
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. február 11-ei ülésére  

 

Tárgy:   Pályázat elektromos személygépkocsi 

beszerzésére 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki 

irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    a katasztrófavédelemről és a hozzá  

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján mellőzve  

Ügyiratszám:      DFV/3412-1/2020. 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan 

2020-ban is pályázati kiírást tett közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése 

érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy  a  

márkakereskedő,  illetve  az importőr  által  teszt autóként saját  tulajdonban Magyarországon 

forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt  maximum  

180  nap  és  6.000  km  futásteljesítményen  belül), tisztán elektromos személygépkocsik 

megvásárlásának valamint zárt,vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing keretében  

elektromos gépjárművek beszerzésének támogatására. A támogatás nyújtásának célja 

elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá 

tétele. 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a pályázatot másfél nap után lezárták, mivel a pályázati 

keretösszeg, 5 milliárd forint kimerült. 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiak: Önkormányzat) részéről a várhatóan jövő 

évben is kiírásra kerülő pályázaton részt kívánnánk venni.  

A pályázat szűkös határideje miatt már előre szükséges a Képviselő-testület döntése a pályázat 

benyújtásáról. 

 

Az Önkormányzat mindennapi gépkocsi használatához igazodva javasolom a KIA e-NIRO 

GOLD LR 64 kWh MY21 modellt, mely 455 km-es átlagos hatótávval rendelkezik, jelenlegi 

vételára 14.149.000,-Ft. Zárt végű pénzügyi lízing igénybevételére van lehetőség 40 % önerő 

vállalásával, 60 hónapos futamidővel.  

A beszerzés során igénybe vehető az állami támogatás (500.000,- Ft), illetve a KIA által 

biztosított kedvezmény (500.000,- Ft), így a beszerzéshez szükséges önerő bruttó 5.259.600,- 

Ft. 

 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

 

Dunaföldvár, 2021. február 3.     

Horváth Zsolt sk. 
             polgármester 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők 

véleményének figyelembevételével úgy döntött, hogy 

 

1. megvásárol 1 db KIA e-NIRO GOLD LR 64 kWh MY21 típusú elektromos 

gépjárművet nettó 11.140.945,- Ft + Áfa, azaz bruttó 14.149.000,- Ft értékben. A 

beszerzés során pályázni kíván elektromos gépjármű beszerzésének támogatására.  

2. a finanszírozáshoz igénybe kíván venni zárt végű pénzügyi lízinget.  

3. a zárt végű lízing ügyletről előzetes adatszolgáltatást kell benyújtani az Önkormányzati 

Előirányzat- gazdálkodási Modul rendszeren keresztül 2021. 03.16-ig.  

4. a szükséges önerőt (bruttó 5.259.600,- Ft), illetve a havi részletekhez (2021-ben bruttó 

158.167,- Ft/hó,- Ft) szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a város 2021. évi 

költségvetés terhére. 

5. a polgármester jogosult az ügyben keletkező iratok aláírására és a pályázat benyújtására. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül: 

1. Pénzügyi és Adó Iroda 

2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda 


