
,.tt//L' - /.... r'i
/ )-I. I "+--

BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULET oNKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsztilt a Kdpviseld-testtilet 2017. j nius 2l-i iildsdre
Kiszltette: Verba Hajnalka vizdpitdsi miiszaki ellendr

Tiirgy: Javaslat a Budapest XVI. ker{ilet 1531/10
transzformAtor rillomris kihelyez6sdvel l6trejdtt
vagyon ritadris6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Budapest XVI. keriilet Erzsdbet-liget k<izteriilet rendezdsdnek akadiilymentesitdsdre
megl6vo I 53 I / 1 0 transzformdtor rillomds riLthelyez6se vrilt sziiksdgess6 a 2013. evben.

A kihelyez6ssel az al bbi villamos berendez6sek jtittek ldtre:
- Budapest XVI. ker0let, Erzsdberliget (Bcikdnyf<ildi tt 25.) 105842/34. 105842142. 105614
hrsz. kdzteriileteken elhelyezett 0,4 kV-os ft,ldkribel ds BHTR rillomris. A villamos
berendezdsek bekertil6si 6rt6ke: nett6 11.644.125.- Ft.

A villamos energiiir6l sz6l6 2007 . dvi LXXXVI. t<irvdny (tovrlbbiakban: Vet.) szerint:
,,29. $ (l) Az eloszt6s keretdben az eloszt6 feladata
a) a miik6ddsi engeddlydben meghaterozott hitl6zat zavNlalan ds biztons6gos miikiidtetdse,
b) a piaci szerepl6k versenysemleges kiszolg6l6sa,
c) a villamos energia tovribbitrisa a felhaszndl6khoz,
d) az adott tertilet eloszt6h6lozatinak iizemeltetdse, karbantartiisa, valamint sztiks6g esetdn

annak fejlesztdse.
(2) Az eloszt6 az (l) bekezddsben foglaltakon kiviil felelos tovibb| azert, hogy az eloszt6

h6lozat hossz[r tiivon alkalmas legyen a villamos energia eloszt6sdval kapcsolatos, indokolt
igdnyek kieldgitds6re.

(3) Az eloszt6 tulaidon6ban kell illnia a tevikenvseg tblytatis6hoz sziiksdges - a m[ik6desi
engeddlyben meghat6rozoft - hitlozati" rendszer- 6s tizemir6nvit6si. mdrds-elsziimolasl es

informatikai eszkrizriknek. "

A korribbi hSllzati eszkbz hely6be l6p6 hAl6zati eszkoz kiildn t6ritds ndlkiil marad az ELM1
tulajdonriban l6v6 krrzcdhi hitl6zat resze, ezdrt annak elkdszillte ut.fur tdrit6s ndlktili Atad6sa

sziiks6ges az ELMU r6szdrol megktilddtt meg6llapodds tervezet alapj6n, amelyet
adminisztriici6s okoka val6 hivatkozdssal csak mostama kdszftettek elo a rdsziinkre.

K6rem a Tisztelt K6pviselo{estiiletet, hogy a ldtrejcitt villamos berendezds dtadiisdhoz

sziiks6ges hat6rozati javaslatokat elfogadni sziveskedjen.

Hatf rozati j avaslat: Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviselo-
testtilete az Onkormdnyzat beruhiiziisiiban. a Budapest XVL
keriilet Erzs6bet-liget (Bok6nytiildi [t 25.) 105842134,

105842142, 105614 hrsz. kdzteriileteken elhelyezett 0,4 kV-os
loldk6belt 6s BHTR iillomiist teritds ndlktil az ELMTJ
tulajdonriba adja a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. dvi
CXCVI. t6rvdny 14. $ (l) bekezddse szerinti jogcimen.

Felhatalmazza a Polg6rmestert az iitad6sr6l sz6lo
megrillapodiis allirhslrra, az iitad6ssal kapcsolatos minden
sziiksdges intdzkedds megt6tel6re.
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Felelos: Kovrics Pdter polgiirmester
Hatirid<i: 201 7. december 30.

(elfogadrisa minositett sz6tdbbsdget igdnyel az SzMSz. 18. g
(2) bekezd6s o) pontja alapjdn)

Budapest, 201 7. jtnius 7.
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Tirgyal:isra kijeltilt bizottsrigok: Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizottsrig, Gazdas6gi
6s P6nziigyi Bizotts{g
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