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a Képviselő - testület 2013. április 25-i ülésre
A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartásáról,
üzemeltetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az „Abony város intézményi és közvilágítási villamos energia beszerzése menetrend adási
kötelezettség nélkül tárgyú” nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás
eredményeképpen Abony Város Önkormányzat az Abony város közvilágítás és
intézményiének villamos energia szállítására vonatkozóan szerződést kötött az E.ON
Energiaszolgáltató Kft. -vel 2012. szeptember 01-től 2013. december 31-ig szóló időtartamra.
Az Önkormányzat Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és
karbantartási feladatainak 2012. szeptember 01.-2013. december 31. között történő ellátásával
árajánlatok bekérése alapján pedig az EH-SZER Kft.-t bízta meg.
A fenti szerződések ez év végéig szólnak ezért fontosnak tartom tájékoztatni a képviselőtestületet a 2014. évtől szóló villamos energia beszerzés, valamint 2014. évtől a közvilágítás
karbantartás és üzemeltetés alakulásáról.
Cegléd Város Önkormányzata megkereste a térség önkormányzatait – köztük Abony Város
Önkormányzatát is - egy közös közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében. A közös
fellépés, és a beszerzésre kerülő nagyobb árammennyiség miatt remény van rá, hogy
kedvezőbb árat sikerül elérni.
Álláspontunk szerint érdemes támogatni a térség közös villamos energia beszerzés törekvését,
mivel az alacsonyabb energia ár illeszkedik az adófizetők pénzével történő felelős
gazdálkodást célzó lépések sorába.
Levélben a térségi közös villamos energia beszerzés menetéről, időpontjáról részletesebb
tájékoztatást kértem. A kapott tájékoztatás szerint a tervezett közös közbeszerzéssel
kapcsolatban részletes anyag – az érdeklődő önkormányzatok adatszolgáltatására
támaszkodva várhatóan májusban fog elkészülni. amelyet a Képviselő-testület elé fogok
terjeszteni. A közbeszerzési anyag összeállítása Abonyra vonatkozóan adatszolgáltatást

igényel, ezért szükségesnek ítéltük a képviselő-testület elvi álláspontját kérni a közös
közbeszerzés kérdésében.
Amennyiben Abony részvétele a közös térségi villamos energia beszerzésben akadályba
ütközne, úgy az közbeszerzés eljárás lefolytatását legkésőbb júniusban meg kell indítani egy
közbeszerzéssel foglalkozó cég megbízásával.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzemeltetés és karbantartás a fenti
térségi beszerzésnek nem képezi részét, így erre vonatkozóan Abonynak önállóan kell
közbeszerzési eljárást lefolytatnia. Azonban ehhez szükséges a közvilágítási aktív elemek
tulajdonjogát rendezni. Ennek érdekében az EH-SZER Kft. (Abony Városban található
közvilágítási aktív elemek vagyonkezelője) megkeresésre került, aki tájékoztatása alapján
hamarosan személyesen keresi meg Abony Város Önkormányzatot az aktív elemek
tulajdonjogának rendezésével kapcsolatos tárgyalás folytatása céljából.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
………../2013. (IV.25.) számú Képviselő testületi határozat
A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás
üzemeltetésére

karbantartására,

Abony
Város
Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy az
önkormányzat villamosenergia-szükségletét egy, a Cegléd Város Önkormányzata
által szervezett, több önkormányzatot összefogó közös közbeszerzés útján elégítse ki.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről – a jelen határozat
megküldésével – tájékoztassa Cegléd Város Önkormányzatát, továbbá, hogy
adatszolgáltatásával nyújtson segítséget a közös közbeszerzési eljárás
előkészítéséhez.
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