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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  Villamos áram beszerzése a 2018-2019 évekre  

 

 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

 

   

   

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

   

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

              Bérczes Beáta           Sándor Tamás             dr. Ignácz Anita Éva 

                 jogi előadó                             aljegyző                                         jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-jétől választhatnak 

kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az 

energiakereskedőktől, a kereskedők pedig a termelőktől szabadpiaci körülmények között 

szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát a termelő erőművek 

ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével. 

A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell 

betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni.  

Az egyes önkormányzati intézményeknek külön-külön önálló energiavásárlóként történő 

megjelenése gyenge alkupozíciót kínáló megoldás.  

Az önkormányzatoknak intézményeik számára, az összes intézményt összefogva, és 

közbeszerzési eljárást lebonyolítva van esélyük valódi alkupozíció kialakítására, kedvezőbb 

szolgáltatási árak elérésére. 

Még jobb alkupozíciót, és még kedvezőbb árakat lehet elérni, ha a különböző települések 

önkormányzatai is összefognak és egy gesztor önkormányzat vezetésével közösen szerzik be 

áramszükségletüket az elkövetkezendő időszakra. 

A közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a 

beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása is a 

közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. 

 

Önkormányzatunk 2011. óta közbeszerzési eljárás lebonyolításával a szabadpiacról szerzi be a 

villamos áramot az önkormányzati kezelésű intézmények és a városi közvilágítás számára.  

Már legutóbb 2015 őszén is több önkormányzattal összefogva közösen szereztük be két év 

időtartamra a szükséges áram mennyiséget.  

Jelen előterjesztés szintén arra tesz javaslatot, hogy más önkormányzatokkal összefogva 

csoportos közbeszerzési eljárás keretében szerezzük be a 2018-2019 évi villamos energia 

szükségletünket. A közösség célja, hogy a tagok intézményi és közvilágítási célú áram 

beszerzését együttesen kezelve kihasználja a mennyiségből és portfólió hatásból fakadó 

előnyöket. 

A közbeszerzési eljárás és a villamos áram beszerzéssel kapcsolatos egyéb teendők teljes körű 

lebonyolításában több alkalommal is a Sourcing Hungary Kft. volt a partnerünk, amely cég 

minden esetben megbízhatóan végezte el ezeket a feladatokat. 

A cég Magyarország piacvezető független beszerzési szakértő szervezete, amely többek 

között figyelemmel kíséri a piaci árak alakulását, a beszerzési árakban várható tendenciákat.  

Előrejelzései szerint a villamos energia árakban stagnálás, vagy kissé emelkedő tendencia 

várható, ezért célszerű minél előbb a közbeszerzést elindítani az elérhető kedvezőbb ár 

érdekében. Emelkedő árak mellett egy későbbi közbeszerzés esetében fennáll a veszélye 

annak, hogy csak magasabb áron lehet megvásárolni a szükséges energiát.  

A Sourcing Hungary Kft. ezen előrejelzést is figyelembe véve meghirdette az önkormányzati 

csoportos villamos energia közbeszerzést 2018-2019 évekre a korábbi közbeszerzések során 

már kialakult csoportok számára.  

Javaslom, hogy tartsuk fenn tagságunkat abban az energia beszerzési közösségben, amelyhez 

2015-ben csatlakoztunk és ez alkalommal is a Sourcing Hungary Kft. által szervezett és 

Isaszeg gesztortelepüléssel indított csoportos közbeszerzési eljárásban vegyen részt 

önkormányzatunk. 



 

Amennyiben nyilatkozunk az önkormányzati beszerzési közösségben való tagságunk 

fenntartásáról, abban az esetben új szindikátusi szerződést sem kell kötni, mivel az előzőleg 

kötött szerződés hatályban marad. 

A tagság fenntartási nyilatkozaton kívül szükség van még egy egyedi megbízási szerződés 

aláírására is a közbeszerzést lebonyolító céggel.  

A Sourcing Hungary Kft. e téren megbízási szerződés javaslattal élt önkormányzatunk felé.  

A szerződés-tervezet értelmében a közbeszerzést lebonyolító cég 950.000 Ft + ÁFA 

megbízási díjra lenne jogosult, mely díjat a két év alatt havi részletekben kellene megfizetni. 

A nyilatkozat a beszerzési közösségi tagság fenntartásáról, és a megbízási szerződés tervezete  

az előterjesztés mellékleteit képezik. 

Az előzetes ütemezés szerint a dokumentumok aláírása után már kora tavasszal 

megindulhatna a közbeszerzési eljárás az elektronikus árlejtés pedig a benyújtott ajánlatok 

bontása után, várhatóan május hóban bonyolódhat le. A tapasztalatok szerint elektronikus 

árlejtés alkalmazásával jóval kedvezőbb villamos energia ár érhető el mind az intézmények, 

mind pedig a közvilágítás terén, mint egy árlejtés nélküli eljárásban. 

Jelenleg az intézmények számára a villamos áramot az MVM Partner Zrt.-től nettó 15,48 

Ft/KW áron, a közvilágítás számára nettó 11,99 Ft/KW áron szerezzük be, mely árak 2017. 

január 1-je óta vannak hatályban és ez év végéig érvényesek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését 

meghozni szíveskedjen! 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. január 20. 

 

 

        Campanari-Talabér Márta 

                    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39. 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január-26-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

…/2017. (I.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy Várpalota 

Város Önkormányzatának intézményei és a városi közvilágítás számára villamos áram 

beszerzése céljából Isaszeg Város Önkormányzata, mint gesztor által képviselt 

csoportos közbeszerzési eljárásban vesz részt 2018. január 1-jétől 2019. december 31-

ig tartó szerződéses időszakra és fenntartja tagságát a Sourcing Hungary Kft. által 

szervezett villamos energia beszerzési közösségben. 

A csoportos közbeszerzés érdekében felhatalmazza a polgármestert a tagság 

fenntartásáról szóló nyilatkozat aláírására. 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árambeszerzés teendőivel, és 

az azzal kapcsolatos közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával a Sourcing 

Hungary Kft.-t (1138 Budapest, Madarász V. u. 47-49) bízza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árambeszerzés lebonyolítására 

vonatkozó szerződés aláírására. 

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

  a nyilatkozat aláírására: 2017. február 14. 

  a lebonyolító céggel kötendő szerződés aláírására: 2017. február 14. 

  

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

 

 

         

V á r p a l o t a ,  2017. január 26. 

 

 

          

       Campanari-Talabér Márta                 dr. Ignácz Anita Éva 

                  polgármester        jegyző 

 

 

 

 


