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Képviselő-testĺilete számár a

Tiszte|t Képvĺse|ő-testůilet!

Az Első Energia-beszeľzési onkormźnyzati Tarsulás jogi személyiséggel rendelkezo tĺíľsulás (a
továbbiakban ENTAR), melynek célja és fe|adata, hogy közľeműködjön a Tráľsulásban részes

önkormiányzatok és az általuk fenntaľtott költségvetési szeľvek, valamint az egyes tagönkormiányzatok

kizíľólagos tulajdonában áĺ||ő gazdaséryi tráľsasrágok villamos- és ftildgáz eneľgia (a továbbiakban

egyiitt: vezetékes eneľgiahordozó) sztikségletének beszerzésében.

Az ENTAR 2007-ben alakult a VII. és VIII. keľületi onkormanyzatok összefogĺísával, melyhez
csatlakozott 2008.ban a XV. kerületi, a péceli és a szárÁa|ombattai onkoľmányzat, majd 2009-ben a

XIII. keriileti onkoľmányzat.

A vőitoző gazdasági/pél:ziigyi viszonyok miatt szükségessé válik az onkoľmĺányzat
energiapolitikáj ának újragondolĺísa.

A tagsági jogviszoný előbb a szźlzha|ombaÍtai majd a XV. keriileti onkormĺĺnyzat is fe|mondta201f .

december 3|.napjára.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi iilés időpontjaz2012. jtnius 21. . sz. napirend

Ľĺľgy: Javastat azF;|ső Eneľgia-beszerzési onkoľmányzati Táľsu|ásból való ki|épésľe

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tźrgya|ni, a hatźttozat elfogadásához minősített
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Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizottság szétmátr a:

A Vráľosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az e|őterjesztés

mestiĺrsvalását.



Javasolom onkoľmányzatunknak a trársulasból való kilépését, mely javaslat indoką hogy az

Önkormányzat az utóbbi években nem vett részt aktívan az ENTAR működésében, va|amint az

onkormányzat azintézményeinek fiÍtéskorszerűsítésére az RFV Józsefváľos Szolgáltató Kft-vęl kötött

vagyonkezelési, hőszolgá|tatási szerződést. Az intézményeink fiĺtéséhez szükséges ťo|dgánt a
hőszolgáltató paľtneľünk (RFV Nyŕ., új neve E.Star Nyľt.) szerzi be, így az ENTAR-on keresztlil
gźzbeszerzésre résziinkről nem keriilt sor.

A helyi önkormĺányzatok tarsulásairól és együttmÍĺktidésérol smlló |997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban tráľsulási ttirvény) 4. $ (2) bekezdése értelmében a ĺírsulrási męállapodast felmondani a
naptári év utolsó napjával lehet. A felmondrásról szóló dĺĺntést a képviselő.testtilet lęalább hrĺrom

hónappal koľábban ktiteles meghozli és a tĺársulas tagjaival közölni.

Az onkoľmányzzt az a|apításkor 2.000'000 Ft vagyoni hozzźtjźru|ást vitt be a Tárculĺísbą egyéb

vagyoni hozzźtjőľu|ást az onkormźnyzatnem adott atársuliís műkiidtetéséhez.

A tarsulási tĺiľvény, valamint az a|apító okirat alapján a táľsulĺási megállapodás ľelmondasa esetén a

tiársulas tagja által a jogi személyisęgel rendelkező taľsulásba bevitt vagyonnal ęl kell szĺámolni. A
vagyonnal úgy kell elszámolni, hogy a felmondó tagnak termeszetben kell kiadni az ét|ta|a bęvitt
vagyont. A felmondó tagot megil|ető hányadot a tagok źr|ta| a társulĺás fennállĺása létreho'zásakor, a

Társuláshoz való csatlakozáskor és a Táľsulás fennállása alatt viselt hozzátjźľlu1ás arźnyźú figyelembe
véve kell megállapítani. A kifizetést el lehet halasztani, ha annak teľmészetben tĺjľténő kiadasa

veszélyeztetné a Társulás feladatanak ellátását. Ebben az ęsetben hasmálati díj illeti meg a kivált
tagot.

Kéľem a Tisztelt Képviselő-testtiletet aza\ábbihatározati javaslat elfogadasĺíľa.

Határozati javas|at

A lGpviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felmondja az Első Energia-beszeľzési onkoľmányzati Tĺársulási megállapodĺást 2012.

december 3|.napjźtra.

2. felkéri a polgĺármestert, hogy ahatfuozat l. pontjaszerinti felmondrfuról éľtesítse a tĺáĺsulási

megá||apodásban részes onkoľmányzatokat és az ENTAR képviselőjét.

3. felkéri a polgármesterÍ a vagyonelszámolĺís figyelemmel kíséréséľe, és az enől. sző|ő

beszámoló elkészítésére.

Felelős: polgáľmester

Hatríľidő: 1. pont esetén7D|2.június 07.
2. pont esetén2DĹZ.június 3l.
3. pont 20|3. januálri 2. rendes képviselő-testületi ülés

A döntés végľehajtásért felelős szervezetiegység: Gazdálkodrási Ügyoszĺály

Budapest, 2012. június 1 1.

Töľvényességi ellenőrzes:
Rimán Edina
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