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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A bölcsődeépület kialakítási munkálatainak befejezését követően, az épület üzemeltetéshez a 
jelenleg rendelkezésre álló 1x40 A villamosenergia teljesítmény nem lesz elegendő. A 
beépített elektromos fogyasztók, berendezések figyelembevételével a rendelkezésre álló 
teljesítményt 3x63 A-ra (39,123 kW) szükséges növelni. A teljesítményigény növeléssel 
kapcsolatos kérelmünkre az NKM Áramhálózati Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi 
tájékoztatást adta: 
 
Az igény biztosítható, azonban nagyobb mértékű hálózatfejlesztésre lesz szükség a Rákóczi és 
Deák F. utcákban, valamint a Szegedi utcai transzformátor állomás 160 kVA transzformátorát 
250 kVA-es gépre kell cserélni. A megrendelő Önkormányzatnak a csatlakozási alapdíj, a 
csatlakozóvezeték kiépítése és a nagyfogyasztói S300-as mérőhely kialakítás költségével kell 
számolnia, melynek nagysága 842 400 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 069 848 Ft. A Csatlakozási 
szerződés aláírását követően a Szolgáltató a fejlesztési munkákat 2020. október 31-ei tervezett 
határidővel vállalja. Addig az időpontig a hálózatból a jelenleg maximálisan biztosítható 3x50 
A-t tud szolgáltatni.      
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését a 
meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2019. augusztus 21. 
 
      Tisztelettel: 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor, 
Rákóczi u. 8. szám alatti (bölcsődeépület) fogyasztási helyen többlet villamos energia 
igénylése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület elfogadja és támogatja a villamos energia növelés szükségességét a 
bölcsőde épületében.  
 
Az NKM Áramhálózati Kft. ajánlata alapján a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték 
kiépítése és a nagyfogyasztói S300-as mérőhely kialakításához szükséges 842 400 Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 1 069 848 Ft összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert az NKM Áramhálózati 
Kft.-vel kötendő villamosenergia növeléssel kapcsolatos Csatlakozási szerződés aláírására.  
 
 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


