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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Lengyeltóti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. június 28-án tartandó ülésére.  

 
 
N a p i r e n d :  Villamosenergia-szállítási szerződés megkötése 2013 évre.   
 
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2011. novemberében megtartott ülésén a Tisztelt Képviselő-testület döntött arról, hogy 2012. 
évben az E.ON Energiaszolgáltató Kft-től vásárolja intézményei részére a villamos energiát. A 
döntés értelmében a 2012 évre fizetendő díj 19,50.-Ft/kWh.  
 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. írásban megkereste önkormányzatunkat, hogy a 2013. évre 
vonatkozóan az általa közölt szolgáltatási díjak elfogadása mellett kössünk módosított 
villamos-energia szolgáltatási szerződést. A 2013 évre közölt energiadíj mértéke a 
Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ esetében 21,70.-Ft/kWh és 17,69.-Ft/kWh 
(éjszakai), a Közösségi Ház, Művelődési Ház, Orvosi rendelő, Szökőkút esetében 21,70.-
Ft/kWh, a Pusztaszentgyörgy-i Orvosi Rendelőnél 22,05.-Ft/kWh, a Bölcsőde, Idősek Otthona 
fogyasztási helynél 24,14.-Ft/kWh. Az energiadíj emelése így a nagyfogyasztók esetében 
11,28 %; 13,07%; 23,79% és 3,75 % lenne.  
  
Véleményünk szerint az energiadíjak ilyen korai elfogadása nem indokolt és elhamarkodott 
döntés, mivel év végéig a díj még sokat változhat, a versenypiacon szereplő 
energiaszolgáltató cégek ettől jóval kedvezőbb ajánlatot is tehetnek.    
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lengyeltóti Városi intézmények 
villamosenergia-ellátására vonatkozóan az E.ON Energiaszolgáltatóval 2012 évre érvényben 
lévő szerződésünk módosításával kapcsolatban szíveskedjenek dönteni.     
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyeltóti intézmények villamos-
energia ellátása vonatkozásában az E.ON Energiakereskedővel 2012 évre megkötött teljes 
ellátásról szóló villamos-energia adásvételi szerződés 2013 évre vonatkozó 
meghosszabbításával nem ért egyet.  
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyeltóti intézmények villamos-
energia ellátása vonatkozásában az E.ON Energiakereskedővel 2012 évre megkötött teljes 
ellátásról szóló villamos-energia adásvételi szerződés 2013 évre vonatkozó 
meghosszabbításával egyet ért. A szerződés teljes időtartamára garantált intézményi tarifa 
Lengyeltóti Város intézményei részére: 24,14.-Ft, 22,05.-Ft, 21,70.-Ft és 17,69.-Ft/kWh. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a szerződés módosítás 
megkötésére.     
 
 
Lengyeltóti, 2012. június 14.                
                                                                                                        Zsombok Lajos  
                                                                                                          polgármester 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


