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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A villamos energiáról szóló törvény értelmében 2003. január 1-től választhatnak kereskedőt vagy 

egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy az egyetemes szolgáltatókon túl, a 

fogyasztók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által engedélyezett szabadpiaci 

energiakereskedőktől közvetlenül versenyeztetés útján tudhatták eddig beszerezni a működésükhöz 

szükséges vezetékes villamos energiát. 

 

A Kormány a 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat 3. pontjában hozott 

döntésével az Önkormányzatokat kizárta az Egyetemes Szolgáltatási körből, így az 

Önkormányzatoknak is a piacról kell energiát beszerezni. 

  

Az Egyetemes szolgáltatásból való kizárással, továbbá a 2022. július 1-ig választható és a 

szolgáltatónak megküldött  „Végső menedékes” szolgáltatást választásával nem ért véget az 

Egyetemes szolgáltatói körből történő kilépési folyamat, mivel az csak ideiglenesen, 2022. dec. 31-

ig biztosítja az energiaellátást. 

  

Amennyiben energia (rendszerhasználati díj és adók nélküli) éves összköltsége meghaladja a nettó 

15 millió Ft-ot mérlegelés nélkül kötelező a közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

A nettó 15 millió Ft költség (jelen hektikusan változó piaci árakkal számolva) áram esetén kb. 

80.000kWh/év, gáz esetén kb. 18.000 m3/év mennyiséget jelent. 

 Önkormányzatunknak, mivel eddig is szerzett be   a versenypiacról energiát, ezért az egyetemleges 

szolgáltatási helyről kizárt ingatlanaink tekintetében szükséges  most  elsődlegesen  „új” 

szolgáltatót keresni. 

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő önkormányzatok is csatlakozhatnak a csoportos 

beszerzéshez, mert így esetlegesen biztosabban tudnak leszerződni. 

Az ár tekintetében véleményünk szerint megítélhetetlen, hogy most  hol,  milyen konstrukcióban  és 

áron lehet energiát beszerezni. 

  

Jelenleg a kereskedők egyedi tendereken sem adnak fix HUF áras ajánlatokat az elmúlt 

hónapokban. 

A mellékletben tett ajánlat meglehetősen magas, így tényleg el kell gondolkodni azon, hogy ezen 

piaci körülmények között   fix áras beszerzést kezdeményezünk ( azaz közbeszereztetjük ) , vagy a 

szabadpiacon a szerződések lejártakor kötünk a szolgáltatóval szerződéseket. 

  

2022. augusztusában elindított elektromos energia beszerzésen önkormányzatunk a mellékelt 

szerinti igénnyel indult (melyben már szerepel az egyetemes szolgáltatásból kizárt 2023 01.01.-től 

induló beszerzési igény - a végső menedékes szolgáltatás megszűnésére figyelemmel). 

 



Amennyiben  a már folyamatban lévő beszerzést  kiegészítő új  csoportos közbeszerzés mellett dönt 

az önkormányzat, akkor már csak a szeptemberi hónap áll rendelkezésre arra, hogy csatlakozzon 

egy   közös beszerzéshez, mivel a közbeszerzési eljárás teljes időigénye kb. 2 hónap. (október és 

november hónapok) 

  

A Sourcing Hungary Kft-t még indít  csoportos beszerzéseket szeptember -október hónapban a 

végső menedékesben megszűnő szolgáltatásokra vonatkozóan. 

  

Elkészítésre került egy áttekintő táblázatunk minden, az Önkormányzat és intézményei nevén 

lévő fogyasztási hely megjelöléssel összesítve áramban kWh/év és gáz esetén  m3/év, vagy 

MJ/év alapon. 

 

Az összesített adatok függvényében tartottuk szükségesnek, hogy javaslatot tegyünk a Képviselő-

testület felé arra vonatkozóan, hogy csatlakozhatunk a csoportos energiabeszerzéshez a végső 

menedékes szolgáltatásban megszűnő fogyasztási helyek tekintetében.  

 

A jelenlegi -2021. október 1. és 2023. október 1. közötti időszak- szolgáltató kiválasztása a 87/2020. 

(XI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján csoportos közbeszerzéssel történt. A 

közbeszerzési eljárás lebonyolítója a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, 

Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) volt, 

egyszeri 980.000 Ft/hó + Áfa díjazással. 

A közbeszerzési eljárásban az általános felhasználású és a közvilágítási villamos energia 

tekintetében is a legjobb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tette, 25,84 Ft/ kWh -ás 

és 21,81 Ft/ kWh -ás árajánlatával, így az önkormányzat és intézményei az MVM Partner 

Energiakereskedelmi ZRt-vel kötöttek intézményi és közvilágítási felhasználásra villamos 

energiavásárlási szerződést, mely 2023. december 31-én jár le.  

 

Önkormányzatunk a következő 2024. január 1-től 2025. december 31-ig tartó szerződéses időszakra 

vonatkozóan is csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által szervezett a Magyar Energia Beszerzési 

Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó csoportos villamos energia közbeszerzéshez.  

 

Közbeszerzési Szabályzat alapján a polgármester feladata kiválasztani a Közbeszerzési Hatóság 

által vezetett névjegyzékből a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, aki a közbeszerzések 

előkészítésében közreműködik. A csoportos közbeszerzéshez való csatlakozás esetén, a csoport által 

megbízott közbeszerzési tanácsadó jár el önkormányzatunk képviseletében is a gesztor 

önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megfelelően. 

 

A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz tagfenntartó nyilatkozat, csatlakozási 

nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz (2-3. sz. melléklet.).  

A közbeszerzést lebonyolító Sourcing Hungary Kft. megbízásához szakértői szerződés elfogadása 

(1. sz. melléklet), illetve a csatlakozást követően, a fogyasztási helyek műszaki adatainak megadása 

szükséges a beszerzés előkészítéshez.   

 

A fent részletezett előnyök, lehető legkedvezőbb piaci árszintek és feltételrendszer elérésének 

érdekében javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei az egyetemleges  szolgáltatásból kizárt 

és a végső menedékes szolgáltatásban lejáró  villamos energia fogyasztási helyeinek tekintetében 

csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, MEBEK csoportos közbeszerzéshez a 2023. 

január 1-től 2023. december 31-ig tartó szerződéses időszakra teljes ellátás alapú villamos energia 

ellátására vonatkozóan.  

 

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. kedvező és tervezhető egyszeri, fix díjas beszerzésre 

vonatkozó ajánlatot tett a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 750.000 Ft + Áfa díjazással. A 

megbízási díj egy összegben, a sikeres beszerzés teljesítését (közbeszerzés lezárása) követően kerül 

kiszámlázásra. 



 

A fedezet fajlagos értékének a megállapítása csoportszinten minden csatlakozó tag együttes 

elfogadásával történik, ez feltétele a csoportban való részvételnek. Amennyiben az eljárás 

eredményeként ennél magasabb ajánlati ár realizálódik, úgy az eljárás eredményességéhez szintén 

valamennyi tag együttes fedezetemelése szükséges. Ellenkező esetben, a fedezetnél magasabb 

ajánlati ár esetén az Önkormányzatot nem terheli szerződéskötési kötelezettség. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2022. szeptember 26. 

         Tóth József 

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…./2022. (IX.29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat 

és intézményei egyetemlegesből kizárt fogyasztási helyeinek 2023. évi villamos energia 

beszerzésének bonyolítására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban 

foglaltakkal összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára villamos 

energia beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, 

Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) által 

szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lebonyolítandó, csoportos villamos 

energia közbeszerzéshez a 2023. január 1-től 2023. december 1-ig tartó szerződéses időszakra 

vonatkozóan. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a 

tagság fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg, 750.000 Ft/ Áfa díjazással. A 

megbízási díj egy összegben, a bonyolítást követően kerül kiszámlázásra. Felhatalmazza továbbá a 

polgármestert, a határozat mellékletét képező „Szerződés” és „Meghatalmazás” aláírására.  

 

4. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

5. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 

költségvetésben történő betervezéséről. 

 

Határidő:  2022. szeptember 29.  - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására 

2022. december 31.  - az energia kereskedelmi szerződés aláírására 

2022. december 31.  - a megbízási díj költségvetésbe való tervezése 

2023. január 31. - a 2024. évi költségvetésben való tervezésre  

Felelős:  Tóth József polgármester 


