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AZ OLC System Kft. szolgáltatási ajánlata 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. december 15-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 OLC System Kft. szolgáltatási ajánlattal keresett meg. Szolgáltatásuk lényege az, hogy átte-
kintik a villamos energia és gázenergia számláinkat. Segítenek az éves mennyiség szerinti leg-
kedvezőbb beszállító kiválasztásában, valamint az esetleges hibás számlázából, besorolásból 
keletkező hibákat feltárják. 
Munkájukhoz fogyasztási helyenként egy-egy utolsó számlát kérnek. A vállalkozás sikerdíj elle-
nében dolgozik. A megtakarítás 50 %-át kell részükre megfizetni. A sikerdíj fizetése megállapo-
dás kérdése. Lehet havonta a tényleges megtakarítás alapján, de átalány fizetése is lehetőség. 
Amennyiben a vállalkozás nem tár fel megtakarítási lehetőséget, az önkormányzatnak fizetési 
kötelezettsége nem keletkezik.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. december 05. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az OLC System Kft. szolgáltatási 
ajánlatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az energiaköltségek csökkentése érdekében igénybe kívánja venni a vál-
lalkozás szolgáltatását. 
A munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2018. január 05 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az OLC System Kft. szolgáltatási 
ajánlatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem kívánja igénybe venni a vállalkozás szolgáltatását. 
 
Határidő: 2018. január 05 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 














