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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében 2010. július 1-től választhatnak kereskedőt a 20 

m3/h feletti lekötött teljesítményű szabadpiaci fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az 

energiakereskedőktől, a kereskedők pedig a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a 

földgáz energiát. A földgáz energiát termelő cégek ugyanilyen módon értékesítik ezen terméket a 

rendszerirányítók és nagykereskedők közreműködésével. 

 

Az önkormányzati intézményeknek (oktatási, kulturális, szolgáltató intézmények stb.) külön-külön önálló 

energiavásárlóként történő megjelenése a versenypiacon gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Kérdés, hogy 

az önkormányzat milyen felkészültséggel próbálná meg saját alku érdekeit érvényesíteni a tőkeerős 

szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacon. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési 

tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható 

méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és korábban nem tervezett 

költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes szabadpiaci kereskedői árakkal szemben. 

 

Polgár Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energia-kereskedelmi szervezettel. Az új 

beszerzési lehetőség számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai 

támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy 

optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására. 

 

A földgáz energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmaznunk, mert a 

beszerzési érték meghaladja a nettó 8 millió Ft-os értékhatárt. A földgáz energia közbeszerzési eljárás 

keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal önkormányzatunk nem rendelkezik, így ezen eljárás 

különlegesen speciális voltára tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása 

végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. 

 

Minél alacsonyabb beszerzési ár elérése érdekében javasoljuk a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary 

Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében lefolytatni, melyhez más önkormányzatok is 

csatlakoznak. Csoportos közbeszerzés lefolytatásához egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges, 

amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz – Jászberény Város Önkormányzata – a 2015-17. évi 

földgáz energia beszerzésre. Ezen kívül egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükséges a lebonyolító 

Sourcing Hungary Kft.-vel. 

 

A földgáz energia szabadpiaci beszerzésében Polgár Város Önkormányzata részéről azok az intézmények 

vehetnek részt, illetve csatlakozhatnak, melyeknél 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű fogyasztási hely 

van. 

 

A csoportos földgázenergia beszerzésbe az Önkormányzat alábbi intézményei vonhatók be: 

 



 Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola (Polgár, Zólyom u. 14. és Móricz u. 3-5. telephelyek) 

 Polgári Polgármesteri Hivatal, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár (Polgár, Barankovics tér 

4-5.) 

 Szociális főzőkonyha (Polgár, Barankovics tér 12.) 

 Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Polgár, Bessenyei u. 4-5.) 

 

A fenti intézmények éves átlagos gázfogyasztása 163 580 m
3
, a földgáz díja 160-170 Ft/m

3
 között van. 

 

A Sourcing Hungary Kft. számításai alapján, amennyiben az Önkormányzat csatlakozik a csoportos földgáz 

energia közbeszerzéshez, akkor legalább 20-30 Ft.-al csökkenthető a földgáz díja, mely éves szinten 3-5 

millió Ft. megtakarítást jelent. A megkötendő földgáz energia kereskedelmi szerződési időszak: 2015.07.01. 

– 2017.10.01. 

 

Amennyiben az Önkormányzatunk csatlakozik a csoportos földgáz energia közbeszerzéshez, akkor a 

lebonyolítást a Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) végzi, melynek sikerdíja a 

megtakarítás 30%-a. A közbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó költségeket a Sourcing Hungary Kft. fizeti 

meg. 

 

A fent leírtakra tekintettel javasolom, hogy csatlakozzunk a Sourcing Hungary Kft. által szervezet 

önkormányzati csoport keretében megindítandó földgáz energia közbeszerzési eljáráshoz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2015. január 19. 

 

      Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2015 (I.29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat csoportos földgáz energia 

közbeszerzési eljárásban való részvételre” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzata csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder 

utca 8.) által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítandó földgáz energia 

közbeszerzési eljáráshoz a 2015. július 1-től 2017. október 1-ig tartó szerződéses időszakra, 

melynek gesztora Jászberény Város Önkormányzata. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékletként 

csatolt szindikátusi szerződést, valamint a földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó szerződést aláírja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzést követően az energia 

kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


