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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzetes megbízásunk alapján a MAGYAR ENERGIA BESZERZÉSI KÖZÖSSÉG keretében 

a Sourcing Hungary Kft. sikeresen bonyolította le a 2014. évre szól csoportos villamos 

energia beszerzésére irányuló tendert. 

 

A versenyeztetés eredményeként a legjobb ajánlatot 2014. évre az MVM Partner 

Energiakereskedelmi Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló Magyar Villamos Művek Zrt. 

leányvállalata) 16,94 Ft/kWh és 14,90 (közvilágítás) Ft/kWh-s ajánlatával tette. 

A jelenlegi szolgáltatók által adott ajánlatok ettől jóval magasabbak 16,07 Ft/kWh 

közvilágítás és 20 Ft/kWh az intézményekre, ezért a felmondási határidő 2013. november 29-

e előtt a szerződés felmondását kezdeményeztük. 

 

Az új szerződés megküldésével egy időben az új szolgáltató jelezte, hogy a 2015-ös évre 

17,45 Ft/kWh és 15,20 (közvilágítás) Ft/kWh-s ajánlatot ad, amely a Fogyasztók számára 

kitűnő lehetőséget teremt, hogy hosszabb távon befagyasszák az alacsony energia árakat. 

 

A szerződéses időtartam alatt fix Ft/kWh az egységár, amely tartalmazza a zöldenergiát 

(KÁT). 

·         Az ár nem tartalmazza a rendszer használati díjakat, egyéb adókat, illetékeket. 

·         20 napos fizetési határidő. 

·         Éves fogyasztási mennyiségtől függetlenül korlátlan a tolerancia sáv (szankciómentes). 

 

A kereskedőváltáskor természetesen az áramellátás folyamatos marad, nincs szükség 

helyszíni szerelésre, kiszállásra. Az áram-szolgáltatáshoz szükséges mérőórák, vezetékek 

karbantartását továbbra is a jelenlegi szolgáltatónk (elosztó hálózati engedélyes) biztosítja. 

A havi villamos energia számlákat az új szerződés kezdetétől a nyertes kereskedőtől fogjuk 

megkapni, a rendszerhasználat díjakat pedig az elosztói engedélyes számlázza ki. Az ún. 

rendszerhasználati díjak hatósági árak, vagyis az ország teljes területén, bármely kereskedőnél 

azonos nagyságúak (ezen díjak megtalálhatók a mostani számláin is, mint Rendszerhasználati 

díj vagy mint Közvetített szolgáltatás díja). 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015-ös évre szóló MVM Partner 

Energiakereskedelmi Zrt. ajánlatáról dönteni szíveskedjenek. 
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Határozati javaslat 

 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MVM Partner 

Energiakereskedelmi Zrt. 2015-évre szóló villamos energia ellátási ajánlatát elfogadja, 

miszerint 2015. 01. 01-től a közintézmények villany energia ellátását 17,45 Ft/kWh, a 

közvilágítás villany energia ellátását 15,20 Ft/kWh egységáron szolgáltatja. 

 

2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MVM Partner 

Energiakereskedelmi Zrt. 2015-évre szóló villamos energia ellátási ajánlatát nem fogadja el, 

miszerint 2015. 01. 01-től a közintézmények villany energia ellátását 17,45 Ft/kWh, a 

közvilágítás villany energia ellátását 15,20 Ft/kWh egységáron szolgáltatja és 2015-évre 

újból megversenyezteti az ellátást. 

 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2013. november 27. 

 

…………………………. 

Zsombok Lajos 

polgármester 
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