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Tisztelt Városgazdálkodásĺ és Pénztigyi Bizottság!

L Tényállás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

2003. évben keľült a|źtírásra a Középső Jőzsefvźros fejlesztését cé|ző Keľetszerződés (a
továbbiakban: Keretszerződés) a Budapest Fővĺíros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormźnyzat (a

továbbiakban: onkormźnyzat), a Corvin Zrt, és a Rév8 Zrt.kozott. A Keretszerződésben keľültek
togzítéste a szerzőđo felek kötelezetÍségei, melyek kozott ĺinkoľmanyzati kotelezettség vállalás
volt az ingatlanfejlesfésekhez kapcsolódó infrastruktura fejlesztése. A közmű- és köaeľĹilet
fejlesztési pľogram része volt az elektromoshá|őzat fejlesztése is, melyben az onkoľmźnyzat
ütemezetten vá||alta a kialakuló építési tömbökhöz kapcsolódó 10 kV-os nagyfesztiltségű
elektromos há|őzatlétesítésévelkapcsolatos kciltségeket. A 0,4 kV-os elektromos há|őzatkoltségei
és az egyéb csatlakozási díjak abenłházőt terhelték.

2014. szeptember 15-én az onkormźnyzat,a Corvin Zrt. és aRév8 Zrt.,miĺtszerzoďő felekközĺitt
létrejött a ,,Megéi|apodás a Corvin Sétany projekt kerctszerződés közos megegyezéssel történő

|ezér ástn őI'' (a továbbiakban : Me gállapo dás) elnevezé sű đokumentum.

Szerzóđo felek a Megállapodásban megerősítették a Corvin Sétány Pľogľam megvalósítása
kapcsán, a 2003-barl megköttltt keretszetzodésben rogzitetĹ, fent részletesen ismertetett

önkoľmányzati vállalást.

A Megállapodás 7. szźlmilmelléklete rogzíti,hogy a befektető kapacitás igénye és az ELMu Ny't.
nylĘatkozata alapjźn, az onkormtnyzat viseli azY. ütem elektľomos munkáinak, - a 10 kV-os
nagyfeszültségii elektľomos háIőzat fejlesztés - költségét aZInt-Z tömb vonatkozásában.

A Corvin Sétany Program keretében épül a Corvin C4 irođahź.z (mely a Megállapodásban ZInt- 2
tömb megnevezéssel szeľepel) a Szigony utca - Bókay János utca _ Práter utca áIta| hataľolt

teriileten, a CoRVIN Ingatlanfejlesztési Építő és Városrehabilitációs Zrt.beruhźnásábarl.
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A tervezés sorĺín a befektető megtervezte az épulet elektromos kapacitás igényét, ami alapjźn az
ELMU Nyrt. meghatfuońa a sztikséges hź:,|őzat fejlesztés műszaki tarta|mát, illetve az ellhez
kapcsolódó költségeket.

A Bizottság 56812016 (V.30.) szźmlű hatźnozat a\apjźn, a Józsefuarosi onkoľmányzat a|áirta a
fejlesztésľe vonatkozó HáIőzatlétesítési Megállapodást azELMŰ Há|őzatí Kft.-vel, ami alapján
beťlzetett azELMU Hźiőzati Kft. ľészére bruttó |34.72I.600.- Ft-ot, kozépfesn1ltségű (10 kV)
ft'ldkábellétesítés díjra,azELMÚ HáIőzatíKft. által előzetesen kalkulált összegben. A megrendelt
munkát az ELN.{.Ú Hátőzati Kft. elvége zte' és 2016. szeptember 72-én kelt tájéko ztatőju|<bnl, a
Há|őzat Létesítési Megállapođás 5.2. pontja szerint,megktildték a vonatkozó szerzódés
elszámolását.

Az előterjesztés mellékletét képező ęlszámolás szeľint a megvalósult középfeszültségű ft'ldkábel
kiépítésének költsége bľuttó 139.866.624.- Ft (110.13I.2OO.- Ft + Áfa), igy az onkormányzat
további bruttó 5.145.024.. Ft-ot köteles befizetni.

A Corvin Sétany Program elektromos fejlesztés kĺlltségeire mindösszesen|44.353.280.- Ft keľült
betervezés rc, igy fenti k<j ltsé g fedezete rendelkezé sre áll.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźngyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre.

ilI. A döntés céIja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja, az onkormányzat Corvin Sétĺĺny Program megvalósításában vállalt
kötelezettségének telj esítése.

A Corvin C4 kodaház elektromos ellátásiához szfüséges, az eddig beťlzetettbruttó 134'721.600.-
Ft közcélú vezeték đíj mellett befizetendő további bruttó 5.|45'024.- Ft költség az onkorményzat
20|6. évi költségvetésében 11603 cím elektromos hĺílózatfejlesztés e|őirányzaton ľendelkezéste
á|I.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság dontése aMagyarorszźąhe|yi önkormányzatakőI sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény
41. $ (3) bekezdésében alapul.

Fentieka|apjźnkéremaza|ábbihatttrozatí javaslatelfogadását.
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Határozati javaslat

. év' (. . . hó. . . . nap). s zámú Y ár o s gazdźłlko d ás i é s PénzĹi gyi bizottsági határ ozat'.

A Vaĺosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a polgáľmestert, hogy intézkedjen ahatźlrozat męlléklete szeľinti, a Budapest VIII.
ker., Bókay János utca 38., |tsz.36230, Corvin C4 iroďaház villamosenergia-e||átásáĺa
kötött HLM-455|2015. számú szętződéselsziímolásaa|apjźnbruttó 5.I45.024.- Ft. közcélú
vezeték clíj beÍizetéséľől az ELMÚ Há|(szatiKft. ľészéľe.

Felęlős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. október 14.

A döntés végrehajtáséúvégző szervezetí egység: Prév8 Zrt., Pénziigyi |Jgyosztá|y

A lakosság széles k<jrét érintő döntések esetén az előtefiesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzétételmódjaľa: nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. szeptember 27.

Annus Viktoľ
vezérigazgatő

KÉszÍľprrľ: RÉv8 Znr..
LBÍnre: RÉv8 Znr.
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EII|IIU HáIőzatí Kft.

Hálózat Létesítési Megátlapodás
3. számú módosítása

í. Szeződő felek adatai

#i.#-*:;,Flnłł^ł#ĺEť,ĺł.*:ł:ł€:í:łí,i'' iÉ.ł:łj:łjł;.ffi 
'Elosztol engedó|yea neve: ELi'u Há|ózati Kft.

Cĺme: íĺ32 Budapest, Váci út 72:14.
Kapcsolattartó szeméIy neve
(szerzödést érintő kérdésekben}: ľóth NoémiEmese Telefonsz.: 06.í.238.í572
Kapcsolattartó e.mail: noemi.toth@elmu.hu Fax szám: 06.í.238.281 5
Kapcsolattartó szeméty neve
(kivite|ezóst éľintő kérdésekben): ýitkovszkiPéter ľe|efonsz.: 0&í.238.3129
Kapcsolattartó e.mai l : ceter.vitkovszki.02@elm u. h u Fax szam: 0s1-238-3124
Kapcso|attartó címe: ĺ393 Budapest 62. Pf.5íí.
szám|avezető pénzintézet neve:
Pónzintózeti számtaszáma: 1 0300002.í 02956í 4.4902oo1 8
cécjegyzók száma: 01ą9-874142
Ądószáma: 13804983-2-U
Statisztikai azonosĺtó száma: 35í3

:izető neve:

}íme: í082 Budapest V|l|' ker', Futó u.47.53. Vl|. em.
Ądószámďcégjegyzék száma: í 3033268.2. 42 l 01.1 o.o44g19
itatiszti kai azonosító száma: .| :'g33z6E.6E1 0.1 1 4.0ĺ
(apcsolattartó szeľné|y neve: |őreg Csaba projektvezetó Te|efonsz.: p6 20 913í964(apcsolattartó e.mai| : soregcs@t-online.hu Fax szám:
}zámlavezető pénzintézet neve: Raiffeísen Bank Zrt'
'énzintézeti számlaszáma: 1 200 í 008.00347097.001 00oo7
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EI"fiIIij HáIőzati Kft.

2. Szeľződés táľgya

Je|en szeződés a HLM.455'20í5 és HLM455I3/20í5 szercódés módosítása, ame|yek a je|en
szezódés ľnldosÍtássaĺ egyĺJtt érvényesek, ameňny|ben a je|en sferzödés és a korábbi szezödés
kózött e||entmondás á||na fenn, úgy jelen szeĺzfiésben f |a|tak az lrányadők ame|y a korábbi
szeęődésekkel egytitt érvényes. Az E|osáói engedé|yes válla|ja, hogy a szerződésben megnevezett
fe|haszná|ásĺ helyen az |gény|ő á|tal meghatározott rende|kezésre á||ó teljesítmény biäosításának
e|őfeltéte|eit az a|ábbi pontokban rész|etezett mÜszaki és gazdasági fe|téte|ek me||ett megteremti.

Jelen szezodés keretében az E|osztói Engedé|yes az lgénylö á|ta|a 4. pontban megje|ö|tfe|haszná|ási
he|yen a véte|ezésre vagy betáp|álásra igényelt rende|kezésre álló te|jesítmény ĺgénybevéte|éhez
szükséges há|izatfej|esztést elvégzi az 5. pontban lévó díj el|enében'

3. A fejlesztés megvalósításának határideje

Az E|osáói engedé|yes a rende|kezésre á||ás fe|téte|einek megteremtését

vá ||a |ja az a|ábbifeltéte|ek te|jesÜ |ése 
",",enl 

o'..06. 30.i g

. a jogerös hatisági engedélyekke| rende|kező kiviteli tervek legkésŐbb 2016'04'30-ig
rende|kezésre álInak

. i||etékes önkormányzat a közterÜ|et igénybevéte|ére szó|o megá|lapodást aĺáírta,. |gény|ő és Fizető az 5. pontban írt osszeget az ott íľt utemezés szerint megŕizette és. lgény|ő a megfele|ó minőségÜ és bĺztonságos munkavégzéshez sziikséges
munkaterlj|etet 20í6.04.30.ig az E|osztoi engedé|yes részére átadta. .

4. A csatlakozás jel|emzői

Fe|haszná|ási he|y megnevezése: Corvin C4, Budapest V|||. ker., Bókay János utca 38., hrsz: 36230,

A vi||amosenergia-igény rész|etezése;

Meg lévő rende|kezésľe á|ló te|jesítmény:
OA

1. csat|akozási pont

ĺroda épu|et, 1 x 5555.00 kVA, középfeszu|tségÜ véte|ezésen
2. csatlakozási oont

iroda épÜ|et, 1 x 3888.00 kVA, kÖzépfeszÜltsfuű véte|ezésen

ĄÍe|!a9z1á|ási hely vi|lamosenergia-e|látásának érdekében, - a kiindu|ási ponttol a csat|akozási pontig -
közcé|ú hálózatépítést kell végreha|tani az a|ábbiak szerint.

-2-ł|
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EIJ:I,ij HáIózati Kft.

Szükséges há|ózatíej|esáés:
1. csatlakozási pont

Kiindulási pont (hálózatépítés kezdöpontja): LAcz -CSAR új kábelĺv

A. kért' te|jesítmény kiszolgálásához Laczkovich és Csarnoktér alál|omások között egy új í0 kV-os kábe|ívkia|akítása szÜkséges. Ehhez Laczovich a|ál|omásbó| rlj, rb. zx2,4 Rm rloiszúšägĺ .t0 kV-os kábe|fektetése, valamint há|ózatátrendezés szük9eges. ł táibvi-igény kiszolgá|ásához a terÜ|et határán,kozterü|etro| akadá|ymentesen megköze|íthetőe-n egy ĺď rV-o.-at"ao á|lomás telepĺtése szükséges' Azá||omás részére egy kb. 4x4 m a|apterÜ|etÚ helyiség Ěíztositása szükséges.
A kozcélú e|osztóhá|ózatot a rendszerhaszná|ó fogadójáva| Összekoti vezetéket teljes korĹ! véde|emme|el|átott megszakítóra sztikséges érkeztetni.

Csatlakozási pont (tutajdon! határ):

Gsatlakozás módja:

Hálózati |eágazási pont:

A|kalmazott áramütés elleni védelem :

Csatlakozási pont (tu lajdoni határ):

Csat!akozás módja:

Hálózati leágazási pont:

Alkalmazott áľam ütés el|eni védelem :

E|osztói tu|ajdonú á||omásban fogyasztói
kozépfeszÜltségű kábel végelzárója

Elosáói tu|ajdonú átadó-, i||. transďoľmátor
ál|omásba csat|akozi, rendszerhasználóí tu|ajdonú
kábeI

Középfeszü ltségen nem értelmezett.

ĺT - védőfÖld

2. csatlakozási pont

Kiindulásipont (hálózatápĺtés kezdőpontja}: LACZ - NEPL új kábelív

l ĺé.|.l,te|jesítmény kĺszolgá|ásához Laczkovic! é9 Nép|ĺget a|á|lomások között egy Új 10 kV-os kábelívkłalakítása szükséges. Ehhez a fentĺ a|á|lomások lĺtizott'üiixĹ.o,s r' hosszúságú iőxý,.' kábel fektetéseszĹ]k||9t!: A tárgyi-^ĺgény kiszolgá|ásához a teŕ,ulet'ńatárán, ktztěrü|etĺö| akadá|ymentesenmegkÖze|Íthęt{e| !9Y 10 kV-os átadi á|lomás te|epítése szükséges. Az ál|omás részére egy kb. 4x4 ma|apterüĺetű helyiség biztos rtása szÜ kséges.
A kÖzcétú elosztóhá|ózetot a rendszerhasználo fogadljáva| Összekötó vezetéket te|jes körÜ véde|emme|el|átott megszakítóra szÜkséges érkeztetni.

il

E|osztói tu|ajdonú áĺ|omásban fogyasztói
kÖzépfeszÜ|tség tJ kábe| vége|zárója

E|osztói tu|ajdonÚ átadó-, i||. transzformátor
á||omásba csat|akozó, rendszerhasználói tulajdonú
kábe|

Középfeszü|tségen nem érte| mezett,

lT - védÖfÖld

A kü|ÖnbÔzó csat|akozásĺ. .. pontok ossze|(apcso|ása ti|os!A rendszerhasználÓ be|so h.á|Tzatát tlgy. ke|l kĺa|akitania, hogy a kÜ|Önböźo cśailakozási pontokosszekapcso|ása sem vé|et|enÜ|, sem szán-đékosan ne |egyen lenátstges.
Az e|osáoi tu|ajdonÚ berend'ezés 1sénylo terÜ|etén ttrténó e|he|yezéséhez szükség szerint vezetékjog,i||etve haszná|ati jog jogutódokra iš kiteryeoo hatá|yú térítésńánies alapítása éś ińgatlan-nyi|vántartásĺbejegpése szÜkséges.

/r,,jí ',". .'ś ,,,r
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EIrnU HáIőzati Kft.

5. Díjfizetés

5.1 Csatlakozás|dij

1. csatlakozĺĺs| pont

2. csatlakozási pont

A fizetendő díjak meghatározásánál a rendszerhaszná|lt megillető 7t2o14- (lX'12.) MEKH rendelet
(továbbiakban Rende|et) szerinti díjkedvezményeket figyelembe vettÜk és érvényesítésÜk a fent
feltÜntetett mennyiségekben megtörtént'

/
Ł.,

{/

-4-I
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Egysegár Teĺĺrezett
mennyiség

Rendelet
szerlnti

kedvezmény
Fizetendö dii

Csatlakozási alapdíj 69 993 000 F
a KoF alapĺíj 12 600 Ft/kvl 5 555 kvt 0 kv/ 69 993 000 Fl

l. Közcé!ú vezeték dĺj 44 8B0 000 Fĺ
0 KoF foldkábe| |étesítés 9 600 Ft/r 4800n 125 ĺr 44 880 000 F

ilt Gsat|akozóvezeték díi 0F1
Nettó csat|akozási díj (|. + |!. + !|l.) 114973 000 Fl

Csatlakozási díj (bruttó) 145 888 710 Fl

Egységár Tervezett
mennyiség

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő díj

Csatlakozási alapdíj 48 988 800 F1

I Kor a|apdÍ1 12 600 FUkVl 3 888 kvp 0 kvt 48 988 800 F
t. Kŕĺzcé|ú vezeték díj 61 200 000 Fl

b KoF fö|dkábe| |étesítés 9 600 Ft/ľ 6500r 125 n 61 200 000 F
lrl csatlakozóvezeték díj 0Fl

Nettó csatlakozásidíj (|' + |l. + l|!.) ĺĺ0 188 800 Fl

Csatlakozási díj (bruttó) ĺ39 939 776 F



EI"ĺ]ąIÚ HáIózati Kft.

5.2. Díjfizetés ütemezóse

A díjfizetés ütemezése:
Az |gény|őnek és a Fizetőnek a Rende|et a|apján számított csatlakozási díjat, az egyedi kedvezményekfĺgyelem be véte|ével' az a|ábbi Ütemezésben. Ŕeĺ| megÍizetnie:

l. iitem: az lgény|ő részérő| 68587 849,-}t (54006 ,|go,-Ft+27 
"zo ÁrA1, mety befizetés20í5.11'30 napJán te|jesü!t

l.l.- iilem: az |génylő részérőt 82 5í9 o31. F! (64 975 620,. Ft+2? % ÁFA), a Fĺzetó részéľő|134?21600,..Ft (í060s0 ooo,- Ft+27 7o ÁÉł1, me|yek 2oí5.o5.1o n.iliłó esedékes, ésennek befizetése a kivite|ezés megkezdésénelĺ ĺeftéte|e,'

A fenti fizetési határidőkben az lgény|ő és a Fizetĺj az E|osztói Engedélyes á|ta| kiállítotteĺölegbekérő 
Ęlapja.n elo|eget ĺzet-elośzto1|noeoélvésiészere. A kifizétés íénetele' hogy aze|ő|egbekéró és jelen 

.jogńatá|yos szeęŐdés ienoéltezesre á||jon. n'- áóleóro| az EĺosztóiEngedélyes annak banks-zám|áján va|T jlváírásának napjáva| előíegszámlát bóřsát ki, me|ybena te|jesítés napj3 az.^9!9leg összege. Jovaĺrásának nái,;aval egyězik. ,ł. ěai"g összegét akivite|ezést követően kiál lĺtott vegsza mláoan számolják ei.,

A kĺvite|ezés befejezését kovetően az eset|egesen fe|merülö külonbÖzet az e|számo|ást ktveto15. napon esedékes' Amennyĺben az e|számo|ás eredményereppen az lgé;y|on"l. fizetésĺköte|ezettsége keletkezne, annak igazo|t megfĺzetése a ĺelńaszńálasi ńe|y.oekapcsolásának
feItéteIe.

lgényllnek és a Fizetőnek a fenti [itemezés szerint kel| a csatlakozási dijat az Elosztóĺengedélyes MKB Bank 103oo0o2-1o295614-490200,ĺ8 számú banlszańlá;áo ätut,u".a|vagykészpénz átuta|ásĺ megbízássa| megfízetnie, az E|osztôi engedé|yes továooĺ Ŕtilon ertesítésenélkíj|.

5.3' Geatlakozási díj Íizetés, elszámolás, módosítás

Je|en szeződés szerĺnti fizetési ktte|ezettség-akkor.minősÜ| teljesítettnek, amikor az |gény|tĺ és aFizető álta| fizetendö összeg jóválrásra keruI až E|osztóiáńđ"Jeväi fentí báńiĺszä'Éjň

A.kivĺtelezés befejezését kÖvetően az E|osztli engedé|yes a közvet|en e|osztóhálozatifej|esztésként
|étesített berendezések tény|eges mennyisége (äs/vaóv Ŕivit"leżsi értéke) a|apján e|számolást készít.Amennyĺben az e|számo|ás szerint az.|qénylö áftai,fiz;te;áo csattaxozasi.äĺi n"đyoon, mĺnt az
9|ýzę!9sen- megfĺzetett 

'érték, 
akkor.|gény|B köteles a fennmaradó részt az e|számoĺás kézhezvéte|étkÓvetoen 15 napon belÜ|,az.E|osztóřeng"9.eľęg á|tal megkÜĺäótt elszamolás a|apján megfizetni. Azeĺszámo|ás soľán a Fizeto terhére megál|ápítoti fizetési tote"láie.ttseg nem teljesítése a 8.2' pontban írtkovetkezményeket vonja maga után.

Amennyiben az e|számolá,s,'szerint az |gény|ő á|ta| fizetendó csat|akozási díj a|acsonyabb' mĺnt azelőzetese.n megfizetett érték, akkor ai el-osztói engeoélýes 
-ä 

xurnnö.etát xamátmentesen, aZe|számolástl| számított 15 napon be|ül visszauta|ja ésl visšzautalandi osszetrcĺlioväĺro szäm|át á|ĺĺtkĺés kĹi|d meg lgény|ő részére.

Jelen megá|lapodás keretében a megfizetett csatlakozási dĺj fejében megvalósított hálózatfej|esztéstszeĺződő felek e|foga9jaĘ '"l igénye|t-te|jesítménnye| aranyóś ńdrterunet, amibó| kovétkezően rljabb
9ne19ig ig.ény.kie|égĺtése kizáró|ag továbĎi csat|akoiási oĺ ńegfizótesou"ilór.eiseđ;. 

-

Fe.ntĺek glapjg! az |gény|ő és a Ěizetó á|tal megfizetett ósat|äkozási díj- ki';ró|aä;; lgény|ő á|ta| kértte|jesítmény biztosításának e||enértékét tartalňazza, és ,"''i|yen o|yan további díje|emet nem
Ęľ?lľ.?'. ameĺy 9lapjál g.Fizet{ vagy az |gény|o a Ŕende|et a|ápján a később befizetett csatlakozásidíjakbol visszatérĺtésre tarthatna igéM.

ú *'L +- bło !
-5-
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E|osztli engedé|yes a Íizetendo kÖzcé|ú hálozat létesítési, és csatlakozlvezeték |étesĺtési díj S%-nál
kisebb mértéktj változásárl| külon értesĺtést nem kü|d, az e|térés érvényesĺtése a kivite|ezés
befejezeset követŐ e|számolásban tortén ik meg.
A szám|ázás álta|ános a|ape|vei:

o A fizetendő összeget a jelen szeződés hatá|yba|épését (12. pont) követoen a fenti ĺdöpontig az
lgény|ó és a Fizetö köte|es az E|osáói engedé|yes í. pontban megje|o|t bankszám|ájára
megfizetni.

. A megfizetett csat|akozásĺ díjró| szám|át a pénzÜgyi te|jesítést kovetöen ál|ít ki az E|osáói
engedélyes, ame|yet a kiá|lítástó| számított 5 napon beltiĺ kü|d meg az |gény|ö és a Fizető által
megadott |evelezési címre.

. A szám|a esedékességéve|, i|ĺető|eg a szám|a benyÚjtásának te|jesĺtettségével kapcsolatos
iogvitákban, va|amint a fizetésí köte|ezettség késedelmes teljesítése tekintetében a Ptk.
szabá|yaĺ érte|emszeľűen irányadlak'

6. Felek jogai ós köte|ezettségei

6.í lgény!ô és Fizető kötelezettsége

lgénylő és Fĺzető vá||a|ja, hogy a vonatkozó rende|et a|apján kiktjldrtt és á|ta|a elfogadott mĺiszakĺ-
gazdasági tájékoztató szerinti csat|akozási dijat az 5. pontban írt Ütemezésben, af ott szerep|ó
időpontig megfizeti.

Igény|őnek a munka biztonságos és megfe|eld' minĺiségben tÖrténo e|végzéséhez szukséges
munkaterü|etet a 0 pont (Vég|eges terepszint) kijelti|éséve| a léteśítés megkezdésének fe|téte|éÜ|
szabott fizetésĺ ĺitem ĺdőpontjáig keĺ| biztosítania. Amennýben az |génylő a munkaterü|etet a 3' pontban
írt határidőig nem tudja biztosítani, arrÓ| a munka megkezdésének fe|tételéÜl szabott, Igény|ore
vonatkozi, Íizetési határidő |ejártáig Írásban kÖteles értesĺteni az Elosztii engedé|yest. Az időpont
módosításáró| je|en szerződés írásbeli mÓdosĺtásában ke|| megá||apodni.

- lngat|anokon a végleges terepszintet meghatározza a munkaterti|et átadásakor.

6.2lgény|ő joga

Az |génylő a csat|akozási díj 5. pont szerĺnti megfĺzetésévet jogot szerez az á|ta|a igénye|t
rende|kezésre á|lT te|jesĺtmény ígénybevéteĺére a csat|akozási pont kiépítését ktvetoen.

Az |gény|o á|ta| az igénybejelentés során megadott csat|akozási pontok esetén a csat|akozási pontokig
a csat|akozó vezetékek tervezését lgény|ő je|en szerzódés alapján e|vegzi. A kiépítés azonban csak
abban az esetben tońénik meg, ha az |gény|o a fogyasztási méróhe|yet kia|akĺtotta. Amennyiben a
közcé|ú há|ózat |étesítésekor a csat|akozó vezeték męépítésének nincsenek meg a feltéte|eĺ
(csatlakozl vezetéket nincs hova bekötni), akkor je|en szerzódés egyéb fe|téte|einek mindhárom fél
á|ta|i te|jesítését kÖvetöen a csatlakozi vezeték kiépítését az lgény|őnek kell kezdeményeznie az
E|osztói engedé|yes Ügyfé|szolgá|ati I rod áján.

Az |gény|o a csatlakozási pont kiépĺtése utän, hatályos csatlakozási szerzodés birtokában jogosult
vĺllamosenergia-vásár|ási és há|ózathaszná|ati szerzödést kötni, amĺ a jogszeni vi||amosenérgia-
feI haszná|ás e|őfeltéteIe.

6'3 Az elosztói engedé|yea kötelezettsége

Az Elosztói engedélyes jelen szezódés szerĺnti há|ózatfej|esztés megvallsítására iľányu|i
kötelezettsége csak akkor és csak o|yan mértékben ál| be, ami|yen mértékben a Fizeto a Íizetési és
egyé b szerzcÍdéses kÖte |ezettsą]ét te ljes ĺtette.

Az E|99ztóiengedélyes kötelezettséget vá||a| arra, hogy há|ózatát és azok kiegészítĺí rendszereit o|yan
mértékben fej|esái, hogy az |gény|ő á|tal kért te|jesítmény a meghatározott fe|hasznáĺási he|yerr és

7/

ĺL

-6-
ľ,ł1'í -

'/ /'!/



ELIWij HáIózati Kft.

idöben rendelkezésre á||jon, továbbá hogy az |gény|ő e hálTzatra az elóírásoknak megfelelöencsatlakozhasson.

A szeződésben 3. pontjában.Yá!|?ľmegvaĺlsÍtási hatáľidök csak abban az esetben tarthatók, ha az|gény|Ö és Fĺzető jelen sżezödést 20í6.0i.10.ig, alaĺŃá visśiłuit"ti" az Elosztói engedé|yes részére.

Amen.nyiben a jogerls 
.engedélyekkel rende|kező tervek szerint megkezdett kivĺte|ezés során azE|osztói engedélyesnek fe| ňem ŕorrato ok miatt a csat|akozáJ Ŕi"bkĺtásan"k a jogerős engedélyekke|rendelkezo tervek a|apján ka|kulá|t värhatl kozcé|Ú há|izat ľétesítés esĺvag'äáilarozo vezetéklétesítés dija az 5. pont szerint fizetendő. é1tek9t sv-nál- nä-gyobb mértékben megha|adja, E|osztóÍengedélyes errő| értesÍtést kijld. az |gény|ö részére. łmeńnýiu-en |gény|ö 

". 
érteśĺte! kézhezvéte|étó|számított 15 napon be|Ü| nem ;e|ez višszá, akkor E|osáoiäňď"óěiv"s azt e|fogadottnak tekĺnti.

6,4 Az elosztói engedélyes joga

Amennyiben az |génylő és-a Fizeto az 5. pontban megje|ö|t fĺzetésĺ köte|ezettségének az ott megje|öĺthaiáridĺiig nem tesz,"|.".g:t: E|osztoi engedé|yes * šśéJel.á."Lgĺ határidi |ejártát követo 15 naponbelül fizetési fe|szó|ĺtást kÜ |d.

Amennyĺben lgény|ő és Fizetó a fizetési fe|szi|ítás e||enére az esedékességto| számított 30 napon be|ü|Íizetési kÖte|ezettségét nem te|jesíti, rigy E|osztoiengede|yes jogosult a szerzódésto| e|á|lnĺ.

Az E|osztói engedélyes kizáró|agos joga és kötelezettsége a te|jesítéshez szükséges munkamegszervezése, a kivite|ezésse| kapcso|atban utasÍtások adásä. Az E|osztói ó"géde|yJ a te|jesítéshezjogosult harmadik szeméĺý igénybe vennĺ.

Elosztói 
-engedé|yes a munka biztonságos megkezdéséhez és megÍeĺelo minőségben torténŐe|végzéséhez szÜkséges munkaterÜ|et ňianya ňiiatt--a--tel].esĺtest megtagadha$a. A megfe|e|oľnunkateľt]|et hĺánya mialti te|jesítés megtagadás esetén rjzetď Ĺot"l"* orte"sĺtđni Ělolłói engedélyesta megÍe|e|ő m un katerü |et rende|kezésre állásarol.

7. A szerződós módosĺtása, megszűnése, megszÍintetése

Amennyĺben e szezodésben rtgzített csat|akozási pontot, a rende|kezésre á||ó teljesítményt vagy arendelkezésre á|lás fe|téte|eit |gěny|ö mldosítani tĺüaniá,.'uöy]áten szezodés ĺrásbe|i mĺídosĺtásaszükséges a fe|ek köz<is megegyézésével.

Amennyiben a jogerós engedé|yekkeĺ rendelkező tervek.a|apján az E|osztói engedélyesnek fe| nemróható ok miatt a csat|akózás tialakítasának a u"."iel.1ogl-äigeoelyezesre be'adoü, tervek alapjánka|kulá|t várható közcélú hálózat |étesĺtés és/vagy 
"saĺäŕožo 

ve)eret létesítés dija az5' pont szerínt
ĺĹ1fftŕľÍ5:''megha|adja, 

a Felek jelen megáiĺapodást modosítják a fizetendti,cisiieg es a fizetésĺ

Abban az esetben, ha a7 |gény|ő i|letve a Fĺzetl az E|osaoi engedé|yes e|ozd, bekezdésben írt

ľ:::;l.ä$.ľezdeménYezésére 
ĺ-5 napon be|ĺi| ĺrásban nóń_uäru.đ rlosztoi 

"n!Lďeiv", 
jogosu|t a

SzerződŐ felek a szerzödést közös megegyezésse| írásban bármikor modosíthatiák.

7.1. A Szerzódés ĺnegszÍinése és megszĺintetése

A sze.rzođést az |gény|ö 30 napos feľmondási ĺdóvel bármikor ĺrásban felmondhatja, ĺ|ĺetve a szerzodéstfe|ek közos megegyezéssei bármíkor megszÜntethetik.

ä.:átrÍil?:s 
megszÚnésének időpontjáĺg ĺelmerú|t ko|tségekkel a Fe|ek kÖtelesek egymás fe|é

ĺ!

u,
,/
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Amennyiben az E|osztói engedé|yes a teljesítéséhez szÜkséges hatósági engedélý nem kapja meg és
emłatt a te|jesítés meghiÚsu|, Úgy je|en szerződés hatá|yát veszti, és az E|osztli engedélyes az lgényló
és a Fizető ä|ta| az 5. pontban megfizetett tsszeget kamatmentesen, a lehetet|entJĺés idopontjáĺg
fe|merij|t kö|tségeket (p|d. tervezés, adategyeztetés koltségei) |evonva visszafizetni köte|es. Ha a
szerzodésben vá||a|t köte|ezettséget az E|osztóĺ engedé|yes a hatósági engedé|yek rende|kezésre
á|lásának hiánya miatt, vagy a kÖzterület igénybevéte|ére kÖtendö megá|ĺapodás a|áírásának hiánya
miatt (ame|y neki fe| nem rThato okra visszavezethetően követezett be) nem tudja te|jesítenĺ, úgy az
|gény|ő és a Fizeto a szerzódésse| kapcso|atos kÖltségeit és kárát maga vise|i.

Amennyiben az |génylonek il|eNe a Fizetónek fe|róható okból a teljesítés meghiůsu|, rigy a je|en
szerzódés hatá|yát veszti, és az e|osztoi engedélyes a Fĺzetó álta| az 5. pontban megÍizete|t iisszeget
kamatmentesen, a lehetet|enii|és idopontjáig fe|merült ktltségeket (p|. tervezés' adategyeztetés
kÖ|tségei) levonva, visszafizetni kÖteles. Amennyiben a szerzÖdésben vál|a|t kÖte|ezettséget a Fizetti
neki fe| nem rlhatl ok miatt nem tudja teljesíteni, úgy az a szerzŐdésse| kapcso|atos költségeit és kárát
maga viseli.
Amennyiben e|osztói engedélyes a megfe|e|ö munkaterÜlet hiánya, vagy késede|mes átadása miatt
tagadta meg a te|jesítés megkezdését, és a megtagadástó| számított 30 napon be|Ü| Fizetó nem értesíti
arról, hogy a terület a munka megkezdésére a|kalmas, ElosztÓĺ engedélyes jogosu|t a szezodéstő|
elá|lni, és kárának megtérítését követe|ni'
Jelen szeľződést fe|ek közös megegyezésse| bármikor megszüntethetik' de a megszíinés idópontjáig
e|végzett te|jesítésekke| e| ke|| számolniuk'

Amennyiben a kivitelezés megkezdésének fe|téte|ei az |génylőnek il|etve a Fizetőnek fe|róhatóan, vagy
az E|osztli engedé|yes műkodési körén kĺvi]l á||ó okbr| nem te|jesü|nének, az Elosztii engedé|yes a
rende|kezésre á||ás fe|téte|einek megteremtését a jogerős engedé|yek rendeĺkezésre á|lása esetén
jelen szerződés módosításában írt idöponka vá|la|ja.

8. Szerződésszegés és jogkŕivetkezményei

8'1 Szerződésszegés az Elosztói engedélyes részéről

Az Elosztóĺ engedélyes szerződésszegést ktvet e|, amennyiben nekĺ fe|róhatÓan nem va|lsttja meg a
hállzatfej|esztést a 4. pontban szereplő műszakítarta|omma| a 3. pontban írt határídÖre'

Az E|osztóí engedé|yest nem terhe|i fe|e|ósség a számára fe| nem roható okokbó| eset|egesen
bekÖvetkező határidó csúszások, így kü|tnösen:

. Szerződés a|áírásának csúszása, amennyiben az, az lgény|őnek i||etve a FizetŐnek fe|róhatóan
következik be,

. az 5. pontban ĺrt fizetési kote|ezettség késede|mes te|jesÍtése,

. a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|eĺŐ mĺnőségben torténo e|végzéséhez
szükséges munkaterÜ|et hiánya miattĺ csúszás,

o hatóságiengedélyezésie|járáse|húzldása,
. a kÖzterÜlet igénybevéte|ére kÖtendo megá||apodás a|áĺrásának e|hrjzrdása amennyiben azaz

Elosztóĺ engedélyesnek nem felróható,
r a szükséges jogerls engedé|yekke|rende|kező kivitelitervdokumentácir hiánya.

8.2 Szaződésszegés a Fizető és az lgény|ö részéľől

Az |gěny|o és a Fizeto szerzldésszegést kovet e|

. ha a csatlakozásĺ díjfizetési kotelezettségének nem, vagy késve tesz e|eget,r ha a munka biztonságos megkezdéséhez szÜkséges megfele|Ő munkaterĺj|etet az Elosztii
engedé|yesnek a szÜkséges munkavégzésrö| szTló éńesÍtésében megadott határĺdőig nem
biztosítja,

. ha je|en szezódésben fog|a|t egyéb kote|ezettségeit az ott |eĺrt határidőĺg nem te|jesíti.

,/
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lgény|ő és Fizetd' késede|mes fizetés esetén a mindenkori Ptk. szerĺnti késodelmi kamatot köte|esmegfizetni az E|osäói engedélyes részére.

Az lgénylŐ és a Fizető tudomásul veszj, hog.y az 5. pontban trt fizetési határidök e|mu|asztása ateljesítés csúszását vonja maga utan. Ámennýio*n 
" réseoárum a 30 napot megha|adja, az Elosztóiengedélyes jogosuĺt jelen szerződéstő| e|ál|nĺ.

Abban az esetben, 
'\? .^= 

lgény|ő és a FizetŐ az 5. pontban írt e|számolás eredményeként terhéreje|entkezó fizetési l.otęl.Ťęň"eó 
" .ia'p9a1 

".er.piď'ľ'ätaĺooĺg nem fizeti meg, Úgy az Elosäóiengedélyes a fe|haszná|ási heĺý bekapcsolásat a ĺzelási ttiiliäzettseg teljesítéséig megtagadja, és akésede|mes fizetés után késedď,ni ŕa'ĺáiot számít fel.

9. Kártérítés, káľfelszámÍtás

ŁJ:'ľľ'"đ,ärzódésszegéssel 
okozott ígazo|t' kÖzvet|en kárt ktte|esek a másik fé|nek a Ptk. szabá|yai

A szerzödésszeoő fél mentesÜ| a feleĺŐsség- a|ó|, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést e||enőzési korénkÍvül eső, . szeržodéskotes iáőpänti'ň;ř.ř .ä. ň.n.äiľ[,öi[r|ňĚ;y""ń;l;äilíř'""n e|várhato, hogy akorüĺményt elkerÜ|ie vagy a kárt e|hárĺtsa. Nem keń ä ;;;;;jesszegő fé|nek megtérltenl a kárnak azt arészét, amely aĺÚolsz-ámazott, ńůi;" másĺk fé| a tái mege|Ö.zé-s9, elhárításä, ĺ||etoleg csökkentéseérdekében nem úgy járt e|, ahogy az äź aaott r'äiv'"toä. aji"tá'řän elvarľrato.

ľřli:::Eil!|;k ."n".nek pl.: természetí katasztrofák, Vagy emberi cse|ekmények közül: háború,

10. Vitás kérdósek rendezése

A je|en Szerződésből eredŐ vitás kérdéseket a Fe|ek e|só sorban tárgya|ásos úton, egyeztetéssel
ľ:lŁijí[JÍJffil'i#.ä.ľľ'"ä,:í'""ľ"tés ésszerű iJán-belu| n".ň *iěř 

",lämenyre, 
a Felek

íí. Egyéb rende|kezések

A feĺek kÖte|esek együttmtikrdnijelen szerződés cé|jainak megva|lsítása érdekében.
Szerződő Felek rÖozítik. és- FizeÍtĺ je|en szerződés a|áírásávaĺ.elfogadja'..logy je|en megällapodása|apján fizetendő jsatlakozasi oĺj-uil"ňäoln 

'"g.=",zett 
rendelkezesre.á||ó teljěsítmény eĘéig azlgényló jogosu|t szeződést lĺot'łi ä-.tóz.eu 

"ř"..ionál.oiäi.-ňasznala.tára a 5. pontoan megjelö|tcsät|akozásĺ pontokra a meýizetett cśaila[äzasi oĺ 
"iáieió,älsaiiaxo,asi pontok kiépítése után'

Az |génylő e|fogadja, hogy az Elosztóiengedéýes, vagymegbÍzottja a'te|jesítéshez szÜkséges esetbenes mértékben a |oénv|ő ĺňgat|anára uelep]"n, ott a te|jóĺté"ňáišiut"eges munkálatokat végezzen. Az|génylo je|en szezoo"es aĚřäiäu"l o"-l"äĺř"'é-éi 
"dj;;.h-ň;, 

h"gy ingat|anán 
". 

Ělo,=toi engedélyesvezetékjogot' haszná|ati jogot terĺtesmšńtesen tetĹsitiéí-'ill*t'" gyaKoro|jon a je|en szeződéste|jesítéséhez sztikséges ńeńernen es ei azingatlan-ný|vint"ňá.o" oejegyzésre kerÜljön.
Az Elosztói engedé|yes il|etve meghata|rnazrcttaí,az lgény|o inga.tlanára a közcé|ú há|rzati e|emekÜzeme|tetése és karbantartás.a cé|jáĚďĚiäpnetner, ésäzt.l.,".,n.alľ,"qak, u'"i;};i;et"llul, hogy ezze|a tárgyi ingatlanon megva|ósuló rctesĺtäenyek 'ńúkd&; 

ä ĺeltotlenĺil szükséges mértéketmeghaladó módon nern akadá|yozzák.

A jelen szeződés keretében biztosított forÉsbll megva|ósuli minden eszkÖz, mint a ktzcélú e|osztó
llä.TlJs,",a#]ř:đ3ffäľ::"Ĺ...iä..ioi ongeoeíy*s .Gj"'at nepezi,-Z=o" 

'ig?Ä}o 
semmi|yen

ä:fiľ**ft|ek 
rÖgzĺtik, hogy a vis major idejéve|a szezŐdés teljesĺtésének határideje automatikusan
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EIItI{j HáIőzati Kft.

Az elosztói engedé|yes az lgénýo és a Fizeto szemé|yes adatait az információs önrendelkezésijogró|
és az informácilszabadságrll szÓ|ó 201 1. évi CX|l. Törvény rende|kezéseinek megfe|elöen, a VET-ben
és az E|osztói Üfetszabá|yzatban rész|etezett midon keze|i.

1?.Záĺő rendelkezések

A szezódésben fog|a|takat szeződl fe|ek, elo|vasás és érte|mezés után, mint akaratukka| mindenben
megegyezót e|fogadják' és a|áírásu kkal megerős ttik.
Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a vil|amos energiáró| szó|ó 2007. évi LXXXVI.
törvény (VET)' a Po|gáriTörvénykonyvro| szili 2013. éviV' törvény (Ptk.), a villamos energiáró|szó|ó
2007' évi LXXXV|. törvény egyes rende|kezéseinek végrehajtásáról szóló 27312007. (X',l9') Korm.
rende|et, a vi|lamos energia há|ózatĺ csatlakozási díiak meghatározásának szempontjairó|, a díjak
e|emeiro|, mértékéro| és a|ka|mazásukri] szi|ó 7t2Q14. (|x.12.) MEKH rende|et e|ötrásai, az E||átási
Szabá|yzatok és az E|osztói engedéĺyes Üz|etszabá|yzatában fog|a|tak az ĺrányadóak'
Jelen szerzódés a fe|ek aláírásával, az a|áiĺás napján jön |étre.

A szerződés hatálya mind három fé| álta| a|áirt szerzodésnek az Elosztóĺ engedé|yes á|tal torténo
átvétele időpontjában áll be.

Budapes Budapest, 2016,

Béres József
Úgyvezető igazgató

ELMU Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci ut72.74

Ĺ-^[J * ne ot-Ą

/ł ł(,

Gi'

dr. Horváth Elekné
ugyvezeto igazgató

Budapest Fĺiváros VIII. kerü|et
Józsefvárosi onkormánvzat

képviseIetében

dľ. Kocsis Mrĺté
poIgármesteľ

Trn ?s'
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ti(T,:EIry,Ű HáIozatÍ Kft,

Gsete Zo|tán
projektvezetŐ

Róv 8 Zrt.

1082 Budapest
Baross u. 63-67.,l/,t314.

osszesen Nettó:
osszesen ÁFA:

osszesen Bruttó:

Tárqv: Budapest Vl|l. ker., Bókay János utca 38., hrsz: 36230, Gorvln G4 irodaházvi||amosenergla.e|látása szám atatti lngailan vil|ańós,energia el|átására ktitött
HLM-455/Z015 számli szerződés e|számolása

Tisztett Ügyfetĺink!
Tárgyban nevezett oím vĺ||amosenergia el|átásához szÜkséges beruházás megva|ósítására onĺjk ésTársaságunk kĺjzött létrejött HLM.455/2015 számú szeződésben (és annak ňódosításaĺban) vá||a|tkÖtelezettségtlnknek eleget téve, az abban megje|tltek szerint, a vĺl|amos teljesÍtménnye| ttrténorend e lkezés re ál|ás m ű szä nĺ feltéte|e it meg te remtetttl k.

A.f.eĺhasználá9i heý bekapcso|ásához szÜkséges a szezodés pénzugyi e|számolása és az e|számolásíkü|onbözet pénzÜgyi renđezése.

A szerződés pénzugyi elszámolása:
Je|en e|számo|ás a fent hĺvatkozott szeęődés' 5. pon'tja a|apján az elkészült eszkÖzök tény|eges' mennyiségi adatainak (és költségeinek) figye|em nevétepłel łéiäĺrt.
A./ E|számolás a|apján fizetendő vég|eges csat|akozásĺ díj (e|en leveJÜnk me||ék|etében részletezve):

ELMIJ HálózatiKft.
Há|ózat csatlakozási osztá|y
1 393 Budapest, 62., pf.Sl 1.

Tóth Noémi e'o" }G\ł'

há|ózati fömunkatárs

Te|: 0ô-.|-238-,|572
Fax: 06-1 -238-28í 5

I ktatószám : Hcso \2262-2 \2o1 6
Ügyszám\Sep: 60335438ncs455

229',t13 000,- Fr

290 973 5í0,- Ft
B'/ Megfizetett csatlakozásí dÍjak összegzése:

Megfizetett osszesen (nettó):
Megfizetett ÁFA:

225 061 800,- Fr
60 766 686,- Ft

Megfizetett Bruttó: 285 828 486,- Ft
C:/ Je|en levé| a|apján 2o1 6.09.1 o idrpontig ügyfé| á|ta| fizetendő csat|akozási díj:

4 051 200,- Ft
1 093 824,- Fr

-1-
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ÁrR:

Et.ĺ0H.|ó$t| ĺÍr.
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A szeztjdésben foglaltak szerint a szabványos fogyasztásmérő he|y kialakítása az igénylő feladata.

A fogyasztásmérő he|y kia|akítás, sziikség esetén csat|akozl vezeték |étesítés, a há|őzatra kapcso|ás
fe|téte|einek egyeäetése cé|jábó| kérjük keresse fe| báľme|yik Ĺigyfé|szo|gá|ati irodánkat, ame|yek
e|érhetösége honlapunkon megtla|álható. A fogyasztásméro he|yet minősĺtett vá||a|kozóva| kérjük
kia|akĺttatni. me|yek névjegyzéke ügyfé|szoĺgá|atiirodáinkon, i||etve hon|apunkon is megte|{nthető.

Fe|hívjuk figyelmét' hogy a C./ pont szerint fizetendő osszeget az MKB Bank á|tal vezetett.10300002-10295614-49020018 számú bankszámlájára esedékességig szíveskedjen megÍizetnĺ. A
fenti ös szeg m egŕizetése a háJőzatra kapcso|ás feltétele.

Mel|éklet: 1 pld' E|számo|ási táb|ázat

Budapest, 2016.09.'12.

Tisztelettel:

ELMU Hálozati Kft.
1132 Budapest, Váci ť)t72-74'

Í\.

.t^ I
Magý{r häjos
osztá$ruézetó

tu
Tóth NoémiEmese
hállzati fömunkatárs

1ĺ
c, ľ,,

//'
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ELMÚ Há|ózatiKft.

ELszÁMoLÁsI
ĺÁaLÁznr

Fe|haszná|ási hety címe: Budapest Vll|' ker., Bókay János utca 38., hrsz: 36230
vil|amosenerqia-el látása

Szeződésazonosító: HtM-455/2o15

Befizetések
dátum, Ft

2015.0s.10 285 828

1' csat|akozási pont

2. csatlakozási pont

e|számo|ás alapján
Ft

Fizetési határidő: 6i09.í0 .

Egységár Tervezett
mennyiség

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő díj

t. Csatlakozási a|apdíi 69 993 000 F1

I (OF alapd'rj 12600 Ft/kvt 5 555 kvl 0 kvt 69 993 000 F
ľ. Közcélú vezeték díj 55 075 200 Fĺ

b KoF fö|dkábel ĺétesÍtés 9 600 Fťrr 5862n 125 ĺĺ 55 075 20Ü F
ltl Csat|akozóvezeték díi OF

Nettó csat|akozásí díi {l. + ll. + |ll.) 125 068 200 F
Gsat|akozási díj (bruttó) í58 836 6'|4 F.

Egységáľ Teľvezett
mennyiség

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő d-1j

t. Gsatlakozási alapdíj 48 988 800 Ft

a KoF a|apdíj 12 600 Fr/kvt 3 888 kvl 0 kvl 48 988 800 F
it. Közcé|ú vezeték díi 55 056 000 Fĺ

0 KoF földkábe| |étesítés 9 600 Ft/n 5860ľ 125 ĺr 55 056 000 F
il Bsat|akozóvezeték díj 0Fr

\lettó csatlakozási díj (|. + ||. + l||.) 104 044 800 F1

Csatlakozási díj (bruttó} í32 136 896 F1


