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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja szerint, a közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladat a közvilágításról való gondoskodás.
Az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdése második mondatából fakadó alkotmányos
követelményként megállapítja, hogy a helyi önkormányzat kötelező feladat- és
hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni
támogatásra jogosult.
A közvilágítás villamos energia beszerzésére, 2018. október 23-tól 2022. június 1-ig, a
LED-es közvilágítás korszerűsítést végző PS Projekt Kft., vagy a megbízottja, szerződött
a kereskedőkkel és a villamos hálózat tulajdonosával. Majd, ezt az áramdíjat számlázta
tovább az önkormányzatnak, a korszerűsítés részleteivel és a hálózathasználati díjjal
együtt. A korszerűsítés költségeit az áramfelhasználásból származó megtakarítás
fedezte, és kezdetben a központi költségvetési támogatás is fedezetet nyújtott ezen
összesített kiadásra.
Azonban, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatáson belül, a
közvilágítás fenntartásának támogatása, a központi költségvetésből, 2016 óta nem
változott, mind a mai napig 1 824 000 Ft.
Nyilvánvalóan már mindenki számára ismert, az elszabadult energia árak miatt,
jelentősen megemelkedett a villamos energia ára is.
Bizonyára az is ismeretes, hogy a kormány júniusi döntésének értelmében a KKV-k és
az önkormányzatok 2022. augusztus elsejével kikerültek a Villamos Energia Egyetemes
Szolgáltatásból.
Ez azt jelenti, hogy az eddig hatósági áron vásárolt villamos energiát kénytelenek
lesznek a szabadpiacon, jóval drágábban vételezni.
A szabadpiaci ár a hatósági árnál többszörösen magasabb, amit az önkormányzatoknak
kellene megfizetniük.
A szabadpiaci vételezés elkerülésének egyetlen módja volt, hogy az önkormányzat,
júniusban, az egyetemes szolgáltatás keretein belül saját maga vásárolja a villamos
energiát, így jogosulttá vált a végső menedékes jogkörre, amely a jelen szabályok
szerint 2022. december 31-ig szól.
Bár, a PS Projekt (GREP cégcsoport tagja) megbízásából, az áramvételező GREP Green
Public Lighting Zrt. is egyetemes szolgáltatás keretein belül vásárolta a villamos
energiát, ezzel is figyelve arra, hogy ügyfeleik a lehető legkevesebbet fizessék, sajnos
erre a továbbiakban, mint kis- és középvállalkozásnak nincs lehetősége.
Fentiekre, és az idő rövidségére tekintettel, szerződésmódosítottunk, amelynek
keretében a közvilágításra vonatkozó villamos energia hálózathasználati szerződésben,
az önkormányzat által adott meghatalmazással, bejelentettük az önkormányzatot
felhasználónak, 2022. június 1-től, az egyetemes szolgáltatásba.
Sajnos az állami szolgáltatónál, az MVM-nél, az ügyintézéssel kapcsolatban,
minősíthetetlen problémák vannak. Immár három hónapja, nem voltak képesek az
egyetemes szolgáltatásba történő befogadó nyilatkozatot és a végsőmenedékes
státuszt kiadni és az hálózat tulajdonosának, az E.ON-nak megküldeni, így jelenleg
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jogcím nélküli felhasználói státuszban vagyunk az E.ON-nál. Már ügyvédi felszólítást is
küldtünk és panasszal is éltünk a felügyeleti szerv felé. Talán ennek is, és a napi szintű
érdeklődésnek köszönhetően, az elmúlt napokban, úgy néz ki, hogy sikerült egy fél
lépéssel közelebb jutni a végsőmenedékes státuszhoz.

„A kormány partnerséget kínál az önkormányzatoknak és mindenkivel tárgyalni fog,
hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése jövőre is fennmaradhasson, cserébe
pedig mindenkitől takarékosságot várunk el” – mondta a Miniszterelnökséget vezető

miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) közgyűlését követően
megtartott sajtótájékoztatón, szeptember 26-án, Budapesten.
A kérdést már többen feltették a Parlamentben és levélben is: hogyan lesz a 12 Ft/kWh
paksi áramdíjból megfizethetetlen „csillagászati díj”, és miért emelkedett jelentősen a
hálózathasználati díj is, és miért 27% az áfatartalom ebben a helyzetben? Miért
nyerészkedik az állam az állampolgárokon, miközben az extra áfabevételből nem fordít
az energiaválság kompenzálására semmit?
Értelmes választ, sem a miniszterelnök, sem pedig egyetlen kormánypolitikus sem
tudott adni erre, mind a mai napig. Ezt a drágulást a világpiaci árak sem indokolják.
A fentiek tükrében, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentését azért komoly
fenntartással kell kezelni, különösen, hogy az elmúlt időszakban – néha szinte egy 24
órán belül – egyre gyakrabban mondanak egymásnak ellent a kormányzat különböző
tisztségviselői. Nem beszélve a visszhangtól hangos államkasszáról (lásd: a központi
költségvetés adóssága).
Mindezektől függetlenül, megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezt a kötelező
önkormányzati feladatot el tudjuk látni. Állami kompenzáció vagy támogatás nélkül ez
a közfeladat, rövid időn belül, finanszírozhatatlan lesz az önkormányzatok számára.
Hosszas próbálkozás után, végre sikerült két árajánlatot beszerezni a villamos energia
vételezéshez.
Az egyiket – előterjesztés 1. melléklete – az MVM-től (271,36 Ft/kWh ajánlati áron), a
másikat – a határozati javaslat 1. melléklete – az Audax Renewables Kft.-től (187,96
Ft/kWh ajánlati áron), ez utóbbi ma érkezett.
Megjegyzem, hogy a „kedvezőbb” ajánlat is 6,5-szerese a májusi díjnak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2022. szeptember 27.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (IX. 28.) határozata
a közvilágítás 2023. évi villamos energia szerződéséről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a
közvilágítás 2023. évi villamos energia szerződéséről” című napirend előterjesztését és
a következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Audax Renewables Kft.-től
– 187,96 Ft/kWh ajánlati áron kapott – 2023. január 1-től 2023. december 31ig szóló, teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia-adásvételi szerződést,
a határozat 1. melléklete szerint, jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozat 1. mellékletében
szereplő villamos energiadíjnak a pénzügyi fedezetét, a megbízás időtartamára
szóló 2 255 520 Ft-ot, a 2023. évi költségvetésbe tervezze be.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pont esetében: 2023. évi költségvetés beterjesztésének időpontjáig;
3. pont esetében: azonnal.
Eplény, 2022. szeptember 28.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

