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Dózsa krt. telkek közművesítésének ( áram ) elindítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2013.évi költségvetésében elhatározta, hogy a Dózsa
krt-i telkek ( Nagycenk 259/32-39-41-42-43-44-55-56-57-59-60-61-62-63-64-66-67-68-69
hrsz ) közművesítését megkezdi, amihez a vízjogi létesítési engedély hatósági folyamatát
2012. évben meg is indította. A költségvetésben nem tervezett összeg az áramrendszer
kiépítése, ugyanakkor, ha később közművesített telkeket kívánunk eladni, úgy ennek az
alapközműnek a tervezési, vezetékjogi engedélyezési folyamatát is meg kell indítani.( A
beruházás megindítását késleltette, hogy a Sopron - Sopronkövesd 20 KV-os vezeték
nyomvonalát meg kell változtatni, és a vezetéket át kell helyezni. Mindezek a 2012.évi
testületi döntés alapján már tervezési fázisban vannak Előzetes költségkalkuláció szerint a
vezeték kiváltása a költségvetésben tervezett összeget meg fogja haladni, ezért szükség lesz
előirányzat átcsoportosításra ).
A 19 db fogyasztási helyhez szükséges kiviteli tervek elkészítése kb. 12 hónapot, a
vezetékjogi engedély beszerzése kb. 3 hónapot vesz igénybe.
Az E. ON Észak-dunántúli Zrt. tájékoztatott bennünket arról, hogy a 76/2011.(XII.21.) NFM
rendelet és a 868/2011.sz. MEH határozat értelmében a tervezett 19 db fogyasztási hely
mindegyike után, 1 X 32 A villamos teljesítmény esetén 115.200 Ft + Áfa, azaz
mindösszesen 2.188.800 Ft + Áfa csatlakozási alapdíjat kell fizetni.
A 19 db telek energia ellátásához kiépítendő kb. 335 m új kisfeszültségű légvezetékes hálózat
létesítési díja a 76/2011.(XII.21.) NFM rendelet és a 868/2011.sz. MEH határozat értelmében
3600 Ft + Áfa/m. Az Önkormányzat által befizetendő közcélú vezetéklétesítési díj 1.206.000
Ft +áfa.
A fenti két összeg együttesét a csatalakozási megállapodás aláírása után az E. On. az
Önkormányzattól átveszi, és elvégzi a közcélú munkák tervezését és kivitelezését is.
Az Önkormányzat jogosult az egy fogyasztási helyre eső –mindösszesen 178.674 Ft + Áfapénzösszeg visszaigénylésére, amennyiben 5 éven belül érvényes villamos energia vételezési
szerződést köt bármely ingatlan tulajdonosa. A visszatérítést évenként egyszeri alkalommal
számolja el az E.ON és az Önkormányzat egymással.
Ez az összeg nem tartalmazza a mérőhelyek, és az ingatlanra vezetett kábelek költségét. Ezek
már a konkrét fogyasztót terhelő beruházások lesznek.
T. Képviselő-testület!
Kérem, hogy a határozati javaslatot a beruházás megindításáról szíveskedjenek jóváhagyni.
A javaslat egyszerű szótöbbséggel fogadható el.

Határozati javaslat:
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a
Nagycenk, Dózsa krt-i telkek
( Nagycenk 259/32-39-41-42-43-44-55-56-57-59-60-61-62-63-64-66-67-68-69 hrsz )
villamos energia ellátásához szükséges hálózat tervezési és kivitelezési beruházásának
elindítását.
A beruházások megkezdéséhez szükséges E. On által közölt ( kb. 3.394.800 Ft +ÁFA- a
2012.évi adatok alapján ) pénzösszeget, mint csatlakozási alapdíjat és vezetéklétesítési
díjat az Önkormányzat az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek megfizeti.
A képviselő-testület a beruházás bekerülési költségét a 2013.évi költségvetésében
előirányzat átcsoportosítással biztosítja. Az előirányzat átcsoportosítás lehetőséget ad a
20 Kv-os vezeték áthelyezési költségének biztosítására is.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási megállapodás
aláírására.
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