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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

GÁZSZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS LEHETŐSÉGE 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. az előterjesztéshez csatolt megkeresést küldte meg 
az önkormányzat részére.  
 
Az elmúlt években több árajánlatot kaptunk, jelentős megtakarítást egyik árajánlat sem ered-
ményezett. Több esetben küldtük meg éves szinten valamennyi épület gázszámláját. Az admi-
nisztrációs teher nagy volt, de mint már említettem, eredményt nem hozott. 
 
Kérem, hogy a gázszolgáltató-váltásról állást foglalni szíveskedjenek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gázszolgáltató váltás lehető-
ségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kíván gázszolgáltatót váltani. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gázszolgáltató váltás lehető-
ségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület érdeklődését felkeltette az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. ajánlata. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Kft-
vel egyeztető, előkészítő tárgyalásokat folytasson.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Tisztelt Leendő Partnerünk! 

  

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Magyarország egyik vezető áramszolgáltatója-
ként évek óta megbízható partnerként van jelen a villamosenergia szektorban. A 
2016-os évben a TIGÁZ versenypiaci portfóliójának felvásárlásával a hazai földgáz-
piacon is meghatározó szereplővé vált. 

Engedje meg, hogy röviden bemutassuk Önnek versenypiaci ajánlatunkat, amely-
ben 2019. március 31-ig garantáljuk a gázdíjat, ezáltal biztonságot és tervezhető-
séget nyújtva cége számára. 

Kinek szól ajánlatunk? 

Földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult üzleti fogyasztóknak, 

ahol a fogyasztásmérő kapacitása 4-16 m3/óra, és 

a felhasználási hely éves fogyasztása meghaladja a 2.500 m3-t. 

Amit kínálunk: 
Az egyetemes szolgáltatásban meghatározott árhoz képest akár 10%-kal kedve-

zőbb gázdíj! 

Energia egységára*: 3,095 Ft/MJ 

Alapdíj: 12.312 Ft/év 

Szerződéses időszak: 2017. március 1 – 2019. március 31.  
*Az Energia egységáron felül a Felhasználó által fizetendő Szerződéses Díj részét képezik az Üz-
letszabályzat 7.5.1. alfejezet c) és e) pontjában foglalt díjak (adók, hatósági díjtételek), melyeket a 
fenti tételek nem tartalmazzák. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését... 

és versenypiaci földgáz szerződését az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-vel szeretné meg-
kötni, kérjük adja meg telefonos ügyintézőnknek az ajánlatadáshoz szükséges adatokat. Érté-
kesítéssel foglalkozó kollégánk hamarosan megküldi Önnek ajánlatunkat.  

Ajánlattal, szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb kérdése, észrevétele esetén érté-
kesítési munkatársaink állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken. 

 Telefon: 06 1/238-1808, 238-1457 

  

  

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

 








