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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fő téri rendezvények áramellátásának biztosításáról 

 

A Fő téri rendezvények jelenleg, időszakos kapacitásigényléssel működnek, melyre 
alkalmankénti, egyedi szerződés kerül megkötésre az áramszolgáltatóval. A rendezvények 
energia igénye általában 3*80A. Az áramszolgáltató által biztosított ideiglenes elosztó 
szekrényből a felhasználási helyek közelébe egy vezetékkel, majd a tényleges 
felhasználókhoz hosszabbítókkal jut el a villamos energia. 

A színpad energiaigénye általában a rendezvényi energia igényen felül 3*160A. Ez a 
teljesítményigény diesel generátorral került biztosításra. 

Megvizsgálva a Hivatal működéséhez rendelkezésre álló villamos energia kapacitást, a 
rendezvényekhez a Hivatal épületéből 3*80A biztosítható lenne, ez esetben a Hivatal 
alapszintű működése is fennállna (server, hűtők), de a klímák kikapcsolása feltétel lehet. 

A Hivatal belső kapacitás felhasználásával kiépíthető egy véglegesen lefektetett kábel – 
kapcsolószekrénnyel (vagy kapcsoló szekrényekkel) a Fő téren, ebből a kapcsoló 
szekrényből az éppen szükséges felhasználási pontok kiselosztókon keresztül kapnának 
ellátást. A korábbi években végzett Baross Gábor utcai útépítés során, jelenleg használható 
út alatti védőcső nem került elhelyezésre. A kiépítéshez minden esetben szükségesek 
közmű egyeztetetett elektromos tervek.  

Hátránya:  - A rendezvény és a Hivatal működése egyidejűleg nem biztosítható. 

- A színpad energia igénye nem áll rendelkezésre. 

 

Kimutatás a költségekről: 

A 2012. évben a Fő téri rendezvényekhez az alábbi energia költségek merültek fel: 
Áramdíj (3*80A) ideiglenes vételezés 50,8 Ft/KWh*402 KWh= 20.422,-Ft 
Városünnep rendezvény kiépítés br 100.000,-Ft 
Angyalfia rendezvény kiépítés br 50.000,-Ft 
Színpad energia igény 3*160A br 139.700,-Ft/nap 
 

A Fő téri rendezvényekhez történő vezeték kiépítését követően az alábbi energia költségek 
várhatóak: 
Kiépítés költsége (kiépítés évében): 3.000.000,-Ft 
Áramdíj (3*80A) 48,34 Ft/KWh*402 KWh= 19.433,-Ft 
Városünnep rendezvény kiépítés 0,-Ft 
Angyalfia rendezvény kiépítés 0,-Ft 
Színpad energia igény 3*160A br 139.700,-Ft/nap 
 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság nem javasolja elfogadni a jelenlegi rendszer 
kiváltását célzó beruházás megvalósítását, annak meg nem térülő többletköltségei miatt. 
Kérem, a Tisztelt Képviselő testületet hozza meg döntését. 

 

Biatorbágy, 2013. március 18. 

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
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határozata 
 

Fő téri rendezvények áramellátásának biztosításáról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fő téri rendezvények 
áramellátásának biztosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kivitelezést nem támogatja. 
 
 
 


