
 

K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2022. november 23-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

162/2022. (XI. 23.) sz. határozata 

 

Komló Város Önkormányzat villamosenergia beszerzése tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás eredménye kapcsán fedezet biztosítása  
 

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. 

 

Határidő:   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.  

 

Határidő:   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. 

 

Határidő:  2022. december 31. szerződéskötésre, 2023. február 15. 

költségvetési tervezésre 

Felelős:  Polics József polgármester 

   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

   dr. Vaskó Ernő                    Polics József  

              címzetes főjegyző                    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


