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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. január 27-én tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d :  Földgáz, illetve villamos energia beszerzéséhez csatlakozási szándék eldöntése 
                           Somogy Megyei Önkormányzat által indítandó közbeszerzési eljáráshoz.               
                            
E l ő a d ó:         Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Somogy megyei Közgyűlés Alelnöke megkereste Önkormányzatunkat és átiratában tájékoztatott, 
hogy a Somogy Megyei Önkormányzat a 2011. július 01. - 2012. július 01. időszakra a szabadpiacról 
kívánja beszerezni a földgázt, illetve a 2011-2012–es időszakra a villamos energiát, mely kezdemé-
nyezéshez az Önkormányzatnak lehetősége van nyilatkozat aláírásával csatlakozni.  
 
A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében Lengyeltóti Város intézményeinél a villamos-energia 
szolgáltatásra 2012. évben ELMIB Zrt-t választotta.   
 
A Somogy megyei Önkormányzat 1 évre kívánja a szükséges földgáz mennyiséget a szabadpiac 
keretein belül beszerezni, ami megtakarítást jelenthet a jelenlegi földgáz árakhoz képest.   
 
Sajnos előre nem látható a földgáz tarifájának mértéke, hiszen a szolgáltató közbeszerzési eljárás 
során kerül kiválasztásra, viszont ez azt is jelenti, hogy a belépési nyilatkozat aláírását követően a 
döntés megváltoztatására nincs lehetőség, mivel az a közbeszerzési eljárás eredményességét ve-
szélyeztetné.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Lengyeltóti intézmények, fogyasztási 
helyek földgáz-ellátására vonatkozóan döntsön arról, hogy kíván-e a csatlakozni a Somogy Megyei 
Önkormányzat által földgáz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz. 
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti intézmények villamos-energia 
és földgáz ellátása vonatkozásában a Somogy Megyei Önkormányzat villamos energia beszerzésére 
irányuló közbeszerzési eljáráshoz nem csatlakozik .   
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti intézmények villamos-energia 
ellátása vonatkozásában a Somogy Megyei Önkormányzat villamos energia beszerzésére irányuló 
közbeszerzési eljáráshoz nem  csatlakozik.  Az intézmények földgáz ellátása vonatkozásában a So-
mogy Megyei Önkormányzat villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljáráshoz csat-
lakozik.  A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a csatlakozási „Nyilatko-
zat” aláírására.     
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 21.                  
  
 
                                                                                                             Zsombok Lajos                 
                                                                                                               polgármester 
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