
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. augusztus 13-án 

tartandó rendkívüli ülésére 
 
Az előterjesztés tárgya:  Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása  
 
Iktatószám:   2125/2020.  Melléklet: - 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Nagy Katinka műszaki ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 18. pont 

 
Meghívott: 
 

 
 

A határozatot kapják: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komló Város Önkormányzata villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárása 
2020. június 6-án jelent meg az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A közbeszerzési 
eljárást részekre bontottuk: I. részben Komló Város Önkormányzat intézményei részére történő, 
míg a II. részben a közvilágítási célú villamos energia beszerzése volt az eljárás tárgya. 
 
Az ajánlattételi határidő 2020. július 16-án 10:00 óra volt. Eddig az időpontig az alábbi 5 
ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát: 
• E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)  
• NKM Energia Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa Tér 20) 
• JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1141 Budapest Mogyoródi Út 168)  
• ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)  
•  E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest Infopark Sétány 
1.) 
 
A beérkezett ajánlatok bontása 2020. július 16-án 12:00 órakor megtörtént. 
 
Az ajánlatok bíráló bizottság által történő értékelésére még aznap sor került. A bíráló bizottság 
megállapította, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlatételi felhívás 
pénzügyi-gazdasági és műszaki-alkalmassági feltételeinek, továbbá egyéb követelményeinek, 
alkalmasságukat kétséget kizáróan igazolták, illetőleg nem álltak kizáró okok hatálya alatt. 
 
2020. augusztus 4-én zajlott az elektronikus árlejtés, melynek eredményeként megállapításra 
került, hogy a szolgáltatók tekintetében változás nem történt. A legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást az I. rész tekintetében az NKM Energia Zrt., míg a II. rész tekintetében az 
EON Energiakereskedelmi Kft nyújtotta.  
 
Az ajánlattevők az árlejtések során az alábbi végső ajánlatokat tették: 
 

 
Ajánlattevő neve 

 
Ajánlattevő székhelye 

Nettó ajánlati ár 
(HUF/kWh) 

1. rész 2. rész 
NKM Energia Zrt. 1081 Budapest II. János Pál pápa 

Tér 20 
20,02  

EON Energiakereskedelmi Kft 1134 Bp., Váci út 17.  17,59 
 
A korábbi, 2019-2020. évre szóló villamos energia kereskedelmi szerződések az I. rész 
tekintetében az MVM Partner Energiakereskedelmi Kft-vel került megkötésre 21,24 HUF/kwh-
val, míg a II. rész tekintetében az EON Energiakereskedelmi Kft -vel került megkötésre 17,11 
HUF/kwh-val. Az intézményi villamos energia ára 2018-hoz képest 1,22 Ft/kwh-val csökkent, 
míg a közvilágítás energia ára 0,48 HUF/kwh-val megemelkedett. A megemelkedett villamos 
energia díj miatt, a közvilágítás tekintetében évente nettó 591.971,- Ft-tal, azaz bruttó 751.803,- 
Ft-tal több kiadás várható, mint az elmúlt években.  
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottság 
csak akkor tud eredményt hirdetni, ha a Képviselő-testület dönt a tartós kötelezettség 
vállalásról, illetve a közvilágítás tekintetében a többlet forrás fedezetének biztosításáról.  
Fenti árak alkalmazására 2021. január 1. napjától kerül sor, így a többlet kiadás is a következő 
évtől jelentkezik. A tartós kötelezettség vállalás fedezetét is a 2021. és 2022. évi 
költségvetésekben, a Városgondnokság intézmény költségvetésében kell biztosítani. 



 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Villamos energia 
beszerzéséhez fedezet biztosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület tájékozódott a 2021-2022. időszakra vonatkozó villamos energia 
beszerzéshez kapcsolódóan kialakult árakról és az ezek következtében kialakult többlet 
finanszírozási igényről. 
 
2.) A Képviselő-testület a 2021. és 2022. évi költségvetés tervezése során a közvilágításhoz 
szükséges többlet fedezetet a Városgondnokság intézmény költségvetésében biztosítja.  
Utasítja a címzetes főjegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a 2021. és 2022. évi intézményi 
és városi szintű költségvetés tervezése során a 2020. évi fogyasztás bázisként történő 
figyelembevétele mellett az árlejtés során kialakult árakat, mint dologi kiadást szerepeltessék. 
 
Határid ő:   2021. február 15., 2022. február 15. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzetes főjegyző, intézményvezetők 
 
 
K o m l ó, 2020. augusztus 11. 
 
        Polics József 
        polgármester   
   
 
 


