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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz 1. melléklet 2.3.6. alpont 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz 1. melléklet 3.1.7. alpont 

  

  

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
Meghívott: - 
 
A határozatot kapják: 

- Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
Bareith Péter intézményvezető 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a városi intézményekre és a közvilágításra 
vonatkozó villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó és jelenleg érvényben lévő szerződések 
2022. december 31. napján megszűnnek. Ennek okán a Képviselő-testület Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottságának 98/2022. (IX. 28.) számú határozata alapján az önkormányzatunk 
által megbízott Sourching Hungary Kft. 2022. október 20-án az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben európai uniós, nyílt eljárásrend keretében megindította a villamosenergia 
beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárást. 
 
A versenypiacon az elmúlt időszakban tapasztalható jelentős áremelkedések miatt az előző 
évektől eltérően az ajánlattételi felhívásban nem kettő, hanem egy éves időtartamra került 
kiírásra a szerződéses időszak. Továbbá megtartva a korábbi évek gyakorlatát a közbeszerzési 
eljárás két részajánlati körre került megbontásra: 

-  I. részben Komló Város Önkormányzat intézményei részére  
- II. részben a közvilágítási célú villamos energia beszerzése volt az eljárás tárgya. 

 

Az ajánlattételi határidő 2022. november 21-én 11:00 óra volt, amely időpontig az alábbi 2 
ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát a II. részajánlati körben: 

- Audax Renewables Kft. 
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

 

A beérkezett ajánlatok bontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül 2022. 
november 21. 13:00 órakor megtörtént (1.sz. melléklet), amelyből megállapítható, hogy az I. 
részajánlati kör biztosan eredménytelenül zárul, tekintettel arra, hogy ebben a részajánlati 
körben nem érkezett be egyetlen árajánlat sem. A közvilágítás kapcsán tett ajánlatok bíráló 
bizottsági értékelésére jelenleg folyamatban van, így a fedezet biztosítása során a magasabb 
összegű árajánlattal szükséges kalkulálni.  
Az I. részajánlati kör tekintetében pedig javaslom, a közbeszerzési eljárás újraindítását az 
úgynevezett Központosított Közbeszerzési Eljárás (továbbiakban: KEF) keretében, amely 
időigényét tekintve rövidebb eljárás, mint a normál közbeszerzés, így lehetőségünk lenne még 
2022. december 31. előtt megkötni a nyertes ajánlattevővel az intézményekre vonatkozó 
villamosenergia vételezéshez kapcsolódó szerződést, ezáltal elkerülnénk, hogy a nyílt piacról 
vételezzük a villamosenergiát. Az eljárás lefolytatását követően az erre vonatkozó fedezet 
biztosításáról a Képviselő-testületnek egy külön előterjesztés keretében döntenie szükséges 
majd. 
A most lefolytatott eljárás keretében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a II. rész 
tekintetében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tette az alábbiak szerint: 
 

Ajánlattevő neve 
Nettó ajánlati ár 

(HUF/kWh) 
Bruttó ajánlati ár 

(HUF/kWh) 
1. rész 2. rész 1. rész 2. rész 

MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. 

- 161,76 - 205,435 

Audax Renewables Kft. - 168,80 - 214,376 
 
A korábbi, 2021-2022. évre szóló villamosenergia kereskedelmi szerződések az I. rész 
tekintetében bruttó 25,42 HUF/kwh-val, míg a II. rész tekintetében bruttó 22,33 HUF/kwh-val 
kerültek megkötésre, amelyek jelentős mértékben voltak kedvezőek önkormányzatunk 
számára. A jelen közbeszerzési eljárás során a közvilágítás kapcsán beérkezett egységárak a 



korábbi egységárakat lényegesen meghaladják, így a közvilágítás energia ára a magasabb 
összegű árajánlat tekintetében bruttó 192,0367 HUF/kwh-val, az alacsonyabb összegű árajánlat 
esetén pedig bruttó 183,0957 HUF/kwh-val emelkedhet. Ezért a fogyasztás függvényében a 
közvilágítás energiaköltsége tekintetében évente legfeljebb bruttó 85.750.400,- Ft-tal többlet 
kiadás várható, mint az elmúlt években. 
 
A villamosenergia felhasználásához kapcsolódó teljes bekerülési költség díjszerkezete a fent 
részletezett villamosenergia díjból, valamint az ezen felül érvényesített egyéb szolgáltatói 
díjtételekből (elosztói alapdíj, jövedéki adó, KÁT, rendszerhasználati díjból) áll, amelyek közül 
az egyéb szolgáltatói díjak a jövőben várhatóan lényegesen nem módosulnak, de már év közben 
is jelentős növekmény volt. A jelenlegi adatok alapján ennek éves szintre vetített költsége a 
közvilágítás tekintetében a 400 000 kWh figyelembevételével bruttó 21.349.744.- Ft, amely 
természetesen a megtakarítások esetén csökkenhet, de a határozatban 
többletkötelezettségvállalás felső határaként ezt az összeget javaslom rögzíteni. 
 
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
csak akkor tud eredményt hirdetni, ha a Képviselő-testület dönt a II. részajánlati kör kapcsán a 
többlet forrás fedezetének biztosításáról.  
Fenti árak alkalmazására 2023. január 1-től kerül sor, így a többlet kiadás is a következő évtől 
jelentkezik. A kötelezettségvállalás fedezetét a Városgondnokság 2023. és 2024. évi intézményi 
költségvetésében kell biztosítani. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, 
Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 
állásfoglalásának figyelembevételével és 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, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Város Önkormányzat villamosenergia beszerzése 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredménye kapcsán fedezet biztosítása tárgyú előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tájékozódott a 2023. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos 
energia beszerzéshez kapcsolódóan kialakult legfeljebb nettó 168,80 Ft/kWh, azaz 
bruttó 214,376 Ft/kWh egységárról és az ennek következtében kialakult többlet 
finanszírozási igényről.  
A Képviselő-testület legfeljebb bruttó 85.750.400,- Ft áramdíj és 21.349.744.- Ft alapdíj 
figyelembevételével, legfeljebb bruttó 107.100.144.- Ft közvilágítási előirányzat 
betervezéséhez biztosítja a fedezetet Komló Város Önkormányzat Városgondnokság 
intézményi költségvetésében, a szerződés időtartama alatt. 

 
2. Utasítja a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a 2023. és 2024. évi intézményi 

költségvetés tervezése során dologi kiadásként az 1. határozati pont szerinti összegek 
időarányos részét szerepeltessék, mint közvilágítási költséget. 

 
Határid ő:   2023. február 15., 2024. február 15. 
Felelős:  dr Vaskó Ernő címzettes főjegyző 
   Bareith Péter intézményvezető 

 



3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az eredménytelenül zárult I. részajánlati kör 
tárgyát képező, Komló Város Önkormányzat intézményei részére biztosítandó 
villamosenergia Központosított Közbeszerzési Eljárásban (továbbiakban: KEF) történő 
beszerzéséhez szükséges dokumentumok aláírására, továbbá utasítja az aljegyzőt, hogy 
KEF-hez történő csatlakozást követően haladéktalanul gondoskodjon az eljárás 
megindításáról.  

Határid ő:   2022. november 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Müller József aljegyző 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti eljárásban 
kialakult legkedvezőbb ár alapján kötelezettséget vállaljon. A képviselő-testület Komló 
város 2023. és 2024. évi költségvetése terhére – szükség esetén más önkormányzati 
feladatok rovására is – biztosítja a szükséges forrásokat. Utasítja a jegyzőt, hogy a 
költségvetési rendeletek összeállítása során az előirányzatokat szerepeltesse. 

 
Határid ő:  2022. december 31. szerződéskötésre, 2023. február 15. 

költségvetési tervezésre 
Felelős:  Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

 

Komló, 2022. november 22. 

 

 Polics József 
 polgármester 
 
 
 
 

 



1.számú melléklet 

 
 

 

 

 

 

 

 


