2020. július 1. napjától          
lépne hatályba. 

Az e-Mobi Nonprofit Kft. által javasolt közterület-használati díj összege         
1,5,-Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés, amely utólagos elszámolással évente kerülne      
megfizetésre az Önkormányzat részére. 

A gépjármű töltők szolgáltatásai igénybe vételéhez szükséges parkolóhelyek nem képezik a           
szerződés tárgyát, a parkolóhelyek hasznosítása az Önkormányzat kompetenciájába tartozik. 

A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK rendelet (a           
továbbiakban: Rendelet) az elektromobilitási töltőberendezésekre díjtételt nem tartalmaz,        
ezért Közterület rendelet 11. § (4) bekezdése szerint a 2. számú melléklet „G egyéb” jelű               
díjtételének mértékére a Gazdasági Bizottság tesz javaslatot, figyelembe véve a használat és a             
használó körülményeit, a hasonló tevékenységekre vonatkozó díjtételeket, az időpontot és          
időtartamot. 

A Közterület rendelet 11. § (2) bekezdése szerint „a közterület-használathoz szükséges           
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat         
esetében a Képviselő-testület dönt”. 

  

 

 



A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való           
rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 8. § (1) bekezdése            
értelmében „a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról,        
amennyiben a vagyontárgyak hasznosításának időtartama az egy évet nem haladja meg, a            
Gazdasági Bizottság dönt. Az egy évet meghaladó hasznosításról a Gazdasági Bizottság           
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.” 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési szerződés tervezet a         
határozat mellékleteként csatolásra került. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. június 16. 

                                                                          Hintsch György 

 

  

 
 


