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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. december 14-i ülésére 

 
 
N a p i r e n d :  Villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2012 évre.   
 
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a jelenleg érvényben lévő villamosenergia-szállítási 
szerződésünk 2011. december 31-ével lejár és a 2012 évre vonatkozóan nem áll módjában 
árajánlatot adni a villamos energia szolgáltatásra. Ennek megfelelően írásban megkerestünk 
7 villamosenergia-kereskedőt, hogy adjanak árajánlatot a villamos energia-szolgáltatásra a 
Lengyeltóti intézmények vonatkozásában. Megkeresésünkre 4 árajánlat érkezett, melyek a 
következők:   
 
 
S.sz.  Energia -keresked ő  Ár (Ft/kWh)  

1. E.ON Energiaszolgáltató Kft.  19,50.- és 17,05.- 
(vezérelt)  

2. Magyar Áramszolgáltató Kft. (MÁSZ Kft.)  19,90.-  

3. Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMÜ Nyrt)  19,90.-  

4.  MVM Partner Energia kereskedő Kft. (MVM)  19,40.-  

 
A 2011. évben ELMIB Zrt. volt a villamos-energia kereskedőnk, a garantált intézményi tarifa 
pedig 19,41 Ft volt.      
 
A szerződést az ajánlatot adó energia-szolgáltató cégek egyikével meg kell kötnie az 
Önkormányzatnak, ellenkező esetben a település energia ellátása megszűnhet. 
 
Fenti adatokból kitűnik, hogy a legkedvezőbb energiaár ajánlatot MVM Partner 
Energiakereskedő Kft. adta, azonban a 0,1 Ft /kWh díjkülönbség nem számottevő, ugyanis 
egységes ajánlatot adott a vezérelt fogyasztásmérő által mért energiamennyiségre, az E.ON 
ettől eltérően pedig 17,05 Ft árat számol a vezérelt fogyasztási helyek által mért villamos-
energia fogyasztás után.  
 
Fenti árak tartalmazzák a kötelező átvétel alá eső megújuló és hulladékból termelt villamos 
energia költségét (KÁT), viszont nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. 
§-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint jogszabályok 
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat, költségeket.      
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lengyeltóti intézmények 
villamosenergia-ellátására a felsorolt energiakereskedők közül szíveskedjen a megfelelő 
kereskedőt kiválasztani és a villamosenergia-szállítási szerződést megkötni 2012. január 01-
2012. december 31. közötti időszakra.   
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Határozati javaslat:  
 
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti intézmények 
villamosenergia ellátása vonatkozásában ……………………………………………………..... 
……………………………………………….-val köt villamosenergia-szállítási szerződést  2012. 
január 01-2011. december 31. közötti időszakra. A szerződés teljes időtartamára garantált 
intézményi tarifa Lengyeltóti intézményei részére: ……………………Ft/kWh. A Képviselő-
testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés megkötésére.     
 
 
Lengyeltóti, 2011. december 9.     
         
  
                                                                                                              Zsombok Lajos  
                                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


