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145/2022. (IX.28.) számú előterjesztés

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. szeptember 28-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat  általános  felhasználású  (intézményi)  és  közvilágítási
célú  villamos  energia  és  földgáz  energia  beszerzése  tárgyú
közbeszerzési  eljárások  lefolytatására és  Budakalász  Város
Önkormányzatának  2022.  évi  közbeszerzési  tervének  2.  sz.
módosítására

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester

Készítette: Nád Lilla Pályázati és Beszerzési csoport, csoportvezető

Egyeztetve: dr. Deák Ferenc Jegyző

Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Előterjesztés
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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat  általános  felhasználású  (intézményi)  és  közvilágítási  célú  villamos
energia  és  földgáz  energia  beszerzése  tárgyú  közbeszerzési  eljárások
lefolytatására  és  Budakalász  Város  Önkormányzatának  2022.  évi
közbeszerzési tervének 2. sz. módosítására

Tisztelt Képviselő testület!
A Kormány  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosultak  körének
meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletével az Önkormányzatokat kizárta
az Egyetemes Szolgáltatási körből, így az Önkormányzatoknak is kötelezően versenypiacról
kell energiát beszerezniük 2023.01.01-től.

A 2022. július 1-ig kötelezően megküldött Végső menedékesi nyilatkozattal nem ér véget az
Egyetemes szolgáltatói körből történő kilépési folyamat, az csak ideiglenesen, 2022. dec. 31-
ig biztosítja az energiaellátást.

Minden végső menedékes fogyasztási helyre, illetve a már versenypiacon lévő fogyasztási
helyek vonatkozásában, ahol a versenypiaci szerződés lejár 2022.12.31-én, és az energia
éves  összköltsége  meghaladja  a  közbeszerzési  értékhatárt,  közbeszerzési  eljárást
szükséges lefolytatni.

Budakalász  Város  Önkormányzata  csatlakozott  a  Sourcing  Hungary  Kft.,  mint  független
energia beszerzési szakértő, és a közös energia-beszerzési feladatokat koordináló Gesztor
által szervezett csoportos villamos energia és földgáz energia beszerzési közösséghez, ami
a csatlakozó tagok számára kedvezőbb pozíciókat képes elérni, mint a szervezetek önállóan.

A  lefolytatott  csoportos  energia-beszerzések  tapasztalatai  alapján  –  vélelmezik,  hogy  a
nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb
beszerzési feltételeket érhetnek el,  mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói
közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-
beszerzési  feltételeit  optimalizálják,  összehangolják,  és  ezáltal  működési  költségeiket
csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált energia piacon
közös  összefogással,  közös  beszerzés  keretében  kiaknázzák  az  egyéni  energiaigények
összesítéséből fakadó előnyöket.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a közbeszerzési eljárások szerződéses feltételeit.

A  közbeszerzési  eljárások  miatt  Önkormányzatunk  közbeszerzési  terve  is  módosításra
szorul.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megtárgyalására  és  a  döntés
meghozatalára.
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Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Felhatalmazza  a  polgármestert  az  általános  felhasználású  (intézményi)  és

közvilágítási  célú  villamos  energia  beszerzése  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
megindítására,  a  csoportos  beszerzés  keretében,  a  nyertes  ajánlattevőről  a
Képviselő-testület dönt.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  földgáz  energia  beszerzése
tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindítására,  a  csoportos  beszerzés  keretében,  a
nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt.

3. „Budakalász Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervének
2. sz. módosítását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

4. Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  3.  pontban  elfogadott  módosított
közbeszerzési  terv  Elektronikus  Közbeszerzési  Rendszerbe  való  haladéktalan
feltöltésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budakalász, 2022. szeptember 21.

dr. Göbl Richárd
   polgármester
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 2. sz. módosítás
Melléklet a     /2022. (IX.28.) határozathoz

Az ajánlatkérő neve, címe: Budakalász Város Önkormányzata (2011, Budakalász Petőfi tér 1.)
A szervezet típusa: helyi önkormányzat (Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pont)
Közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű tervezett közbeszerzések száma: 3 db
Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű tervezett közbeszerzések száma: 6 db

A tervezett közbeszerzési
eljárás tárgya

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Közbeszerzésre
Irányadó
eljárási rend

Tervezett
eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Építési
beruházás

„Patakpart  Általános  Iskola”  környéki
úthálózat fejlesztése (feltételes)

„Patakpart  Általános  Iskola”  környéki  úthálózat  fejlesztése
(feltételes): 579 m új út, 1734 m új járda, egy új gyalogos híd,
761 m meglévő útszakasz, 31 új kandeláber, 6420 m2 zöldfelület
jön létre

Nemzeti 
Kbt.112.§.  (1)
bekezdés b) pont, nyílt
eljárás 

2022. február 2023. december

Építési
beruházás

OMSZK Parkban található közterületi
játszótér és fitnesz park felújítása,
környezetének rendezése

OMSZK Parkban található közterületi játszótér és fitnesz park
(1861/25  hrsz,  1861/22  hrsz)  felújítása,  környezetének
rendezése, a kivitelezéssel érintett terület nagysága: 3000 m2

Nemzeti Kbt. 115. § nyílt eljárás 2022. március 2022. augusztus

Szolgáltatás
megrendelés

Közétkeztetés 1148  fő  ellátott  közétkeztetésének  ellátása  2+2  éves
időtartamra

Uniós Nyílt eljárás 2022. április 2026 augusztus

Szolgáltatás
megrendelés

Hó-és síkosságmentesítés
A mentesítendő útvonalak Budakalász Város belterületi útjai Nemzeti

Kbt.112.§.  (1)
bekezdés b) pont, nyílt
eljárás

2022. augusztus 2024. március

Szolgáltatás
megrendelés

Nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtése

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése Nemzeti
Kbt.112.§.  (1)
bekezdés b) pont, nyílt
eljárás

2022. október 2027. december

Építési
beruházás

Útépítés – Vasút sor
(feltételes)

Út, parkoló, járda építés Nemzeti Kbt. 115. § nyílt eljárás 2022. október 2023. május

Építési
beruházás

Telepi Óvoda korszerűsítése

Belső átalakítás, korszerűsítés • belső bontás • építés • klíma •
napelem
Játszó udvar Akadálymentesítés • DELTA platformos lépcsőlift
beépítése  •  elektromos  költség  és  helyszín  kialakítása  •
akadálymentes
mosdóval,  így  az  a  földszinten  kerül  kialakításra,  az  elérési
útvonal biztosításával. Zárható kültéri játéktároló

Nemzeti
Kbt.112.§.  (1)
bekezdés b) pont, nyílt
eljárás

2022. november 2023. augusztus
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A tervezett közbeszerzési
eljárás tárgya

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Közbeszerzésre
Irányadó
eljárási rend

Tervezett
eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

Szolgáltatás Villamosenergia beszerzés
általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú 
villamos energia (csoportos beszerzés)

Uniós versenyújranyitás 2022. október 2023.december 

Szolgáltatás Földgáz energia beszerzés Földgáz energia (csoportos beszerzés) Uniós versenyújranyitás 2022. október 2023. október



1. SZ. MELLÉKLET 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ VILLAMOS ENERGIA 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ 

 

1. A közbeszerzési eljárás Gesztora az eljárás előkészítése során kerül kijelölésre. 

2.  A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes 

ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 

3. Szerződési időszak: 2023. január 01. 00:00 CET – 2023. december 31. 24:00 CET közötti 

időszak 

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint. 

5. Az ajánlati árra vonatkozó információk: fix nettó energia díj HUF/kWh.  

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia és kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri 

tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját. 

Az ajánlati ár nem tartalmazza: A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában szereplő 

pénzeszközöket, a jövedéki adót, a jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket, valamint 

a KÁT pénzeszközt (a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt 

villamos energia kötelező átvétele). 

6. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes Ajánlattevő részére 

szükséges megfizetni. 

7. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 

8. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási 

helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 30 %-kal eltérhet 

változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett villamos 

energia felhasználás 85 %-ának megfelelő mértékű.) 

9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): 

Alulvételezés esetén az Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti mennyiségből át 

nem vett mennyiség nyertes Ajánlattevő által megajánlott nettó energiadíj egységárát meg kell 

fizetnie, kivéve, ha az alulvételezés oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely nyertes 

Ajánlattevőnek felróható. 

Felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében az energiadíjon felül az 

energiadíj összegnek 10%-os mértéke a pótdíj.  

A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 

  



SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA 

KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ 

 

10. A közbeszerzési eljárás Gesztora az eljárás előkészítése során kerül kijelölésre. 

11. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú földgáz 

kereskedelmi szerződés. 

12. Szerződési időszak: 2023.01.01. 06:00 CET – 2023.10.01. 06:00 CET  

13. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint. 

14. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos RHD), ahol 

a molekuladíj fix ár, amely HUF/kWh mértékegységben van meghatározva. 

15. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási 

helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 30 %-kal eltérhet 

változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett 

földgázfelhasználás 85 %-ának megfelelő mértékű.)  

Teljesítmény túllépés: a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

16. Nominálási kötelezettség:  

• a 0 - 20 m3/h közötti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében 

Ajánlatkérők számára nincs nominálási kötelezettség.  

17. Fizetési feltételek, számlázás: 

Kereskedő két számlát állít ki: 

a. Fix RHD (kapacitás-lekötési díj)  

b. Gázdíj és a forgalomarányos RHD díjtétel  

Számlázás: fogyasztási helyenkénti bontásban.  

Számlázás pénzneme:  

• RHD:  HUF.  

• Gázdíj:  HUF  

• Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap. 

18. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): 

Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség különbözetére a gázdíj 

50%-a a pótdíj, felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében a 

gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os mértéke a pótdíj. Elszámolás éves szinten. A 

fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 
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