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Bizottság   Hatáskör   
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági   

bizottság   
 SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési  
bizottság   

SzMSz. 29. § (2) bek. 



 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!   
 

A Komló Város Önkormányzat, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás által fenntartott intézmények villamos energia ellátásának biztosítására, továbbá 
Komló város közigazgatási területén a közvilágítás biztosítása érdekében az elkövetkező 
három  évre vonatkozóan (2023. január 1-től – 2025. december 31-ig) villamos energia 
beszerzés  tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására van szükség.  

 

A komlói intézmények és a közvilágítás energiafogyasztásának beszerzési értéke meghaladja a  
nettó 15 millió Ft-os értékhatárt, ezért a villamos energia beszerzésünket a közbeszerzésekről  
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell megvalósítanunk.    

 

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2008. 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 (MEKH)  
által engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül, versenyeztetés útján tudják  
beszerezni a működésükhöz szükséges vezetékes villamos energiát.     

 

Önkormányzatunk és intézményei – versenyeztetést követően - már évek óta a szabadpiacról  
vételezi az intézményei ellátásához és közvilágításhoz szükséges villamos energiát, hiszen az  
kedvezőbb, mint a területileg illetékes egyetemes szolgáltatói díjszabás.    

 

Az energiafogyasztóinknak (közös önkormányzati hivatal, intézmények, közszolgáltatók, stb.) 
külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése az energiapiacon gyenge 
alkupozíciót  kínáló megoldás lenne, ezért már évek óta az energia fogyasztóinkat (16 
intézményt) egy közös beszerzésben  kezeljük. (1. számú melléklet).   

 

Önkormányzatunk nem rendelkezik energia beszerzési speciális ismerettel, így az egyedi és 
speciális energia beszerzéshez kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési-, 
tőzsdei- és elektronikus beszerzési kérdések megválaszolására egy megfelelő szakértelemmel 
rendelkező lebonyolítóval célszerű leszerződni. Komló Város Önkormányzat már több éve 

a Sourcing Hungary Kft. Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezetét kéri 
fel a villamos energia beszerzés tárgyában kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A 
Sourcing Hungary Kft. naprakész az energiapiaci információkban, műszaki-, jogi- és 
közbeszerzési kérdésekben szakértőik felkészültek, valamint elektronikus árlejtést alkalmaznak 
az eljárás sikeres és eredményes lebonyolítása érdekében. A cég javaslata alapján célszerű 
lenne a korábbi két éves szerződéses időtartam helyett jelen helyzetben a három éves időtartam 
megjelölése, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban soha nem látott drasztikus mértékben 
emelkedtek az energiaárak a hazai és nemzetközi piacokon. A jelenlegi helyzet és árkalkulációk 
azt mutatják, hogy a közelebbi illetve rövidebb szerződéses időszakok jelentősen magasabb 
ajánlati értékekek hoznak egy-egy közbeszerzési eljárás során, mint a távolabbi, hosszabb 
szerződéses időszakok. 
 
A következő három évre  vonatkozó villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítását,  
melynek becsült értéke: 245.465.445. -Ft, a  Sourching Hungary Kft. előzetes indikatív 
árajánlata alapján bruttó 1.440.000. - Ft  megbízási díjért vállalná el. (2. számú melléklet). 
  
Az előrehozott beszerzésekkel az elmúlt években is jelentős mértékű megtakarítást, elkerült 
költséget sikerült realizálniuk. Az elmúlt évek során önkormányzatunk és intézményei több 
millió forint megtakarítást értek el - a villamos energia árának emelkedése ellenére is - a sikeres 
eljárások lefolytatásával, amit az alábbi táblázatban szemléltetünk, illetve a hatályos 



kereskedelmi szerződések eljárásól szóló részletes tájékoztatót jelen előterjesztés 3. számú 
mellékleteként csatoltuk. 

  
 
 
 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján egy egyszerű beszerzési eljárás 
keretén belül kellene kiválasztani a közbeszerzési eljárást lefolytató gazdasági szereplőt. 
Azonban a közbeszerzés tárgya szerinti eljárás speciális szakértelmére és az elmúlt években a 
Sourcing Hungary Kft.-vel lefolytatott sikeres közbeszerzési eljárások figyelembevételével 
indokolt lenne a gazdasági szereplő kiválasztását a beszerzési szabályzatban foglaltak alól 
felmenteni és a beérkezett árajánlatban foglalt bruttó 1 440 000,- Ft megbízási díjért a  
szerződés megkötni.  
A teljes energiabeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás a közbeszerzési szabályzatunkban  
foglaltak szerint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság hatáskörébe tartozik,  
ennek értelmében az eljárás ajánlattételi felhívását, valamint az eljárás végén az  
eredményhirdetést a bizottság határozata véglegesíti majd. Várhatóan az eljárás során beérkező 
árajánlatok az energiaáremelkedések okán jóval magasabbak lesznek a korábbi évek áraihoz 
képest, ezért az eljárás eredményességének megállapítását megelőzően külön előterjesztés készül 
majd a 2023-2026-os évekre vonatkozó fedezet biztosításáról. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság és a  
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével a határozati  
javaslatot támogatni szíveskedjen.   

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 Jogi, ügyrendi és k özbeszerzési  
bizottság, valamint a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének  
figyelembevételével – megtárgyalta a „Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához  
szakértő kiválasztása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:   

1.  A Képviselő-testület a Komló város közvilágítása és intézményeinek villamos energia   
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges szakértő kiválasztására vonatkozó   
eljárást mentesíti a beszerzési szabályzat hatálya alól.    

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sourcing Hungary Kft.-vel  
a megbízási szerződést bruttó 1.440.000,- Ft összeggel kösse meg a villamos energia 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódóan. A kiadás fedezeteként az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésében az egyéb szolgáltatás előirányzatot jelöli meg. 

 
Határid ő:     2022. május 15.  
Felelős:    Polics József polgármester  
 
 
Komló, 2022. április 20.  

 

                Polics József   
               polgármester  

Szerződött időszak   Megtakarítás  
2015-2016   21 992 489 Ft  
2017-2018   25 159 415 Ft  
2019-2020   12 207 650 Ft  
2021-2022 26 955 883 Ft 



                                                                                                                             
 

1. számú melléklet

 
 



                                                                                                                             
 

                                                                                                                                2. számú melléklet 
 











 
 



                                                                                                                                    3. számú melléklet

















 







 


