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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

2022. december 01. napján 10 órakor 

 

megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

(Helye: Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal Petőfi S. utca 9.) 
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       Készült: 2 példányban    

       1 pld. – Szabó Magda Könyvtár és Közösségi ház 

1 pld. –  Eredeti példány - Hivatal 

Pdf formátumban - Pest Megyei Kormányhivatal részére a 

Törvényességi Felügyelet zárt informatikai rendszerén keresztül 

elektronikus úton 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. december 01. 

napján megtartott nyílt üléséről 

ülés megnyitásának időpontja: 10:00 

 

 

Jelen voltak Képviselők: Nagy János polgármester,  

 Czeczidlovszky Hervatin Gábor alpolgármester,  

 Győriné Vajda Zsuzsa  képviselő, 

 Bagoly Richárd képviselő, 

 Horváth Gergely képviselő, 

 Gálné Czető Éva  képviselő, 

 Oláh Istvánné  képviselő, 

 

Távolmaradt Képviselők:  

 

Jelenlévők/meghívottak:   Farkas Renáta      jegyző,  

Némedi Erika      pénzügyi csoportvezető, 

Kronvalter Emília     igazgatási csoportvezető, 

Szabóné Szabó Nikoletta   jegyzőkönyvezető. 

 

Nagy János: szeretettel köszöntött mindenkit a rendkívüli testületi ülésen. Ismertette a  napirendi pontot. Kérte, hogy 

aki a kiküldött napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

151/2022. (XII.01.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2022.12.01-i nyílt 

ülésének napirendjét:  

1. Javaslat a II-es számú Ipari Park, 053 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ipartelep 

vonatkozásában az E.ON Energiamegoldások Kft. villamosenergia ajánlatának elfogadásának 

megtárgyalására (előterjesztés, határozati javaslat mellékelve) 

Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

1. napirendi pont Javaslat a II-es számú Ipari Park, 053 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonban lévő ipartelep 

vonatkozásában az E.ON Energiamegoldások Kft. 

villamosenergia ajánlatának elfogadásának 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Nagy János polgármester 

 

(előterjesztés, határozati javaslat kiküldésre került, jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

Nagy János: elmondta, hogy a II-es számú Ipari Park, 053 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ipartelep 

vonatkozásában villamos energia vásárlásra az előterjesztés mellékletében látható versenypiaci ajánlatot kapták az 

E.ON Energiamegoldások Kft-től. Az Ipari Park villamosenergia vételezési szerződése lejárt, ezért volt szükséges új 

ajánlatot kérniük a szolgáltatótól. Ügyvezető Úr kért ajánlatot az MVM Next.-től és az Audax Magyarországtól is, az 

Audax tájékoztatást küldött arról, hogy nem tud ajánlatot adni (mellékelten), míg az MVM Next nem adott semmilyen 

visszajelzést a mai napig. Az E.ON Kft. ajánlata 2022. december 02. 16.00-ig érvényes, eddig kell visszaküldeni az 

aláírt szerződést és elutalni az óvadék (biztosíték) összegét.  

Az óvadéki (biztosítéki) megállapodás alapján: 

„Kereskedő Szerződés szerinti villamos energia szolgáltatási kötelezettsége teljesítésének feltétele, hogy a Felhasználó 

vagy a Kötelezett óvadékot nyújtson a Kereskedő részére jelen megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül, de 

legkésőbb a villamos energia szolgáltatás megkezdését megelőző 20. napig. Az óvadéki megállapodás a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.” 

Esetünkben az óvadék mértékét Horváth Gergely Képviselő Úr közbenjárásával méltányosságból 3-ról 1 hónapra 

csökkentették, amely 2 410 098 Ft összeget jelent.  

Az energiadíj ára a mellékelt szerződés 5.1 pontban rögzített képlet alapján került meghatározásra. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Mivel egyéb kérdés nem érkezett, kérte, hogy aki a 

határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen – 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással 

az alábbi határozatot hozta: 

152/2022. (XII.01.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

a) az önkormányzat tulajdonában lévő II-es számú Ipari Park (053 hrsz.) vonatkozásában 

villamos energia vásárlásra a melléklet szerint elfogadja és jóváhagyja az E.ON 

Energiamegoldások Kft. ajánlatát,  

b) felhatalmazza a Kövüz Kft. ügyvezető igazgatóját a villamos energia vásárlási szerződés 

aláírására.  

 

Felelős:     polgármester, Kövüz Kft. ügyvezetője 

Határidő:  2022.12.02. 16 óra.  

 

 

Nagy János: elmondta, hogy az ülésnek több napirendi pontja nincs. Mindenkinek megköszönte a 

részvételt. Az ülést bezárta. 

 

 

 

 

Az ülés zárásának időpontja: 10:16 

 

K.m.f. 

 


