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ELŐTERJESZTÉS  
           3. napirendi pont  

 

Nagycenk, Kövesmezei úti telkek közművesítése ( villany)   
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016.december 15-ei ülésén  

elhatározta, hogy a Kövesmezei úti telkek ( Nagycenk 259/116-127-ig, 259/129-148-ig, 

259/150-157-ig, és 259/159-161-ig) közművesítését megkezdi, amihez a vízjogi létesítési  

engedélyt a mai nap meg is kaptuk. A képviselő- testület döntött a víziközmű beruházások 

elvégzéséről (megtörtént a kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés is). Az útalap 

elkészítésére szintén megkötöttük a szerződést 2017. április 30-ai határidővel.  

A villanyhálózathoz, 43 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. felé  megkértem a  tervezett  villamos energia igény alapján az 

árajánlatot, melynél  a 43 db fogyasztási hely mindegyike után, 1 X 32 A villamos 

teljesítmény esetén,   4.953.600 Ft + Áfa csatlakozási alapdíjat kell fizetni.  

A 43 db telek energia ellátásához kiépítendő új kisfeszültségű földkábeles hálózat létesítési 

díja 8400 Ft + Áfa/m. Az Önkormányzat által befizetendő közcélú vezetéklétesítési 

4.788.000 Ft +áfa.   

Ez az összeg nem tartalmazza a mérőhelyek, és az ingatlanra vezetett kábelek ( 15 méter 

ingyenes )  költségét. Ezek már a konkrét fogyasztót terhelő beruházások lesznek.  

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 pénzösszeg visszaigénylésére, 

amennyiben 5 éven belül érvényes villamos energiavételezési szerződést köt bármely ingatlan 

tulajdonosa. A visszatérítést évenként egyszeri alkalommal számolja el az E. ON és az 

Önkormányzat egymással. A korábbi közművesített telkeknél már 2 ízben számoltunk el           

(2014. és 2015. évi bekötések után )  , mindösszesen 9 telekre közművesítési visszatérítést , 

azt az EON bejelentésünk alapján megtérítette. Jelenleg a 2016.évben rácsatlakozott 

fogyasztók után igényeljük vissza a díjat, melyet június hónapban fog megtéríteni az E.ON az 

önkormányzatnak.  

T. Képviselő-testület! 

Kérem, hogy a határozati javaslatot a beruházás megindításáról és annak költségvetési keretét 

szíveskedjenek  jóváhagyni. 

 

 



 

………./2017.(…..) önkormányzati határozat  

Nagycenk   Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a  

Nagycenk, Kövesmezei úti  

( Nagycenk 259/116-127-ig, 259/129-148-ig, 259/150-157-ig, és 259/159-161-ig) hrsz )  

lakótelkek villamos energia ellátásához szükséges hálózat tervezési és kivitelezési 

beruházásának elindítását.  

A beruházások megkezdéséhez szükséges 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  2017.évi költségvetésében a 

biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert a csatlakozási megállapodás aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

Nagycenk, 2017. január 13. 

  

    

 

 

 

 

Csorba János 

        polgármester  


