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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. január 25-i ülésére 
 

Felhatalmazás a KÁT Mérlegkör-tagsági szerződés és a napelem park havi, másnapi,aznapi 
automatikus menetrendezése  és éves termelői prognózis havi feltöltésére megkötendő megbí-

zási szerződés aláírására  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Önkormányzatunk 2016. december 22. dátummal a villamos energiáról szóló törvény szerint kérel-
met nyújtott be a Kiskunhalas 0811/61 hrsz alatti napelemes kiserőműben termelt villamos 
energia kötelező átvételi időtartamának és mennyiségének megállapítására. A MEKH határozatot 
2017. december 22. dátummal megkaptuk, így lehetőségünk nyílik arra, hogy az energiát a piaci ár 
felett, rögzített áron értékesítsük, 8 év 10 hónap időtartamig és 4859 MWh mennyiségig. A határo-
zat szerint az átvételi kötelezettség alá eső, megújuló forrásból termelt villamos energia termelője – 
Kiskunhalas Város Önkormányzata – az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, jogosult a Köte-
lező Átvételi Tarifa szerinti átvételi árat érvényesíteni. Ennek feltétele, hogy a rendszert üzemeltető 
MAVIR Zrt. által üzemeltett mérlegkörbe csatlakozzon az Önkormányzat. 
 
A folyamat menete az, hogy a Befogadó MAVIR Zrt. mérlegkör-tagsági szerződést köt az energia 
termelőjével, majd a mérlegkör tagsági szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján, hatósá-
gi áron vásárolja fel a KÁT termelők által termelt villamos energiát. A mérlegkör-tagok kötelesek 
menetrenddel, ill. havonta zónaidőnként prognosztizálni a KÁT mérlegkört érintő napi, ill. éves 
termelésüket. Ezen prognózisok elkészítése speciális szakértelmet és felkészültséget igényel. 
 
A MAVIR Zrt. felé KÁT Mérlegkör-tagsági szerződés megkötését kezdeményeztünk, melynek 
tervezetét 2017. január 15. dátummal megküldték. Emellett, mivel a fent említett menetrendadási 
kötelezettségünk teljesítéséhez nem rendelkezünk kapacitással, ezért ezt a szolgáltatást erre szako-
sodott céggel kell végeztetnünk. Az erre vonatkozó szerződés aláírására is szükség van. A szolgálta-
tás sikerdíjas, a pontos menetrendekért juttatott bónusz 45 százalékáért végzik a megbízottak a 
szolgáltatást. A bónusz mértéke a pontosságtól függ, ezért mértéke előre csak becsülhető. Hasonló 
erőművek működési tapasztalatai alapján a bónusz mértéke negyedévente elérheti a 450 eFt-ot. 
 
Mostani előterjesztésemben Mérlegkör-tagsági szerződés, valamint a menetrend adási kötelezettsé-
get elvégző Ewiser Forecast Kft-vel való megbízási szerződés aláírására kérem a Képviselő-testület 
felhatalmazását. 
 
Határozati javaslat: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testületet felhatalmazza a Polgármes-

tert, hogy a Kiskunhalas, 0811/61 hrsz alatti naperőműben megtermelt energia KÁT sze-
rinti átvételéhez szükséges KÁT mérlegkör-tagsági szerződést a MAVIR Zrt.-vel aláírja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KÁT mérlegköri tagsághoz 
kapcsolódó menetrendadási kötelezettség teljesítésére megbízást kössön az Ewiser 
Forecast Kft-vel. 



 
Határid ő:  azonnal 
Végrehajtásért felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető 
    Csendes Ildikó – Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2017. január 17. 
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