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Döntés pályázat benyújtásáról elektromos rásegítésű
teherszállító kerékpár (e-cargo) vásárlásának
támogatására
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Kovács Anikó pályázati referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
DFV/701-1/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!
A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. a Klíma- és
Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tett közzé, melynek célja a vissza nem
térítendő támogatás nyújtása az e-cargo kerékpáros beszerzéséhez a városi térségekben szállítási
tevékenységet, vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást végző cégek, gazdasági társaságok,
önkormányzatok, valamint civil szervezetek számára. Cél, hogy a gépjármű használattal szemben alternatívát
nyújtva javítsa a városi térségek mobilitását, segítse az e-cargo kerékpárok terjedését a városi logisztikában.
A támogatás mértéke a nettó vételár 50 %-a, de legfeljebb 500.000 Ft.
Önkormányzatok esetében maximum 5 db elektromos rásegítésű teherkerékpár beszerzése támogatható. A
támogatást a Támogató az elszámolás jóváhagyását követően – a Kedvezményezett és a regisztrált Kereskedő
között megkötött Engedményezési szerződés alapján – a regisztrált Kereskedő részére folyósítja.
Interneten talált megvásárolható típusok:
Magyar elektromos teherbicikli (Bulcargo) 1.499.999 Ft-tól

RM Load 75 és Load 60 cm összeteleszkópos, akár szíjhajtásos egyedileg konfigurálható teherkerékpár
2.430.000 Ft-tól

Hercules Cargo 1000 teherkerékpár 2.370.000 Ft

Winora FUB 2W teherkerékpár 1.949.000 Ft

Winora FUB 3W elektromos teherkerékpár 2.069.000 Ft

Cube Cargo Sport Hybrid 500 teherszállító kerékpár 1.999.990 Ft

A fentiek alapján kijelenthető, hogy 500 000 Ft állami támogatással a kerékpár típusától függően a szükséges
önerő mértéke 1.000.000 – 2.000.000 Ft közé tehető.
A pályázat benyújtásának tervezett ideje:
2. szakasz 2022.03.07. és 2022.03.11. között
3. szakasz 2022.04.04. és 2022.04.08. között

Javaslat: A városüzemeltetés részére 1 db elektromos teherszállító kerékpár beszerzése.
Kérem Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2022. február 17.
Horváth Zsolt sk.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld
Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. felé a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan
1 db e-cargo kerékpár beszerzésének - a nettó vételár 50 %-a, de legfeljebb 500.000 Ft - támogatására.
2. a tervezett beruházás célja az önkormányzat városgazdálkodásának munkájának megkönnyítése a
városi logisztikában.
3. a beszerzéshez saját forrást biztosít legfeljebb 1.700.000,- Ft összegben az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére.
4. felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és benyújtására, a pályázat
megvalósításával, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Horváth Zsolt polgármester
pályázat benyújtási határideje:
2. szakasz 2022.03.07. és 2022.03.11. között
3. szakasz 2022.04.04. és 2022.04.08. között
Nyertes pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 180 nap

