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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

Tárgy: Villamos energia többlet teljesítmény iránti igény kezdeményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy közel három évvel ezel tt az önkormányzat részér l kedvezményeztük az
önkormányzati tulajdonú (Csanytelek, belterület 217 hrsz-ú terület) központi közpark területér l a DÉMÁSZ
tulajdonában lév  trafó állomás áthelyezését.
Ez az áthelyezés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a rövid, - közép és hosszútávú fejlesztési programunkban szerepl , a
közpark fejlesztésére irányuló célkit zésünk megvalósítását el tudjuk kezdeni. Sajnos  a  DÉMÁSZ  az  áthelyezésre  akkor  tett
árajánlata (több mint 11 millió forint) olyan terheket rótt volna önkormányzat költségvetésére, hogy azt a képvisel -
testület nem vállalta fel.
Az eltelt id szak alatt többször egyeztettünk az áramszolgáltató illetékes képvisel ivel. Ennek eredményeként
tudomásunkra jutott, hogy a jelenlegi helyen üzemel  transzformátor állomás teljesítménye nem növelhet , viszont
újabb plusz teljesítmény iránti igény esetén lehet vé válna egy új transzformátor állomás létesítése egy új
(egyeztetett) helyszínen a régi transzformátor kiváltásával.
Az önkormányzat rövid, - és középtávú fejlesztési programjával összhangban 2012. évben megvalósuló új
piaccsarnok építése valamint a középtávon megvalósításra váró közétkeztetés céljára kialakítandó létesítmény
a jelenlegi „Népház”-ban új helyzetet teremt, melynek eredményeként plusz teljesítmény igényt jelenthetünk be a
DÉMÁSZ felé. Ez a többlet igény mindkét ingatlan vonatkozásában 3x50 A, vagyis összeségében 300 A.
Jelenlegi árszinten a hálózatfejlesztési hozzájárulás (HÁF) mértéke 4.250.- Ft/A.
Amennyiben a fentiekben részletezett többlet-teljesítményt megigényeljük, és befizetjük a HÁF összegét – melynek
számított összege jelenlegi árszinten 1.275.000.- Ft – úgy a DÉMÁSZ a megfelel  tervek elkészítését követ en saját
költségén áthelyezi a közparkban lév  jelenlegi trafóállomást.
Amennyiben id közben esetlegesen változik a HÁF díjtétel, úgy a kalkulált költség nagyságrendje is változhat. Ebb l
adódóan javasoljuk, hogy soronkívül kezdeményezzük a teljesítmény növelési szándékunkat. Álláspontunk szerint a hálózat-
fejlesztési hozzájárulás tárgyévi befizetésével fel tudjuk gyorsítani a trafó állomás áthelyezését így javasoljuk, hogy
lehet ség szerint még a tárgyévi fejlesztési célú költségvetési kereteink terhére vállaljunk kötelezettséget a hozzájárulás befizetésére a
költségvetésen belüli bels  átcsoportosításokkal biztosítható keret illetve a fejlesztési tartalék szabad kerete terhére.
Amennyiben a trafó áthelyezés ügye, az el készületi munkálatok (tervezés, engedélyeztetés, stb.) miatt esetlegesen
elhúzódna és a fejlesztési hozzájárulás befizetésére csak 2012. évben nyílik lehet ségünk, úgy a jelzett célkit zés
megvalósításának forrásfedezet lekötését az önkormányzat 2012. évi költségvetése eredeti el irányzatai között
javasoljuk meghatározni.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben rögzítettek megtárgyalását, a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. október 04.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz
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…/2011. (X….) Ökt határozat

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Villamos energia többlet teljesítmény iránti igény kezdeményezése

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete jóváhagyja villamos energia többlet
teljesítmény igénylési kérelem EDF DÉMÁSZ Zrt-hez való benyújtását (6720 Szeged, Klauzál
tér 9. sz.) az önkormányzat rövid, - közép és hosszútávú fejlesztési programjával összhangban
megépítend  új piaccsarnok (Csanytelek, Radnóti M. u. 16-18.) és a közétkeztetési célokat
szolgáló konyha (Csanytelek, Kossuth L. u. 15/F. sz.) alatti kialakításával összefügg en.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete kötelezettséget vállal arra,  hogy  a
teljesítmény igény növelésével kapcsolatos hálózat-fejlesztési hozzájárulás (HÁF) összegét
megfizeti az áramszolgáltató EDF DÉMÁSZ Zrt  illetékes hatósága részére. A hálózat-
fejlesztési hozzájárulás jelenlegi árszinten kalkulált összege 1.275.000.- Ft.

3.) A Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester Urat a villamos energia többlet
teljesítmény igény benyújtásával kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások az
önkormányzat nevében és képviseletében való megtételére.

4.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda
Vezet t, hogy a 2.) pontban rögzített és tárgyévre kalkulált hálózatfejlesztési hozzájárulás
összegére vonatkozó költségvetési el irányzat biztosítását az aktuális tárgyévi költségvetési
rendelet módosítás keretében terjessze a Képvisel -testület elé. A megfizetend  hozzájárulás
fedezetét a fejlesztési tartalék szabad keretének igénybevételével illetve átütemezhet  fejlesztési
célkit zések bels  átcsoportosításával hagyja jóvá a Képvisel -testület.

5.) Amennyiben a hálózat fejlesztési hozzájárulás megfizetésére – az önkormányzattól független okok
miatt – a tárgyévben nem kerül sor, úgy az esetlegesen módosított díjtételnek megfelel
hozzájárulás megfizetésének forrás fedezetét a 2012. évi költségvetési rendelet eredeti
el irányzatai között kell biztosítani a célkit zés pontos megjelölésével.

Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

         Kató Pálné jegyz  és általa Tóth Józsefné Adó, -és Pénzügyi Iroda vezet
Beszámolás határideje: HÁF befizetését követ  Testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- EDF DÉMÁSZ Zrt (6720 Szeged, Klauzál tér 9. sz.)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó,- és Pénzügyi Iroda vezet
- Irattár


