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Kristóf Andrea
Tóth Péter

aljegyző
városfejlesztési és üzemeltetési
osztályvezető
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Fülöp Róbert polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 10
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hevesiné Vincze Éva és Tapodi Attila képviselőket.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint.
-----Kérdések---------Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Észrevétel nem lévén
képviselő-testületnek.
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Napirend előadója:

1. Elektromos energia értékesítésére és mérlegköri tagságra vonatkozó Fülöp Róbert
szerződés jóváhagyása
polgármester

-----Napirendi pont----1
1.

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:

Napirend tárgya: Elektromos energia értékesítésére és mérlegköri tagságra vonatkozó
szerződés jóváhagyása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Fülöp Róbert polgármester:
Nem tudja, hogy kinek mennyi ideje volt átfutni, mert nagyon rövid idő áll rendelkezésükre.
Ezért külön elnézést kér, de annyira nincsenek benne az energiaszektor által támasztott
követelményrendszerekben, hogy nem tudják a határidőket előre ők sem. A múlt héten
tudatosodott az a határidő, hogy a mai napon ezt a villamosenergia adás-vételi és mérlegköri
tagsági szerződést meg kellene kötnie az önkormányzatnak ahhoz, hogy ne kelljen leállítani a
napenergiaparkot január 1-jétől. Ugyanis december 31-ig kötötték meg az előző szerződésüket.
Ez az oka annak, hogy ilyen hirtelen és rendkívüli testületi ülés keretében kellett ezt a kérdést
kezelniük. Nem voltak ezzel tisztában. Azt gondolták, hogy normál testületi ülésen elegendő lesz
megtárgyalni és tudnak ott megfelelő válaszokat adni. Azonban a mérlegköri tagságra
korábban kell bejelentkezni. Ez az ok. Az előterjesztést Tóth Péter osztályvezető készítette, egy
rövid összefoglalót kérnének hozzá.
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető:
Ahogy Polgármester úr említette, december 31-ig van élő villamosenergia vásárlási
szerződésük, értékesítési szerződésük. Ez egy képlet alapján állapította meg azt az árat, amit
az ebben az évben megtermelt energiáért fizetnek nekik. Az ezzel a képlettel kikalkulált ár az
elektromos árutőzsdei árfolyamhoz volt kötve egy meglehetősen kacifántos számítási móddal.
Nagyjából az kerekedett ebből ki a tőzsdei árfolyamok mozgását figyelembe véve, hogy 6-8
Ft/kilowattóra átvételi árat jelentett. Ennyi forintot kaptak a megtermelt energiáért
kilowattóránként. Ebből került még levonásra a mérlegköri tagságra vonatkozó csatlakozásuk
díja, amit akivel most szerződésben voltak, a megtermelt energia mértékéhez kötött. Minél
nagyobb mennyiségű energiát termeltek, annál nagyobb összeg volt havonta a mérlegkör
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tagsági díj. Ezt nem tartották megfelelőnek, nagyon kevésnek ítélték ezt az árat. Meglehetősen
hosszú kutakodás és ajánlatkérések után jutottak el az EON Energiakereskedelmi Zrt.-hez, aki
szintén adott az ajánlatában egy olyan variációt, amit ezzel a bonyolult képlettel az
energiatőzsdei árhoz kötötte volna az árat, viszont biztosított egy olyan lehetőséget is
alternatívaként, hogy fix 12 Ft + ÁFA árat fizet az elektromos energiáért. Ez majdnem duplája
annak az árnak, amit az eddigi szerződésben el tudtak érni, s a többi alatt lévő ajánlatnál is
lényegesen magasabb. Az még külön szimpatikus benne, hogy ez a 12 Ft-os fix ár független az
áramtőzsdei mozgásoktól. Nincsenek kitéve az árfolyammozgásos kockázatnak. Nem ebből a 12
Ft-ból vonják le a mérlegkör tagsági díjat, hanem ezt egy külön tételben vették ők ki, ez az a
bizonyos 50 ezer Ft, ami az előterjesztésben megemlítésre került. Ez havonta 50 ezer Ft +
ÁFA/fő, de ha összevetik a várható termelési adatokból számított és abból levont értékkel,
akkor ez még mindig a fele annak a díjnak, mint amit a másik módszer szerint fizetnének. Ebből
a mérlegköri tagság szerint is kedvezőbb ez az ajánlat.
Ezt javasolják a képviselő-testületnek elfogadásra, erről szól az előterjesztés és a mögé csatolt
energiakereskedelmi szerződés is.
Fülöp Róbert polgármester:
Úgy gondolja, hogy körülbelül a kérdés körbe lett írva. Ezt annyival egészítené, hogy a 12 Ft-os
ár, ami most ebben a szerződésben szerepel, ha mindenki jól végiggondolja, már nincs annyira
messze a közvilágítási ártól, amiért az önkormányzat 14-15 Ft-ot fizet. Rajta lesznek azon, hogy
a következő évben olyan törvénymódosítási javaslatot készítsenek elő, ami arról szólna, hogy
akár a közvilágítással, akár más fogyasztásával az önkormányzat szembeállíthassa, s akkor
még nagyobb hasznosságot tudnak elérni. Addig is kötelezettségük van a naperőmű
működtetésére, indikátorokat vállaltak akkor, amikor ezt a szerződést elfogadták. Ezek úgy
tudnak teljesülni, ha a naperőműpark termel. Mindenképp fontos lenne, hogy ezt a döntést
meghozzák. Azt gondolja, hogy két héttel ezelőtt még nagyon bizonytalan volt még a helyzetük
és nagyon abba az irányba mentek, hogy szinte ingyen oda kell adják az energiát, mert a
kötelezettségük pedig megvan, hogy meg kell termelni és az átadásáról igazolást kell adniuk.
Nagyon örül annak, hogy ezt a szerződést össze sikerült hozni. Reméli, hogy a jövőben a
törvénymódosítás kapcsán tudják növelni a hasznosságát a naperőműparknak. Ennyi, amit
felvezetőként el tud mondani.
-----Kérdések----Hunyadi Péter képviselő:
Körülbelül hány forintról beszélnek most az önkormányzat kasszáját tekintve? Ahogy ő
gondolja ezt az ügymenetet, ez két dolgot takar. Mind a kettőre kíváncsi lenne. Egyrészt nem
kell megvenni a villamosenergiát, másrészt, ha plusz van, azt el is lehet adni. Úgy tudja, hogy az
EON köteles, bár nem nagyon szereti, átvenni. Nincs ilyen? Mindegy.
Mennyiről beszélgetnek és mit jelent ez a város számára, ha lehet egy kicsit kifejteni?
Elhangzanak itt kilowatt árak, de összegszerűen mennyi lehet körülbelül?
Az arányára is kíváncsi lenne ennek a dolognak.

Fülöp Róbert polgármester:
Azzal kell tisztában lenni, hogy vannak ezek az ún. ad-vesz órák, amelyek az intézményeiken
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vannak, de azok nem kiserőművek, hanem háztartási erőmű kategóriában vannak. Különböző
kategória. A háztartási kategóriában 50 kilowattóra névleges teljesítményig van körülbelül. Ott
lehet ilyen ad-vesz órákat alkalmazni, amikor a fogyasztást és a termelést egy eredőbe lehet
állítani és ha van megtermelt és van elfogyasztott, akkor ott a különbséget elszámolják egymás
között a felek. Ebben az esetben ez egy kiserőmű. A kiserőműnek külön szabálya van. Ők
gyakorlatilag árampiaci szereplőként lépnek be és azért kell mérlegköri megállapodást
kötniük. Ez egy külön.
Amit említett, hogy törvénymódosító javaslatuk lesz, az az lesz, hogy önkormányzatok számára
tegyék lehetővé, mint a háztartási erőműveknél, ők is egybe számíthassák ezeket a
kiserőműveket, a saját fogyasztásaikat, amelyek egyébként külön telephelyeken vannak, s ilyen
módon hasznosuljon a dolog. A nagyságrendjéről annyit tud elmondani, hogy ez az erőmű
indikátorszinten 550 ezer kilowattóra kapacitást kell megtermeljen egy évben ahhoz, hogy
teljesítsék azokat a vállalásaikat, amelyeket tettek. Öt éven keresztül 550 ezer kilowattóra.
Ennyi a főindikátor, s erre vetítve van a 12 Ft. Nagyjából azt lehet mondani, hogy kb. 6 millió Ft
+ ÁFA összeget jelent ez a szerződés. A korábbi Alteo-s szerződésnél nagyjából 6 Ft-tal lehetett
számolni, ami ennek a fele.6.600.000 Ft + ÁFA ennek a szerződésnek így az értéke, ha ezt
elfogadják. Ha szembe tudnák állítani a saját fogyasztásukkal, akkor nagyobb lenne a
hasznossága. Ha a közvilágítással állítják szembe, ott 15 Ft-ot lehetne elérni. Akkor még
magasabb. Csak ennek az 550 ezer kilowattórának, amit megtermel. Nyilván ez változik a
napsütéses órák számától. Ez lehet ennél több is. Kevesebb remélik, hogy nem lesz, mert bajban
lesznek. Feltételezi, hogy azok a mérnökök, akik ezt az indikátorszámot beírták, azok tudták,
hogy ettől a naperőműparktól mekkora teljesítmény várható el.
Tapodi Attila képviselő:
Két kérdése lenne.
Most már azt tudja, hogy körülbelül mennyi pénzt termel az erőmű a városnak.
Mekkora ennek az erőműnek a fenntartása éves szinten?
A másik pedig ezzel kapcsolatos, hogy a nyár derekán valamikor rendkívül testületi ülésen
emlékei szerint tárgyaltak egy hasonló szerződést, amiben az Alteo Zrt., vagy nem tudja milyen
cég adott egy nagyon magas összegű árajánlatot és abban voltak karbantartási műveletek is.
Ebben nem lát semmi olyat. Kivel fogják elvégeztetni, illetve van-e már valamilyen művelet
karbantartásra? Ez mennyibe fog kerülni?
Fülöp Róbert polgármester:
A kérdés jogos. Abban a szerződésben ez egy kalapban volt kezelve. Ott abban a helyzetben
voltak, hogy a naperőműpark beindítása miatt és ennek felkapcsolása a hálózatra, hogy
teljesíteni tudják a pályázati kritériumokat, kénytelenek voltak az Alteo-val szerződni. Mire
körbejárták volna, kifutottak volna az időből. Így azt a szerződést tudták a képviselő-testület
asztalára tenni. Most azért volt több idejük arra, hogy több ajánlatot is megfuttassanak. Ez az
ajánlat valójában csak az áramértékesítésről szólt. A 6.600.000 Ft + ÁFA valójában csak a
bevételeket mutatja. A rendszer fenntartása egy másik költségszint, egy másik történet. Azt
külön szedik ettől a szerződéstől, külön fogják megfuttatni. Erre még nem érkeztek be konkrétan
az ajánlatok, azonban azt el tudja mondani, hogy lényegesen kedvezőbb ajánlataik már vannak,
mint amik a nyáron az Alteo-s ajánlatban szerepeltek. Vélhetően ott is fognak tudni spórolni.
Mivel azt nem kötik a törvények és azok a rendelkezések, amelyek az energiaszektort, hogy az
előző hónap 10-ig be kell jelentkeznie a mérlegkörbe annak, aki abban részt szeretne venni.
Nincs ilyen szabály az üzemeltetés kapcsán. Az üzemeltetésre vonatkozó szerződést vélhetően a
normál testületi ülésükön fogja megtárgyalni a képviselő-testület, addigra fogják benyújtani az
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előterjesztést, ami ezt taglalja. Reméli, hogy tényleg tudnak jobb számokat mutatni, mint
amelyek az Alteo-s szerződésben szerepeltek a korábbiakban. Az Alteo-s szerződés valójában
csak két hónapot élt. Reméli, hogy ez az idő nem olyan túl nagy kiesést jelent nekik sem és ez a
szerződés és a következő üzemeltetési szerződés már egy biztosabb alapokon fog nyugodni, nem
egy kapkodás eredménye, hanem egy jobban megfontolt dolog jön össze.
Mindezek ellenére rajta lesznek azon, ahogy halad az idő, s szeretnék a saját cégüket is
bevonni, hogy a Városgazda Zrt. is részt vegyen ennek a területnek a karbantartásában és ne az
legyen, hogy oda be sem tehetik a lábukat.
Rajta vannak és az előterjesztés már úgy fog kimenni a hétvégén, hogy abban erről szó lesz.
Reméli, hogy mindenre tudott válaszolni.
-----Hozzászólások----Fülöp Róbert polgármester:
Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja és az EON-os szerződés, illetve a határozati javaslat
elfogadásáról kéri a képviselők szavazatát.
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274/2015. Kth.
Elektromos energia értékesítésére és mérlegköri tagságra vonatkozó szerződés jóváhagyása
Határozat
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az E.ON
Energiakereskedelmi Kft.-vel a 0811/61 hrsz alatt megvalósult naperőműben megtermelt
energia értékesítésére és mérlegköri tagságra kötendő szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fülöp Róbert polgármester
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:
Tóth Péter városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető általa: E.ON Energiakereskedelmi
Kft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Jegyző

Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni mindenkinek a megértő türelmét és részvételt a mai munkában, illetve a mai
képviselő-testületi ülést befejezettnek nyilvánítja.
K.m.f.
A jegyző helyett:

(: Fülöp Róbert :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
aljegyző
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

(:Hevesiné Vincze Éva :)

(:Tapodi Attila:)
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