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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A képviselő-testület felismerve a piac által nyújtott előnyöket 2011 novemberében döntött 
először arról, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata – mint fenntartó és üzemeltető – az 
intézményeit és a bérleményeit ellátó földgáz beszerzésére nem egyetemes szolgáltatónál 
marad, hanem kilép a szabadpiacra. A jelenlegi (2015 évben megkötött) földgáz energia 
kereskedelmi szerződések 2017. október 1. napján hatályukat vesztik. 
 
Az első közbeszerzési eljárás óta annyiban változtak a vonatkozó szabályok, hogy a 
földgázellátásról szóló törvény (GET) értelmében 2010. július 1-től a 20 m3/h feletti lekötött 
teljesítményű fogyasztók kötelezően a szabadpiacról vételeznek, illetve szabadon 
választhatnak energia kereskedőt. Ennek megfelelően az érintett intézményvezetők 
nyilatkozatukban (1. sz. melléklet) jelezték, hogy továbbra is a piacon kívánnak maradni, 
felhatalmazást adtak a beszerzés lebonyolítása érdekében. 
 
Az Önkormányzat már több alkalommal csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által 
meghirdetett csoportos közbeszerzési eljárásokhoz, mind földgáz-, mind villamos energia 
beszerzés tekintetében. 
 
A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. által lebonyolított eljárások előnye nem csak az volt, 
hogy csoportba tömörülve értünk el kedvezőbb árértéket, hanem a cég által alkalmazott 
elektronikus árlejtés további árkedvezményt generált.  
 
Az elektronikus árlejtés alkalmazásával realizált magasabb megtakarítás érdekében a 2017. 
október 1. és 2019. október 1. közötti időszakra vonatkozóan is érdemes a közbeszerzési 
eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoporthoz csatlakozva 
megindítani. Ezen csoport gesztora megint Jászberény Város Önkormányzata. Mivel a 2014. 
február 20-án megkötött szindikátusi szerződés a mai napig hatályos, csak a közbeszerzés 
lebonyolításáról szóló szerződés, valamint a tagfenntartási nyilatkozat aláírása szükséges. 

 

 

 



Tény, hogy az elmúlt évek során egyre kedvezőbb piaci árakat értünk el, ezért a 
tervezett beszerzéssel már nem realizálhatunk komolyabb megtakarítást. 
 
A Sourcing Hungary Kft. a vállalkozási díját a beérkezett ajánlatok átlag ára és a szerződött ár 
különbözetéből számolja, de csak 25%-os mértékben (az előző időszakban 30 %-os mérték 
volt). 
 
Tehát a mellékelt szerződés szerint a cég most az elektronikus árlejtésből adódó 
megtakarítás után számol vállalkozási díjat. 
 
Az eljárás során az alábbi fogyasztási helyekre történik beszerzés a 2017. 10. 01. - 2019. 10. 
01. közötti időszakra: 
 
 

Intézmények 
megnevezése 

Fogyasztási helyek Fogyasztási helyek címe 

Kistarcsa Város 
Önkormányzata 

FORFA épülete Eperjesi út 19. 
Konyha Ifjúság tér 3. 

Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda 

Gesztenyés Óvoda Eperjesi út 1. 

Városi Művelődési, 
Sportközpont és 

Könyvtár 

Uszoda Ifjúság tér 3. 

Városi Sportközpont Ifjúság tér 3. 

 
A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár feladatellátása várhatóan 2017. júliusában 
átalakul, a feladatok ettől az időponttól Kft. formában kerülnek ellátásra. A földgáz beszerzésére 
indítandó közbeszerzési eljárásban azonban ezen körülmény nem okoz problémát, mert a beszerzés 
során a felhasználási helyek pontos megjelölése a lényeges, nem a jövőbeni szerződő felek 
személye. A várható szerződéskötés időpontjára a Kft. már megalakul, és saját nevében szerződést 
köthet. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mint fenntartó, az intézményeit kiszolgáló földgáz energia beszerzésére 
2017. október 1-től 2019. október 1-ig terjedő időszakra, az alábbi fogyasztási helyekre 
vonatkozóan csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett csoportos 
közbeszerzési eljáráshoz, melynek gesztora Jászberény Város Önkormányzata: 
 

− FORFA épülete (Eperjesi út 19.); 
− Konyha (Ifjúság tér 3.); 
− Gesztenyés Óvoda (Eperjesi út 1.); 
− Uszoda (Ifjúság tér 1.)  
− Városi Sportközpont (Ifjúság tér 3.) 

 
Nevezett eljárással kapcsolatosan a mellékelt tagfenntartási nyilatkozatot, valamint 
megbízási szerződés tervezetet elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tagfenntartási nyilatkozat aláírására. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, valamint felkéri az érintett intézményvezetőket a 
mellékelt megbízási szerződés aláírására. 
 
Az önkormányzat a földgáz energia beszerzésre a 2017-2019. évi költségvetési 
rendeletben az intézmények energia beszerzésére tervezett működési kiadásból nyújt 
fedezetet.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
valamint felkéri az érintett intézményvezetőket a nyertes ajánlattevővel kötendő energia 
kereskedelmi szerződések aláírására. 
 
Határid ő: azonnal, a szolgáltatási szerződés megkötése tekintetében az eljárás 
lefolytatását követően 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester, intézményvezetők 

„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 

 
 

Kistarcsa, 2017. február 9. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 
 
 

 


