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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetésében szerepel a
Martinász utca útépítése a hozzá tartozó közműkiváltásokkal együtt, összesen 62.000 eFt
összeggel.
Az útépítés és a víz-, gázvezeték kiváltási munkákra másodjára kiírt közbeszerzési eljárás
eredményesen zárult, a szerződést megkötöttük a Vianova Kft-vel 33.894 eFt értékben.
Az útépítés előtt mindenképpen el kell végezni a 20 kV-os hálózat, valamint a közvilágítási
hálózat áthelyezését más nyomvonalra. Az ELMŰ Nyrt-vel a 393/2006. (IX. 19.) Kt.
határozat értelmében megkötöttük –végleges pénzeszköz átadás-átvétel keretében– a
megállapodást a szabadvezetéki hálózatok áthelyezésére 13.428 eFt összeggel.
A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet értelmében a villamos hálózat áthelyezéséhez a
vezetékkel vagy biztonsági övezetével érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulása szükséges,
mivel a szolgáltató az érintett ingatlanokra szolgalmi jogot jegyeztet be.
Az új 10 kV-os hálózat 10 lakóingatlant érint, részükre megtartott lakossági fórumon a 10
ingatlan tulajdonosa közül 8 jelent meg, és közülük 6 ingatlan tulajdonosa egyértelműen
elutasította a hozzájárulás megadását.
Mivel a 20 kV-os hálózat áthelyezése feltétlenül szükséges az útépítési és közmű kiváltási
munkák elvégzéséhez, ezért az elektromos hálózat áthelyezésére egy drágább, de
lakóingatlanokat nem érintő megoldásra adott javaslatot az ELMŰ Nyrt. Ez a szabadvezetéki
hálózat földkábelbe történő áthelyezését jelenti.
A munkálatok költsége az eredeti megállapodáshoz képest 5.737 eFt többletköltséget jelent és
az ELMŰ Nyrt-vel történő végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítását
igényli.
A hálózat a VET (Villamos Energia Törvény ) értelmében továbbra is az ELMÜ Nyrt.
tulajdonában marad. A munkákat –mint az eredeti megállapodás értelmében is– az ELMÜ
Nyrt. végezné el. A munkák megkezdésének feltétele a műszaki tartalom módosulás miatti
5.737 eFt összegű költségnövekmény átadása a részükre. E költségnövekmény az eredetileg a
Képviselő-testület által elfogadott 62.000 eFt előirányzaton belül van, miután az útépítésre
kiírt közbeszerzési eljárás kedvezően zárult le. Előirányzat többlet forrásigénnyel nem jár.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005. (XII. 13.) számú Kt. rendelet alapján járuljon
hozzá a módosított pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséhez és a fenti összeg
átutalásához.
Budapest, 2007. március 28.
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Határozati javaslat
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martinász
utcai közvilágítás 20 kV-os, elektromos szabadvezetéki hálózat áthelyezésének műszaki
tartalom változása miatti többletköltséget –5.737 eFt-ot –a Képviselő-testület által már
jóváhagyott 62.000 eFt előirányzaton belül az útépítési keret terhére - végleges pénzeszköz
átadás-átvétel keretében átad az ELMÜ Nyrt. részére és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
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A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű támogató
szavazata szükséges.
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