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I.

A pályázat általános ismertetése, feltételei

1. Előzmények
A Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) Korm.
határozat értelmében elfogadásra került az elektromobilitás hazai ösztönzéséről szóló Jedlik
Cselekvési Terv, és a nemzetgazdasági miniszter feladatot kapott arra, hogy gondoskodjon az
elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítéséről és az
elektromos mobilitás terjedését szolgáló mintaprojektek indításáról – elsődlegesen az egészségügy,
a városi és elővárosi közösségi közlekedés és a kommunális hulladékgyűjtés területén – a
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek terhére.
Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz
kibocsátásának mintegy ca. 15%-át kitevő, és végső energiafelhasználásának egynegyedéért felelős
közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen. Az elektromos járművek
elterjedésével javulhat az elsősorban városi életminőség, csökkenhet hazánk energiaimportja és
fosszilis energia felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő elektromobilitás
előremutató módon az országos villamosenergia rendszer kiemelkedő fejlesztési irányává válhat.

2. A pályázat tárgya és célja
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató, elektromobilitási töltőinfrastruktúra
kiépítésének támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé helyi
önkormányzatok (települési, megyei, fővárosi kerületi és Budapest Főváros
Önkormányzata) számára.
Jelen támogatás általános célja a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának
csökkentése és az ország Környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.
A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőpontok a felhasználók mindennapi életteréhez a
lehető legközelebb kerüljenek. A Környezetkímélő gépkocsik – a nemzetközi tapasztalatokból
kiindulva – jellemzően városi használatban terjedtek el először, így indokolt a helyi
önkormányzatok bevonása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló
2014/94/EU irányelv (a továbbiakban: 2014/94/EU irányelv) szerinti országos
töltőinfrastruktúra kiépítésébe, valamint az alacsony kibocsátású közlekedésre történő átállás
ösztönzésébe.
A Támogató pályázatkezelési feladataira lebonyolító szervezetként az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lebonyolító) kerül kijelölésre.

3. A pályázat forrása
A támogatás nyújtása a Gazdasági Zöldítési Rendszer (a továbbiakban: GZR) fejezeti kezelésű
előirányzat terhére történik.
A
pályázat
rendelkezésre
álló
keretösszege:
1.250.000.000,Ft,
azaz
egymilliárd-kettőszázötvenmillió forint.
A támogatás nyújtása vissza nem térítendő támogatásként történik, egy összegű támogatási előleg
formájában.
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A pályázat a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig tart. A benyújtási határidő
2016. december 31. napja. A beérkező pályázatok elbírálása folyamatos.
Amennyiben a rendelkezésre álló támogatási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető,
a Támogató a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti, vagy a pályázatot
lezárhatja.

4. Fogalom-meghatározások:
Állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
Átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen,
kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom.
Elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség.
Fenntartási időszak, üzemeltetési időszak: A kötelező fenntartási időszak a projekt
megvalósulásától számított legalább öt év. A fenntartási időszak kezdete: a beruházás üzembe
helyezésének napja.
Helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói
környezet korszerűsítéséhez, és ipari bázisok fejlesztéséhez.
Immateriális javak: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 30. pontja szerinti javak.
Kedvezményezett, Támogatott: az a helyi önkormányzat, amely a Támogató döntése alapján
támogatásban részesül és vele Támogatási szerződés kerül megkötésre.
Környezetkímélő gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti gépkocsik.
Lebonyolító: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.)
Multifunkciós eszköz: Olyan berendezés, amely a járművek normál teljesítményű elektromos
töltése mellett legalább még egy funkcióval is szolgál (pl.: parkolóóra; wi-fi szórás biztosítása,
„smart” közvilágítás megvalósítása, SOS gomb, stb.).
Működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos
élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű
ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás
költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási
költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség.
Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás.
Parkolóhely (a töltőoszlop közvetlen közelében): a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 17. e) pont szerinti, Környezetkímélő gépkocsik
számára kialakított várakozóhely.
Pályázó: a pályázati felhívás jogosultsági feltételeinek megfelelő helyi önkormányzat.
Rendelkezésre állás: Töltőoszlop igénybe vehetőségének időtartama (éves elméleti maximum
százalékos arányában kifejezve) töltési szolgáltatásra, melybe nem tartoznak bele az üzemeltető
önhibáján kívüli meghibásodások (pl. rongálás), a rendszeres és ad hoc villamos energia hálózati
kimaradások.
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Támogatási szerződés: a Támogató képviseletében eljáró Lebonyolító és a Kedvezményezett
között létrejött támogatási szerződés.
Támogató: A Nemzetgazdasági Minisztérium.
Tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.
Töltési szolgáltatás: Környezetkímélő gépkocsi energiatárolójának villamos energiával történő
töltése a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján.
Töltőoszlop:
- „A” és „B” típusú töltőberendezés (normál teljesítményű elektromos töltőállomás): A
2014/94/EU irányelv alapján olyan elektromos töltőállomás, mely csatlakozási lehetőségenként
legfeljebb 22 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű villamos energiával
történő feltöltését; nem foglalja magában a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű olyan
berendezéseket, amelyeket háztartásokban létesítettek, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem
elektromos járművek feltöltése, és amelyek nem hozzáférhetők nyilvánosan.
A töltőoszloppal kapcsolatos további kritériumokat jelen útmutató 6. b) pontja tartalmazza.
- „C” típusú töltőberendezés (nagy teljesítményű elektromos töltőállomás, Villámtöltő):
A 2014/94/EU irányelv alapján olyan elektromos töltőállomás, amely csatlakozási
lehetőségenként 22 kW-nál nagyobb teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos jármű
villamos energiával történő feltöltését.
A töltőoszloppal kapcsolatos további kritériumokat jelen útmutató 6. b) pontja tartalmazza.
Töltőpont: normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési helyszíne, melybe
beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A” vagy „B” vagy „C” töltőberendezés megvalósítása
esetén töltőoszloponként 2 db Környezetkímélő gépkocsi részére szolgáló parkolóhely; továbbá a
Töltőoszlop illetve Multifunkciós berendezés kihelyezéséhez szükséges földterület.
Üzemeltetési kötelezettség átvállalására jogosult: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény szerinti gazdasági társaság.
Üzembe helyezés napja: a beruházás könyv szerinti (számviteli) aktiválásának napja.

5. Jogosultsági feltételek
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM
rendelet 1. mellékletének 22. pontja értelmében támogatás magyarországi helyi önkormányzat
részére nyújtható (a továbbiakban: Pályázó).
Nem jogosult pályázni az a helyi önkormányzat, amely:
a) a 2015. évi KSH adatok alapján kevesebb, mint 15.000 fő lakossal rendelkezik;
b) a beruházást a pályázat benyújtása előtt már megkezdte;
c) a beruházást, olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely nem a Pályázó saját, 1/1
arányú tulajdona.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatásra jogosult, vagy annak
képviselője nyújtotta be, illetve, amennyiben a pályázat a jogosultsági ellenőrzés során nem felel
meg az előírt követelményeknek.

6

6. Támogatható tevékenységek köre
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások a következők.
a. Általános elvárások

A támogatás közcélú, diszkrimináció-mentesen és bármikor elérhető elektromos
töltőállomások telepítésére igényelhető, vállalva azok 5 évig történő üzemeltetését.
A fenntartási időszak kezdete: az üzembe helyezés napja.
A pályázatban megjelölt megvalósítási helyszínnek a Pályázó közigazgatási határain
belül kell lennie.
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele
szükséges:
a) Az elszámolásra kerülő költségek/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai
forrásból nem kerülhetnek támogatásra.
b) A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a projekt
előrehaladásáról a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint beszámol.
b. Töltőpontokkal és azok helyszínével kapcsolatos minimális elvárások

A pályázatban az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU
irányelvnek is megfelelve, az alábbiakban nevesített „A”, „B” és „C” típusú töltők telepítésére
lehet pályázni, melyeknek a következő specifikációkkal kell rendelkezniük:
a) „A” típusú (normál) töltőberendezés esetén:
 2 x 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre);
 töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel, melyből az egyik
lehet kábeles;
 a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra
alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább
99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél
azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos
adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
 OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
 egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
 a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány)
és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie
(IEC 61439:2011);
 a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben
alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítania;
 biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és
vezérlés, ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön
regisztráció nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.
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b) „B” típusú (normál) töltőberendezés esetén:
 2 x 11 kW teljesítményű (azaz két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre)
 töltőoszloponként 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel, melyből az egyik lehet
kábeles;
 a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra
alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább
99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél
azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos
adattovábbítása céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
 OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
 egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
 a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány)
és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie
(IEC 61439:2011);
 a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben
alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítania;
 biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés,
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.
c) „C” típusú (villám) töltőberendezés esetén:
 legalább 42 kW teljesítményű;
 1 db „CHAdeMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált,
legalább 4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható)
csatlakozót is biztosítani kell;
 1 db Type 2 aljzat (IEC 62196 Type 2 Mode 3)
 a töltőnek intelligens hálózati csatlakozásra és intelligens kommunikációra
alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú kommunikációval, legalább 99,5%-os
rendelkezésre állással (a vételezett energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra,
foglaltságra vonatkozó információk kijelzésével és folyamatos adattovábbítása
céljából), online, azaz például GSM modul segítségével;
 OCPP 1.5 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
 egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
 a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány)
és a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie
(IEC 61439:2011);
 a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben
alkalmazható technológia alapján kell tudnia biztosítania;
 az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell;
 biztosítható a központi IT infrastruktúrára kapcsolódás – monitorozás és vezérlés,
ügyfeleknek elérhető mobiltelefon applikáció, amelyen keresztül külön regisztráció
nélküli bankkártyás fizetés lehetséges.
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A fenti töltőberendezések telepítése multifunkciós töltőberendezésekkel (pl. parkolóórával
kombinált töltő; wi-fi szórás biztosítása; „smart” közvilágítás megvalósítása, SOS gomb, stb.) is
megoldható; parkolóórával kombinált berendezés csak díjköteles parkolási övezetekben
telepíthető a pályázati támogatásból.
A telepítés helyszínét a következők figyelembevételével kell kialakítani:
a) a Töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá kell alakítani;
b) a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális útburkolatbontással kialakítható legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik töltőoszlop is;
c) a Töltőpontot a település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki számára
folyamatosan elérhetően kell kialakítani a következő szempontok figyelembevételével:
1) zártsorú beépítési övezetben történő telepítés, vagy
2) lakos-sűrűség, továbbá a Pályázó közigazgatási területén már meglévő és a kialakításra
kerülő töltőhelyek egyenletes lefedettségére való törekvés, és forgalomtechnikai
követelmények;
d) a beruházást az önkormányzat saját, 1/1 tulajdonú ingatlanán kell megvalósítani;
e) a pályázat eredményeképpen telepítendő töltőoszlopok nem használhatók az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK
által előírt töltőtelepítési kötelezettségek kiváltására.
c. Üzemeltetéssel kapcsolatos elvárások

A helyi önkormányzat köteles az üzemeltetést 5 éven át biztosítani.
A helyi önkormányzat az üzemeltetés jogát az üzemeltetési időszak alatt átadhatja
gazdasági társaságnak a Támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek átadásával a
Támogató vagy a Lebonyolító előzetes jóváhagyásával.
Az üzemeltetőnek minden esetben – a Pályázó részéről történő üzemeltetési jog átadása
esetén is – az alábbi kritériumok teljesülését biztosítania kell a fenntartási időszak alatt:
a) biztosítani kell minden Töltőoszlop esetében a technikai lehetőségét annak, hogy az oszlop a
későbbiekben kifejlesztendő országos, egységes fizetési-, elszámolási-, és kontrollrendszerhez
csatlakozni tudjon (GSM modulon keresztül);
b) biztosítania kell a támogatásból kialakított Töltőpont használhatóságát, azaz minimálisan a
Töltőpont tisztaságát, rendszeres és eseti karbantartását, esetleges rongálások helyreállítását
legalább a fenntartási időszak végéig, melyet a Támogató rendszeresen és eseti jelleggel is
ellenőrizhet. Az ellenőrzés során tapasztalt esetleges hiányosságok pótlásának nem teljesítése
esetén Támogató, vagy a Lebonyolító az elnyert támogatási összeg adott töltőponthoz
kapcsolódó, lineáris értékcsökkenéssel számított, arányosított részének visszafizettetéséről
dönthet;
c) az országos, egységes fizetési-, elszámolási-, és kontrollrendszerhez történő kötelező
csatlakozással egyidejűleg az üzemeltető rendelkezhet úgy, hogy a Töltőpont használatát
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térítésmentesen biztosítja a felhasználóknak időszakosan, vagy állandó jelleggel, mely döntésről a
Támogatót a döntés meghozatalát követő 60 napon belül tájékoztatni köteles;
d) a berendezésektől elvárt rendelkezésre állás 99,5% (kivéve vis major esetét), amelynek való
megfelelés ellenőrzése a kontroll rendszerhez való csatlakozás előtt a szakmai beszámoló, vagy
helyszíni ellenőrzések eredményei alapján, a kontroll rendszerhez való csatlakozás után pedig
távérzékelésen keresztül történik;
e) vállalni kell, hogy az üzembe helyezés időpontjától biztosítja zöld alapszínű rendszámmal
ellátott Környezetkímélő gépkocsik számára az ingyenes parkolást legalább a fenntartási időszak
végéig;
f) vállalni kell, hogy a támogatásból kialakított Töltőpont részének tekintett Parkolóhelyet
legalább a fenntartási időszak végéig fenntartja a Környezetkímélő gépkocsik töltésének céljára;
g) a Multifunkciós eszközök beszerzése kizárólag abban az esetben támogatható, ha a pályázatot
benyújtó helyi önkormányzat területén a pályázat benyújtásakor van díjköteles parkolási övezet,
vagy a pályázatban beszerzett új, Multifunkciós berendezések üzembe helyezésével kívánja azt
kialakítani.
Az üzemeltetést elláthatja:
- a Pályázó, vagy
- a Pályázó tulajdonában lévő gazdasági társaság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § h) pontjára figyelemmel, vagy
- a Kbt. alkalmazását megalapozó szerződéses értékhatár elérése esetén a közbeszerzési
szabályokra, különösen a Kbt.-re figyelemmel lefolytatott eljárás alapján a Pályázóval
üzemeltetési szerződést kötő harmadik fél;
- a Kbt. alkalmazását el nem érő értékhatár esetén a Pályázó által nyíltan és
diszkrimináció-mentesen kiválasztott, a Pályázóval üzemeltetési szerződést kötő
harmadik fél.
A pályázat alapján igénybe vett támogatás minden esetben a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási
támogatásnak minősül és kizárólag az e cikkben meghatározottak szerint, valamint az
alábbi rendelkezésekre figyelemmel ítélhető meg:
1. A támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
2. Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) nehéz helyzetben lévőnek minősül;
b) azon pályázó részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
d) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás.
3. A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény
közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
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b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
4. A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak
beruházási költsége számolható el.
5. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáért felszámított árnak a szokásos piaci árnak kell lennie.
6. Támogatás kizárólag a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2015. (V. 29.) NGM rendelettel összhangban nyújtható.
d. A támogatás nyújtásának egyéb feltétele

A támogatás nyújtása és felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által nevesített esetekben.
Amennyiben a Pályázó közbeszerzési eljárást folytat le, az erről szóló dokumentációt a
Támogató rendelkezésére kell bocsátania a szakmai beszámoló részeként.

7. A támogatható költségek meghatározásának szabályai
a. Elszámolható költségek köre

Az üzemeltetési jog átadásától függetlenül az elszámolható költségek köre kizárólag az
alábbiakra terjed ki:
a) Töltőoszlop, illetve Multifunkciós eszköz beszerzése;
b) Villamoshálózati csatlakozási díj;
c) Töltőhely kialakításához közvetlenül kapcsolódó költségek (tervezés, parkoló
festése, táblák legyártása, elhelyezése).
A támogatásból beszerzett Töltőoszlopok, illetve Multifunkciós eszközök a fenntartási
időszak végéig a Kedvezményezett tulajdonában kell, hogy maradjanak. Csak a Támogató
előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával adhatók bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
b. Nem elszámolható költségek köre

Nem számolhatók el azon a költségek, amelyek nem tartoznak a II. 7 pont szerinti elszámolható
költségek kategóriájába, különös tekintettel a Töltőoszlop, Villámtöltő berendezés, Multifunkciós
berendezés beszerzéséhez kapcsolódó szállítási és üzembe helyezés díjáról szóló költségeket.
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c. A vissza nem térítendő támogatás összetételének meghatározása

A pályázat tartalmi vizsgálata során a Támogató vagy a Lebonyolító megvizsgálja, hogy a
Kedvezményezett mely költségek elszámolására jogosult.
A pályázat csökkentett elszámolható költséggel vagy csökkentett támogatási összeggel
támogatható, ha a pályázat tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel,
amely nem elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul magas,
vagy az a rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel csak ekként lenne támogatható.
Amennyiben a költségtervben nem elszámolható költség szerepel, az a pályázatban feltüntetett
összegből levonásra kerül és a Támogató a vissza nem térítendő támogatást az igényeltnél
alacsonyabb mértékben állapítja meg. A Támogató a döntését köteles megindokolni.
Ha a Pályázó a csökkentett mértékű vissza nem térítendő támogatás mellett is képes és kész a
beruházás megvalósítására, a módosított feltételeket, az igényelt vissza nem térítendő támogatás
csökkentését a Támogatási szerződés aláírásával fogadja el.
A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke
A pályázaton az alábbi költségvetési felosztásban töltőtípusonként az alábbi maximális
részösszegek, illetve teljes támogatási összeg nyerhető el:

Töltőoszlop beszerzése
Villamoshálózati
csatlakozási díj
Töltőhely kialakítás
költségei
(tervezés, parkoló festés,
előjelző táblák)
Összesen
(maximum/db)

A típus
(2*22 kW)
1.500.000 Ft

B típus
(2*11 kW)
750.000 Ft

C típus
(50 kW DC)
2.000.000 Ft

576.000 Ft

230.000 Ft

800.000 Ft

400.000 Ft

400.000 Ft

400.000 Ft

2.476.000 Ft

1.380.000 Ft

3.200.000 Ft

Az elnyerhető összegek töltőtípustól függenek (A, B, C), de funkciótól függetlenek, azaz
Multifunkciós eszközöknél is változatlanok.
A teljes támogatási összeg a telepítendő töltők számától és típusától függ.
Az egy projektben maximálisan beszerezhető töltőállomások darabszámát az alábbi
táblázatban foglaltak határozzák meg:
támogatással beszerezhető
összesen
lakosság száma (fő)
berendezések számának
maximum (db)
maximuma (db)
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15.000-19.999 (összesen 30 db település)
20.000-49.999 (összesen 45 db település)
50.000-99.999 (összesen 23 db település)
100.000 és felette (összesen 14 db település)
Budapest Főváros Önkormányzata
Az egyes változatok alapján
kihelyezhető berendezések számának
maximuma

2
3
5
10
50

60
135
115
140
50
500

(Pl.: amennyiben a 3. számú mellékletben megadott település területén, a lakosságszám alapján 10
db töltő telepíthető, akkor a maximális támogatási összeg x*A+y*B+z*C számú és típusú töltő
esetén x*2.476.000 Ft+y*1.380.000 Ft+z*3.200.000 Ft, ahol x+y+z≤10).
A pályázat alapján elnyerhető támogatás intenzitása az elszámolható költség legfeljebb
100 %-a. Amennyiben a támogatási intenzitás a jóváhagyható elszámolható költségek
alapján 100%, és a beruházás összege nem lépi túl a támogatási összeget úgy saját forrást
a Pályázónak nem kell biztosítania.
Amennyiben az elnyerhető maximális támogatáson felül a beruházás teljes
megvalósításához további költségek járulnak, azt a Pályázónak saját forrásból kell
megvalósítania.
Amennyiben a projekt költségvetése nem teszi lehetővé a 100 %-os támogatási intenzitás elérését,
a hiányzó beruházási összeget a Pályázónak kell önrészként biztosítania. A saját forrás
rendelkezésre állását és annak mértékét ennek megfelelően kell a Pályázónak igazolnia.
Amennyiben az elszámoláskor a tényleges költségek meghaladják a támogatásként
nyújtott összeget, a Pályázó ebben az esetben is kizárólag a támogatási összegre jogosult.
A hiányzó beruházási összeget a Pályázónak kell önrészként biztosítania.
A saját forrás rendelkezésre állását és annak mértékét ennek megfelelően kell a
Pályázónak igazolnia. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek
folyósítása a Támogatási szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási
előleg formájában történik.
d. Fenntartási időszak alatt keletkező bevétel

Az üzemeltetési jog átadásától függetlenül 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikk (6)
bekezdése alapján a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek
és a beruházás működési eredményének a különbségét.
A túlkompenzációt és a nem elszámolható költségeket vissza kell fizetni.

8. Pályázatok benyújtási módja, határideje és helye, elbírálása
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A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei: a formanyomtatvány és az
összevont nyilatkozat a Támogató, valamint a Lebonyolító honlapjáról tölthető le
(www.ngm.gov.hu ; www.e-mobi.hu).
A pályázattal kapcsolatban a Lebonyolítótól lehet részletes felvilágosítást kérni a következő
elérhetőségen:
e-mail: info@e-mobi.hu
telefon: +36 1 312 2213
a. A benyújtás módja

A pályázatokat kizárólag magyar nyelven, papír alapon, postai úton tértivevénnyel lehet
benyújtani a mellékletben szereplő formanyomtatvány és összevont nyilatkozat kitöltésével,
aláírás minta beküldésével + elektronikus hordozóeszközön (egyszer írható CD vagy DVD).
A pályázat benyújtásának helye: e-Mobi Elektromobilitás NKft., Budapest, 1387, pf. 17
A borítékon kérjük feltüntetni: „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok
részére”
b. A benyújtás kezdeti időpontja és végső határideje

Pályázatot benyújtani a pályázati kiírás meghirdetésétől számított 30. naptól lehetséges benyújtani.
A pályázatok benyújtására 2016. december 31-ig van lehetőség.
c. Pályázati díj

A Pályázót pályázati díj nem terheli.
9. Pályázati dokumentumok

A pályázat benyújtásához:
- az 1. melléklet szerinti pályázati formanyomtatvány és
- a 2. melléklet szerinti összevont nyilatkozat elektronikus kitöltése, továbbá
- a Pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi aláírás minta
kötelező.
Elbírálás és szerződéskötés
A pályázat pozitív elbírálása esetén a Lebonyolító Támogatási szerződést köt a Pályázóval.
A Támogatási szerződés megkötése előtt, vagy azzal egyidejűleg a Kedvezményezett köteles a
pályázatában hivatkozott nyilatkozatokat eredeti példányban benyújtani és azok a továbbiakban a
Támogatási szerződés mellékletét képezik.
A szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok benyújtása is szükséges:
-

hiteles képviselő-testületi döntés a szerződés megkötéséhez;
saját forrás igazolása (amennyiben a támogatási intenzitás nem 100 %)
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-

képviselő-testületi határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe,
határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján
a polgármester nyilatkozata
a létesítő okiratának, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló
okiratának 30 napnál nem régebbi hitelesített példánya;
Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető –
fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

A benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet régebbi a pályázat
benyújtásának napjától számított harminc napnál.
Nem köthető Támogatási szerződés azzal, aki:
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) 81.§-ában meghatározott
követelményeknek, figyelembe véve az Áht 48/B §-ában foglaltakat;
b) jogerős végzéssel elrendelt megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás alatt áll;
c) a támogatási döntés tartalmát összegét érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
d) a saját forrás rendelkezésre állását nem igazolja - amennyiben saját forrást kíván
rendelkezésre bocsátani;
e) a Támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem
teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatait visszavonja.

10 A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb követelmények
Jelen pályázat keretében egy helyi önkormányzatnak csak egy pályázata részesíthető
támogatásban. Korábbi sikertelen pályázat elutasítása esetén új pályázat benyújtható,
amennyiben a pályázati program még nem zárult le.

11. A beruházás megkezdése
Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet
igényelni.
A beruházás megkezdésének minősül:
Építési tevékenység esetén:
- az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva);
- olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a
vállalkozói/kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok
megkezdésére vonatkozóan;
Eszköz beszerzése esetén:
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a pályázatban szerepeltetett, elszámolni és beszerezni kívánt első tárgyi eszköz
megrendelésének napja

Vállalkozói/kivitelezői szerződés megkötése, előleg, foglaló kifizetése nem számít a beruházás
megkezdésének. Nem minősül megkezdettnek a beruházás, ha már a számlát kiállították, de a
számlán szereplő teljesítés vagy a kiszállítás dátuma későbbi, mint a benyújtás napja.
A Pályázó a beruházást a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti,
vállalva annak kockázatát, hogy elutasító támogatói döntés esetén újabb pályázat az adott
tárgyban nem nyújtható be, tekintettel arra, hogy megkezdett beruházás nem támogatható.
Javasoljuk, hogy a beruházást csak a Támogatási szerződés aláírását követően kezdjék meg.

12. A beruházás befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje
A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatási szerződés aláírását
követően egy éven belül meg kell valósítania.
A beruházás befejezésének időpontját a Kedvezményezettnek igazolnia kell az üzembe helyezés
megtörténtének hiteles igazolásával.

13. A támogatás biztosítéka
A Pályázó a támogatási összeg 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles
az Ávr. 85. §-a és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015.
(V. 29.) NGM rendelet 1. mellékletének 22. sora szerint.
E biztosíték a Pályázó valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető
fizetési számlára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozat.
A biztosítéknak a fenntartási időszak végéig rendelkezésre kell állnia.
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II.

Pályázati eljárásrend

1. Beérkezés
A pályázati felhívásra beérkező valamennyi pályázat regisztrálást követően archiválásra és
megőrzésre kerül.

2. Formai vizsgálat, befogadás, vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasítás
A beérkezést követően formai vizsgálat során megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
2. az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető
mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott
maximális támogatási intenzitást;
3. a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik;
4. a pályázat megfelelő formátumban került-e benyújtásra.
Azok a pályázatok, melyek a formai ellenőrzés során nem felelnek meg az előírt
követelményeknek, érdemi vizsgálat nélkül automatikusan elutasításra kerülnek a
beérkezést követő 7 napon belül.
Az elutasító nyilatkozatban megjelölésre kerül(nek) az elutasítás indoka(i).
Elutasított pályázat esetén a Pályázó újra benyújthat pályázatot, amennyiben a pályázati
időszak még nem zárult le.
Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel az előírt formai követelményeknek, úgy a pályázat
befogadásra kerül a beérkezést követő 7 napon belül. A befogadás kizárólag a pályázat formai
megfelelőségét igazolja, nem jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését.
A Pályázó értesítése papír alapon történik a pályázat befogadásról, vagy érdemi vizsgálat nélküli
elutasításról, annak okáról és a kifogás benyújtásának lehetőségéről, módjáról.

3. Tartalmi vizsgálat
A befogadásra került pályázat a döntés-előkészítés során tartalmilag ellenőrzésre kerül.
A tartalmi ellenőrzés során megvizsgálásra kerül, hogy a megvalósítandó beruházás tartalma
megfelel-e a pályázati kiírás céljának, és a pályázati kérelem szakmai tartalma a pályázat
elbírálásához rendelkezésre áll-e.
Nem támogatható az a pályázat, amely esetében:
a) jelen útmutató I.5. pontja szerinti jogosultsági feltételeknek nem felel meg;
b) a beruházást a pályázat benyújtása előtt Pályázó megkezdte;
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c) jelen útmutató I.6. (Támogatható tevékenységek köre) fejezetében foglaltaknak nem
felel meg.
Amennyiben a feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok hiányosan vagy hibásan
kerültek benyújtásra, a Lebonyolító a Pályázót írásban, az összes hiány, vagy hiba egyidejű
megjelölésével, egy alkalommal, maximum 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlást egy példányban kinyomtatva papíron és elektronikus úton kell benyújtani.
Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő a következő munkanapon
jár le.
Ha a Pályázó a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy nem teljes körűen
teljesíti, a Lebonyolító elutasítja a pályázatot.
Amennyiben a hiánypótlás során a benyújtott pályázat tartalma ellentmondó, illetve egyes
részletei tekintetében tisztázásra szorul, a Lebonyolító elektronikus formában (e-mailben),
tisztázó kérdést intézhet a Pályázóhoz, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell
biztosítani.
Amennyiben a tisztázó kérdésre az előírt határidőben nem érkezik meg a válasz, vagy a kérdésre
kapott válasz nem teljes körű, vagy nem egyértelmű, a Lebonyolító a rendelkezésre álló
információk alapján értékeli a pályázatot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást/tisztázó kérdéseket követően a pályázat
támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre
a pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerülhet. Az elutasító döntésben megjelölésre
kerül(nek) az elutasítás indoka(i), a kifogás benyújtásának lehetősége és módja is.
A pályázat elutasítása esetén a Pályázó pályázatot újra benyújthat, amennyiben a
pályázati program még nem zárult le.

4. Elbírálás és döntési folyamat
A pályázatok a benyújtás sorrendjében a megjelenéstől számított kéthavonta, az adott
hónap 15-ig kerülnek feldolgozásra.

5. A döntés meghozatala
A támogatási döntés meghozatala során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) az egy projektben beszerzett töltőállomások darabszáma, az alábbi táblázatban foglaltak
szerint határozzák meg
(a budapesti kerületek is, valamint a főváros is önálló településnek minősülnek a pályázat
szempontjából):
támogatással
összesen
beszerzett
maximum (db)
lélekszám (fő)
berendezések
számának
maximuma (db)
15.000-19.999 (összesen 30 db település)
2
60
20.000-49.999 (összesen 45 db település)
3
135
50.000-99.999 (összesen 23 db település)
5
115
18

100.000 felett (összesen 14 db település)
Budapest Főváros Önkormányzata
Az egyes változatok alapján kihelyezhető
berendezések számának maximuma
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140
50
500

b) a beszerzendő töltők a I.6. pontban meghatározott specifikációkkal rendelkeznek;
c) a Pályázó területén már meglévő parkoló automaták cseréje, illetve új fizető övezetek
létrehozása esetén – összesen legfeljebb a I.6. pontban szereplő táblázatban található
mennyiségben – Multifunkciós eszközök beszerzése;
d) a maximálisan beszerezhető berendezés mennyiségen belül a Töltőoszlopok, illetve
Multifunkciós eszközök aránya, teljesítménye, elhelyezkedése, elérhetősége.
A döntési lista miniszter részére történő felterjesztését követő 30 napon belül a miniszter dönt:
- a pályázatban igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező összegű támogatásáról;
- a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról;
- a pályázat elutasításáról.
Ha a pályázati eljárás során, vagy a Támogatási szerződés elkészítését követően megállapításra
kerül, hogy a Pályázó javára, a jogszabályok, vagy a pályázati felhívás, útmutató megsértése
ellenére a Támogató pozitív támogatási döntést hozott, illetve Támogatási szerződést küldött,
vagy kötött, úgy a Támogató a támogatási döntés visszavonására, vagy, amennyiben a támogatási
jogviszony létrejött, a Támogatási szerződéstől történő elállásra jogosult.

6. Értesítés a támogatási döntésről, támogatási szerződés megkötése
A miniszteri döntést követő 30 napon belül a Lebonyolító írásban megküldi Pályázó részére az
értesítést a döntésről és pozitív támogatási döntés esetén, a Támogatási szerződés tervezetét. A
szerződéses feltételek teljesítésének igazolására, a Támogatási szerződés aláírására és
visszaküldésére az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség.
Ez a határidő a Támogató által kétszer 30 nappal hosszabbítható.
Amennyiben a Támogatási szerződés megkötésére a Kedvezményezett mulasztásából a Támogató
által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor, a támogatási
döntés hatályát veszti. Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint
méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő
harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.
A Támogatási szerződés az alábbi fő részekből áll:
- a Pályázót, és a megvalósítás helyszínét beazonosító adatok;
- az elnyert támogatás összege;
- a pályázattal támogatott műszaki tartalom;
- az állami támogatás folyósításának és esetleges visszafizetésének feltételei.
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Ha a Kedvezményezett mulasztásából a Támogató által meghatározott határidőtől számított
további 30 napon belül nem kerül sor szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.
Támogatott pályázat esetén a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem
térítendő támogatás összege a Támogató internetes honlapján közzétételre kerül a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján.
A Kedvezményezett a Támogatási szerződés átvételétől, illetve bármilyen változás
beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Lebonyolítónak, ha a Támogatási
szerződésben szereplő adataiban változás történt. Ebben az esetben a Kedvezményezett
bejelentése tartalmának megfelelően a Lebonyolító megteszi a szükséges intézkedéseket.
Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Lebonyolító jogosult a
Támogatási szerződésben foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a vissza nem térítendő
támogatás csökkentésére, visszavonására, a már kifizetett vissza nem térítendő támogatás
visszafizetésének kezdeményezésére.

7. A vissza nem térítendő
finanszírozás folyamata

támogatás

pénzügyi

elszámolása,

a

A támogatás folyósítása a Támogatási szerződés alapján egy összegben támogatási előlegként
történik.
Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával, a Kedvezményezett nevére szóló és
általa benyújtott számlák, azt alátámasztó – Támogatási szerződésben előírt – dokumentumok és
a kifizetést igazoló dokumentumok alapján történik.
A szakmai beszámolóban a Kedvezményezettnek be kell mutatnia a támogatás felhasználását: a
beruházás megvalósulását és csatolnia kell a közbeszerzési eljárás dokumentumait (amennyiben
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia).
A beruházás költségvetésében csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: ÁFA törvény) 169-172. §-ban meghatározott feltételeket maradéktalanul
kielégítő, szerződésekkel, valamint a költségvetéssel megegyező tartalmú, számlákkal azonosított
és igazolt költségek számolhatók el.
Támogatás csak a kereskedelmi forgalomból beszerzett új berendezések, készülékek és anyagok
beépítésére folyósítható.
A költségvetésben és a számlá(ko)n az áraknak magyar fizetőeszközben (forintban) kell
szerepelniük. Ha az árak más pénznemben kerültek meghatározásra, az árakat a Pályázónak
igazoltan át kell számolnia a számviteli bizonylat teljesítési dátumának napján érvényes
középárfolyammal (MNB által közzétett hivatalos középárfolyam).
A Kedvezményezettnek a Támogatási szerződésben rögzített határidők betartása mellett és a
pályázatban részletezett beruházás elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva kell az alábbi
igazoló dokumentumokat benyújtania:
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a számvitelről szóló és az ÁFA törvénynek megfelelő adás-vételi, vállalkozási vagy egyéb
szerződésben vállaltaknak megfelelő, valamint a megrendelővel, szerződéssel azonos
tartalmú, a Kedvezményezett nevére és címére szóló költségszámla(k);
a 100.000 Ft alatti beszerzés esetében megrendelő, szerződés vagy teljesítésigazolás;
100.000 Ft feletti beszerzés esetén visszaigazolt megrendelő vagy szerződés;
az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok: átutalás esetén
bankszámlakivonat, vagy banki igazolás, készpénzfizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat
közbeszerzési eljárás kötelező lefolytatása esetén annak dokumentumai.

A 100.000 Ft értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére
irányuló szerződést a Kedvezményezett kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek
minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alakiság megsértésével kötött
szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei
között nem vehető figyelembe.
A beruházás befejezésének időpontját a Kedvezményezettnek igazolnia kell a hiteles üzembehelyezési dokumentum benyújtásával.
A számláknak meg kell felelniük az ÁFA törvény 169-172. §-ban foglaltaknak, és kellően
részletezetteknek kell lenniük ahhoz, hogy azok alapján a beruházás tartalma egyértelműen
megállapítható legyen.
A Kedvezményezett az elszámolás során kizárólag azon költségeket számolhatja el, amelyek a
támogatott tevékenység időtartama alatt merültek fel.
Csak a Kedvezményezett nevére és címére kiállított számlák fogadhatók el!
A költségekre vonatkozó elszámolás ellenőrzésére az elszámolás véglegesítését követően
legkésőbb 60 naptári napon belül kerül sor. A beruházások befejezését követően a Lebonyolító
ellenőrzi a megvalósított beruházásokat a hozzá benyújtott számlák tartalmának ellenőrzésével (az
elfogadott pályázatokban és a szerződésekben foglaltakkal való összehasonlítással.)
Csak megfelelően részletezett számlák, vagy a számla mellékletét képező számlarészletező(k)
fogadhatók el, amelyeken a beépített berendezések tételesen fel vannak tüntetve, az elszámolható
és nem elszámolható költségek elkülönítésével. Csak a pályázatban elfogadott elszámolható
költségelemek számolhatóak el a vissza nem térítendő támogatás terhére. A számlákkal nem csak
a vissza nem térítendő támogatás összegét, hanem az egész elfogadott beruházás bekerülési
költségét, a saját forrás felhasználását is igazolni kell. Ha a beruházás költségei meghaladják a
Támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a Kedvezményezett saját forrás
biztosításával vagy annak növelésével, illetve egyéb idegen forrás igénybevételével köteles
biztosítani, mivel a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege nem követi a költségek
emelkedését. Ha a beruházás összköltsége (kiadása) csökken a tervezetthez képest, a vissza nem
térítendő támogatási összeg is – a Támogatási szerződésben foglaltak szerint – megfelelő
arányban csökken.
A beruházásnak az üzembe helyezést (megvalósítás befejezését) követően 5 évig fenn kell
maradnia.
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8. Kifogás
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a
Kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél az Ávr. 102/D §-ában foglaltak szerint
kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatási
szerződés kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás
véleménye szerint jogszabálysértő vagy a pályázati kiírásba vagy a Támogatási szerződésbe
ütközik. A Pályázó a döntés, vagy a kifogásolt intézkedés ellen indokolással ellátott kifogást
írásban nyújthat be egy alkalommal a Lebonyolító részére, a döntés tudomására jutásától
számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül.
A benyújtásra nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogás tartalmazza:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét és képviselője nevét,
b) a kifogással érintett támogatási kérelem azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel
megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését és
e) a kifogást tevő aláírását.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének, vagy más jogorvoslat
igénybevételének nincs helye.
A kifogást írásban kell benyújtani a Lebonyolító címére.

9. Tájékoztató a helyszíni ellenőrzésről
Az Ávr. 85. §-a értelmében a Támogató, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön
jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és/vagy dokumentumok alapján történő
ellenőrzés lefolytatására. A pályázat benyújtását követően a Támogató, az általa meghatározott
szervek rendkívüli és utólagos ellenőrzést végezhetnek.
a. Rendkívüli ellenőrzés

A Támogató bármikor jogosult rendkívüli ellenőrzést elrendelni. Ennek keretében ellenőrzésre
kerül:
- a pályázatban lévő információk helytállósága;
- a beépített töltő berendezés alkalmassága;
- a beruházás megkezdésének időpontja;
- a beruházás tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;
- a megvalósulás ütemezése;
- a beruházás időbeli megvalósulása;
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-

helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

b. Utólagos ellenőrzés

A Támogató utólagos ellenőrzést az elszámolást követően, az 5 éves fenntartási (üzemeltetési)
időszakban jogosult lefolytatni. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
- a pályázatban lévő információk helytállósága;
- a beépített töltő berendezés alkalmassága;
- a megvalósult beruházás műszaki tartalma;
- a beruházás időbeli megvalósulása;
- a beruházás költségvetése;
- a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltaknak;
A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatási szerződés
teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatási szerződésnek megfelelő
felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. A helyszíni ellenőrzés során sor kerül a
beruházás állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak, így:
- a vállalkozói/kivitelezői és egyéb szerződések,
- teljesítésigazolások,
- a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint
- a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.
A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő
figyelmet kell fordítani a beruházás végrehajtása során keletkező dokumentumok elkülönített és
naprakész nyilvántartására. Amennyiben a Pályázó az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az
ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt
vissza nem térítendő támogatás visszavonható.

10.

A monitoring adatok szolgáltatásának rendje

A pénzügyi beszámoló elfogadását követően 5 évig évente egy alkalommal, az adott évre
vonatkozóan a következő év február 15-ig a Kedvezményezett köteles az erre a célra
rendszeresített adatlapon monitoring adat szolgáltatására.
Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az ügyfélforgalomra (töltések száma, felhasználók száma,
időbeli megoszlás, közvetített energiamennyiség, egyéb jellemzők) vonatkozó részletes adatokat.
A monitoring adatszolgáltatás elmulasztása esetén Támogató jogosult a Támogatási szerződéstől
elállni és a támogatást az elállással egyidejűleg visszavonni, amely az elektromobilitás témakörben
esetlegesen későbbiekben újra megnyíló pályázatokból való kizárást eredményezheti.
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11.

Fenntartási kötelezettség

A projekt akkor tekinthető befejezettnek (megvalósultnak), ha a Kedvezményezett által vállalt
valamennyi kötelezettség – hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági
engedélyekben foglaltaknak megfelelően – teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának
eredményeiről szóló beszámolója benyújtását követően annak Támogató általi jóváhagyása
megtörtént.
A Kedvezményezett köteles a projekt megvalósulásától számított legalább öt évig fenntartani és
üzemeltetni a létesítményt.
A Kedvezményezettnek a fenntartási időszakban évente, legkésőbb az adott év február 15-ig
fenntartási jelentést kell benyújtania.
A fenntartást a Támogató, vagy az általa megbízott szerv helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizheti. A fenntartási időszak végén záró beszámolót kell benyújtani, amelynek a Támogató,
vagy az általa megbízott szerv általi jóváhagyása esetén kerül sor a zárójegyzőkönyv, valamint a
biztosíték törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat(ok) kiadására.
A beruházással létrehozott vagyon a Támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a
támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek
átvállalásával, átruházásával adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása
érdekében az új jogosult a bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony
fennállásának idejére - a kedvezményezett mellé a Támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a
Támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot
tegyen.
A Támogató előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül
is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy
részleges elidegenítése vagy selejtezése.

12.

Jogszabályi útmutató

Európai uniós jogi aktusok:
-

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló
2003/87/EK irányelv;
Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelv;
a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU/ bizottsági rendelet;

Hazai jogszabályok
- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény;
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- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény);
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény;
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény;
- Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény;
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007.
(XII. 11.) Korm. rendelet;
- Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.);
- A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM
rendelet.
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III.

Mellékletek

1. Formanyomtatvány
I.

A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

A projekt címe:
A megvalósulás helyszíne (település):
Lakosság száma (2015. évi KSH adatok alapján):
Töltő típusa („A”, „B”, „C”)

Darabszáma:

Megvalósulás
helyszínének
GPS koordináta
szélessége:

Nettó
A projekt teljes költsége összesen
(Ft-ban)
Igényelt támogatási összege
(Ft-ban)
Támogatási intenzitás (%-ban)
II.
1.

A PÁLYÁZÓ ADATAI
A pályázó teljes neve:

2.

Statisztikai szám:

3.

Adószám:

4.
A pályázó ÁFA levonási joga a
projekttel kapcsolatban:
5.

A pályázó székhelye:
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Megvalósulás
helyszínének
GPS koordináta
hosszúsága:

Bruttó

Megye:
Kistérség:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb):
Házszám:
6.

A pályázó postacíme:

Megye:
Kistérség
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, pf., egyéb):
Házszám:
Honlap:
7.

A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek adatai

Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
e-mail:
8.

Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai

Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
e-mail:
27

III.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ÜTEMEZÉSE
1.

Sorszám

a)
b)
c)

Teljes költségvetés

Költségtétel
megnevezése
kategóriák
szerint

Egységár, Darabszám Összesen, ÁFA Összesen, Költség aránya
nettó (Ft)
nettó (Ft) összesen bruttó
a teljes
(Ft)
(Ft)
költséghez (%)

Töltőoszlop
(típusonként);
Villamoshálózati
csatlakozási díj;
Töltőhely
kialakításához
közvetlenül
kapcsolódó
költségek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teljes költség összesen
2.

100,00%

Támogatási összeg és intenzitás
Összesen, nettó (Ft)

ÁFA
összesen
(Ft)

1. Teljes költség összesen
2. Igényelt támogatás összege
3. Saját forrás
(amennyiben a támogatási intenzitás nem
100 %)
4. Igényelt támogatási intenzitás % (teljes költség/igényelt támogatás összege)
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Összesen, bruttó (Ft)

3.

Saját forrás összetétele

Forintban

1.A feladathoz rendelkezésre álló saját
forrás összege:
2. Rendelkezésre álló egyéb forrás
összege:
Szervezet neve:

Támogatás összege:

3.1.államháztartás
központi
alrendszeréből:
3.2.államháztartáson
belüli
egyéb
szervezettől:
3.3.kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől
3.4.A 4.1-4.3. pontban felsorolt
szervezetek tulajdonában álló gazdasági
társaságtól,
alapítványtól,
közalapítványtól:
3.5.külföldi forrásból:
A beruházás ütemezése
Sorszáma

Tevékenység megnevezése

1.

Tervezés, bérleti szerződések, üzemeltetési
megállapodások megkötése

2.

Engedélyezés

4.

Villamosenergia-hálózatfejlesztés

5.

Töltő berendezés beszerzése és telepítése

6.

Üzembe helyezés

7.

A tevékenység tervezett megvalósulásának konkrét
dátuma

Időigény
(nap),
a 0. nap a
támogatási
szerződés
megkötése

Teljes költség, Ft

Budapest, 2016. ………………………..
…………………………
Pályázó cégszerű aláírása
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2. Összevont nyilatkozat
ÖSSZEVONT
NYILATKOZAT
a
Jedlik Ányos Terv
Elektromos töltőállomás alprogram
pályázati konstrukcióhoz
Alulírott, ………………………………………………………………………………… mint
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
a továbbiakban mint Pályázó képviseletében eljárni jogosult, az alábbiak szerint nyilatkozom a
GZR-T-Ö-2016 kódszámú pályázati konstrukció keretében 2016. ……..(hó)…….napján
benyújtott pályázattal kapcsolatban.
1. ÉRINTETTSÉG FENNÁLLÁSÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. §-ában foglalt kizáró okok nem állnak fenn/ 6. §ában foglalt kizáró okok közül az alábbi áll fenn a Pályázó vonatkozásában. (megfelelő
aláhúzandó)
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) akinek a részvételből való kizártságának tényét a törvény 13. §-a alapján honlapon közzétették.
(Összeférhetetlenség esetén:)
Nyilatkozom arról, hogy a pályázó a törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. SAJÁT FORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatban
-

a saját forrás mértéke 0 forint, vagy
a Formanyomtatvány III.2. pontjában megadott mértékben rendelkezésre áll. (megfelelő
aláhúzandó)
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3. ELLENŐRZÉS TŰRÉSÉRŐL
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatban, a pályázat elbírálása előtt és - támogató
döntés esetén - a Támogatási szerződés megkötését követően is, hozzájárulásomat adom a
töltőinfrastruktúra kiépítésének támogató általi ellenőrizhetőségéhez.
4. ADATOK TELJESKÖRŰSÉGÉRŐL
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek.
Egyúttal nyilatkozom, hogy a Gazdasági Zöldítési Rendszer alprogram tárgyához hasonló, vagy
azzal kapcsolatos támogatási igényt korábban vagy a pályázat benyújtásával egyidejűleg
benyújtottam/nem nyújtottam be. (megfelelő aláhúzandó)
Amennyiben igen:
A benyújtás ideje:………………….
A benyújtás címzettje:…………….

5. ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL
Hozzájárulást adok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring
rendszerben nyilvántartott adatokhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az
Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv,
az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint
jogszabályban, felhívásban, Támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek.
6. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGRÓL
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatban foglaltak megvalósulásával kapcsolatban nem áll fenn
harmadik személy irányában olyan kötelezettség, ami a költségvetési támogatás céljának
megvalósulását meghiúsíthatja.
7. BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a pályázat szerinti biztosítékot rendelkezésre bocsájtom a támogatási
szerződés mellékleteként és a fenntartási időszak végéig gondoskodok annak rendelkezésre
állásáról.
8. ADÓLEVONÁSI JOGOSULTSÁGRÓL
Nyilatkozom, hogy a pályázatban írtak megvalósításával kapcsolatban adólevonási joggal a
Pályázó rendelkezik/nem rendelkezik. (megfelelő aláhúzandó)
9. HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRŐL
Nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázat megvalósítása érdekében a zöld rendszámú gépkocsik
ingyenes parkolását biztosító helyi önkormányzati rendeletet a támogatási összeg folyósításáig a
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kihirdetem / a már meglévő……………………..számú önkormányzati rendelet biztosítja az
ingyenes parkolás lehetőségét. (megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő)

10. PARKOLÓHELY FENNTARTÁSÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a kialakított Töltőpont részének tekintett
Parkolóhelyek Környezetkímélő gépkocsik töltésének céljára történő fenntartását a Pályázó
biztosítja a fenntartási időszak végéig.

11.ÜZEMELTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELLÁTÁSÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a Pályázat alapján beszerezni kívánt töltők üzemeltetését a fenntartási időszak
alatt a Pályázó helyi önkormányzat/gazdasági társaság látja el. (megfelelő aláhúzandó)
Budapest, 2016. ………………………..

(Csak multifunkciós eszköz beszerzése esetén:)

12. DIJKÖTELES PARKOLÓHELY FENNÁLLÁSÁRÓL
Nyilatkozom, hogy a multifunkciós eszköz telepítése díjköteles parkolóhelyen valósul meg.
Budapest, 2016. …………..

…………………………
Pályázó cégszerű aláírása

(nyomtatott név és aláírás)
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3. KSH adatok a települések lakosságszámáról
2015. január 1.

sorszáma
népesség
szerint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

település
Budapest
Debrecen
Szeged
Miskolc
Budapest 11. ker.
Pécs
Győr
Budapest 03. ker.
Budapest 14. ker.
Budapest 13. ker.
Nyíregyháza
Kecskemét
Budapest 18. ker.
Budapest 04. ker.
Székesfehérvár
Budapest 02. ker.
Budapest 17. ker.
Budapest 15. ker.
Budapest 10. ker.
Szombathely
Budapest 08. ker.
Budapest 21. ker.
Budapest 16. ker.
Szolnok
Tatabánya
Budapest 20. ker.
Érd
Kaposvár
Sopron
Budapest 19. ker.
Veszprém
Békéscsaba
Budapest 09. ker.
Zalaegerszeg
Budapest 12. ker.
Eger
Budapest 22. ker.
Budapest 07. ker.
Nagykanizsa
Dunaújváros
Hódmezővásárhely

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

lakónépesség

1 757 618
203 506
162 593
159 554

152 620
145 985
129 372
128 535
124 956
120 199
118 125
111 836
101 613
101 182
98 673
89 598
87 569
80 327
78 703
77 866
76 957
76 824
72 904
72 786
66 791
65 851
63 993
63 742
61 780
60 904
60 761
60 334
59 121
58 959
58 322
54 609
54 504
54 129
48 241
46 052
44 795
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Dunakeszi
Budapest 06. ker.
Cegléd
Salgótarján
Baja
Szigetszentmiklós
Ózd
Vác
Szekszárd
Mosonmagyaróvár
Gödöllő
Hajdúböszörmény
Pápa
Gyula
Gyöngyös
Kiskunfélegyháza
Ajka
Orosháza
Esztergom
Budaörs
Szentes
Kiskunhalas
Kazincbarcika
Jászberény
Budapest 05. ker.
Szentendre
Siófok
Budapest 01. ker.
Hajdúszoboszló
Nagykőrös
Tata
Komló
Makó
Gyál
Budapest 23. ker.
Dunaharaszti
Törökszentmiklós
Vecsés
Hatvan
Karcag
Keszthely
Várpalota
Békés
Paks
Fót

41 846
38 757
35 885
35 811
35 718
35 656
33 493

33 169
33 032
32 752
32 720
31 224
31 190
30 658
30 190
29 153
28 487
28 356
28 102
28 045
27 898
27 714
27 487

26 372
26 277
25 542
25 386
24 933
23 882
23 694
23 613
23 604
22 926
22 920
22 833
20 767
20 626
20 463
20 366
20 163
20 116
19 918
19 433
19 305
19 121

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Komárom
Dombóvár
Százhalombatta
Göd
Oroszlány
Monor
Balmazújváros
Mohács
Hajdúnánás
Veresegyház
Szigethalom
Gyömrő
Mátészalka

18 957
18 688
18 617
18 194
18 068
17 853
17 448
17 433
17 172
17 025
16 964
16 937
16 902

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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Mezőtúr
Kisvárda
Pomáz
Dabas
Csongrád
Mezőkövesd
Szarvas
Tiszaújváros
Kalocsa
Tapolca
Balassagyarmat
Pécel
Berettyóújfalu

16 675
16 628
16 624
16 623
16 564
16 394

16 275
16 168

16 136
15 582
15 570
15 358
15 008

