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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete (8912 Nagypáli,
Arany J. u. 26.) ajánlatot tett részünkre az egyesülethez rendes tagként történő 
csatlakozásra.
Az ajánlat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, a benne hivatkozott 
dokumentumokkal (kiegészítve a letöltött bejegyző határozattal, az egyesületi 
alapszabállyal, a szervezeti működési szabályzattal) együtt.  

Az anyag jól bemutatja, hogy egyesületi tagként milyen jogi környezetben, milyen
feltételekkel végezhető a városüzemeltetési tevékenység jelentős szeletét képező 
közvilágítási hálózat fenntartása.

Tapolcán jelenleg méretlen közvilágítási hálózat működik, üzemeltetését, 
karbantartását az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Nyrt. leányvállalata az E.ON
EH-Szer Kft. (9027 Győr, Kandó K. út 11-13.) végzi. A számlázást a cégcsoport másik 
vállalata az E.ON Energiaszolgáltatói Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.),
látja el. Az általa kibocsátott havi számlákon az egyösszegű energiadíj tartalmazza a 
szolgáltatás valamennyi költségét (áramdíj, üzemeltetés karbantartás, járulékos
elosztói, hálózati költségek, stb.).



A szolgáltatás ellátására 2011 december 31.-ig szerződéses kapcsolat állt fenn az 
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Nyrt. és Tapolca Város Önkormányzata között.
Lejártát megelőzően és azt követően is több alkalommal kerestük a lehetőséget a 
szerződés újratárgyalására, azonban sikertelenül jártunk, így az E.ON cégcsoportot 
2012. május 22-én értesítettem, hogy a közvilágítási szolgáltatás továbbiakban történő 
biztosítására új közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni.
Az előterjesztés 2. számú mellékletében lévő, az E.ON Energiaszolgáltatói Kft. (1051 
Budapest, Széchenyi István tér 7.), által kibocsátott 2012 februári számlából is
kitűnik, hogy a jelenlegi formában fenntartott szolgáltatás jelentős éves terhet jelent 
számunkra.

Valamennyi önkormányzat, így számunkra is fontos, hogy településüzemeltetési
költségeink csökkenjenek, így megfontolásra ajánlom a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesülete (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.) ajánlatát,
amelyben különösen előnyösnek tartom a javítási munkák rövid időtartamon belüli 
megoldását.

Véleményem szerint a továbbiakban nem indokolt az átalánydíjas, egy számlában,
energiadíj szolgáltatás címen kibocsátott, nem teljesen azonosítható üzemeltetési,
karbantartási szolgáltatás fenntartása. Megítélésem szerint szét kell választani és
valós költségén kell megfizetni a különböző szolgáltatások díjait. 
Az üzemeltetési, karbantartási feladat ellátását a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez történő csatlakozással javasolom biztosítani 
2012. szeptember 1-től. Szükséges ezzel párhuzamosan megismerni az 
energiakereskedelemmel foglalkozó szolgáltatók ajánlatait, és kiválasztani az
összegségében legkedvezőbb ajánlatot.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért az Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Nyrt. illetve leányvállalatai az
E.ON Energiaszolgáltatói Kft. (1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7.), az E.ON EH-Szer Kft.
(9027 Győr, Kandó K. út 11-13.) által üzemeltetett 
és karbantartott tapolcai közvilágítási hálózat
szolgáltatási szerződése 2012. augusztus 31-re 
történő felmondásával. 

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: polgármester



II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város
Önkormányzata rendes tagként – 2012.
szeptember 1-től – csatlakozzon a meghatározott 
célra, a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és
fenntartására létrehozott Magyarországi
Települések Közvilágítási Közhasznú
Egyesületéhez (8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.,
képviseli: Köcse Tibor elnök), a 2012. évi
időarányos tagdíj megfizetését vállalja.  

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Belépési Nyilatkozat aláírására és az Egyesület új
tagok felvételéről határozó közgyűlésén Tapolca 
Város Önkormányzata képviseletére.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: polgármester

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a gazdaságosabb energiafelhasználás, a
közvilágítási hálózat áramdíjának csökkentése
érdekében szükségesnek tartja energiakereskedő 
szolgáltatók ajánlatának megismerését, amelyek
elfogadásáról külön határoz.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. június 7.

Császár László
polgármester


















































































