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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. július 14. napján csoportos közbeszerzési eljárás 
eredményeként határozott, 2019. október 1. napjáig terjedő időtartamra teljes ellátás alapú 
földgáz energia kereskedelmi szerződést kötött a Főgáz Zrt-vel.  
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. július 26. napján csoportos közbeszerzési eljárás 
eredményeként határozott, 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra teljes ellátás alapú 
villamos energia szerződést és teljes ellátás alapú közvilágítási célú villamos energia 
kereskedelmi szerződést kötött az MVM Partner Zrt-vel. 
 
Az Önkormányzat földgáz beszerzés esetében 2011-ben, villamos energia beszerzés esetében 
2012-ben döntött először arról, hogy intézményeit ellátó beszerzésére kilép a szabad piacra. 
Azóta a csoportos közbeszerzési eljárásokat az Önkormányzat megbízásából a Sourcing 
Hungary Kft. bonyolította le. A csoporthoz történő csatlakozás előnye, hogy csoportba 
tömörülve kedvezőbb árakat lehet elérni, továbbá az elektronikus árlejtésből adódó 
árkedvezményeket is kihasználhatjuk.  
 
Figyelemmel arra, hogy a szerződések a határozott időtartam lejártával megszűnnek, 
ismételten közbeszerzési eljárást kell lefolytatni földgáz és villamos energia beszerzés 
tárgyában. 
 
A Sourcing Hungary Kft. idén is vállalja a csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását, az 
Önkormányzatnak lehetősége van továbbra is a közbeszerzési csoportban maradni, azzal, 
hogy idén mindkét beszerzés tekintetében a csoport gesztora Jászberény Városi 
Önkormányzat (Jászberény Városi Önkormányzat 2019. február 13. napi ülésén hozott 
döntése alapján).  
 
A Sourcing Hungary Kft. eredeti ajánlatában a csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként 
elért megtakarítás 25 %-ában jelölte meg díját, azonban az egyeztető tárgyalásokat követően 
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új, kedvezőbb ajánlatot tett (1. számú melléklet). Ajánlatában hűség kedvezményt érvényesít 
a korábbi évek megbízási díjait 10 % összegben csökkenti, továbbá a díjat a legkedvezőbb 
periódusú negyedéves bontásban határozza meg. Az ajánlat teljes körű szolgáltatásra terjed ki, 
így az alapján nemcsak a villamos energia és földgáz beszerzés lebonyolítását, hanem a 
közintézmények energiahatékonysága tekintetében az öt éves energia-megtakarítási 
intézkedési terv 3 évi (2019-2021) felülvizsgálatát is vállalja a Kft.  
 
A szerződésben félként szerepelnek az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok 
is.   
A fogyasztási helyek listája a most létrejövő szerződéses jogviszony keretében aktualizálásra 
kerül, a fenti intézmények és gazdasági társaságok fogyasztását fedi le, arról az 
Önkormányzat szolgáltat adatot a Kft. részére. 
A csoporthoz történő csatlakozáshoz az előterjesztéshez mellékelt meghatalmazások és 
tagfenntartási nyilatkozatok aláírása szükséges.  
 
Tájékoztatom a Képviselő testületet, hogy az Önkormányzatot az InFend Energy Kft. (1158, 
Budapest, Késmárk utca 7/b) is megkereste közbeszerzési csoporthoz csatlakozás érdekében. 
Figyelemmel arra, hogy a Kft. nem tudta megjelölni, hogy az Önkormányzat mely és milyen 
számú csoporthoz csatlakozhatna, így a megtakarítás nagyságrendje sem kalkulálható előre, 
továbbá a feladat ellátásáért magasabb, az elért megtakarítás 20 %-ában meghatározott díj 
felszámítását irányozta elő, javasolom, hogy az Önkormányzat továbbra is a Sourcing Kft. 
által szervezett, Jászberény Városi Önkormányzat által gesztorált csoporthoz csatlakozzék 
mind földgáz, mind villamos energia beszerzései tekintetében. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata mint fenntartó az intézményeit és gazdasági társaságait kiszolgáló 
földgáz energia beszerzésre 2019. október 1. napjától 2021. október 1. napjáig terjedő 
határozott időszakra csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett 
csoportos közbeszerzési eljáráshoz, melynek gesztora Jászberény Városi Önkormányzat. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata mint fenntartó az intézményeit és gazdasági társaságait kiszolgáló 
villamos energia beszerzésre 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő 
határozott időszakra csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett 
csoportos közbeszerzési eljáráshoz, melynek gesztora Jászberény Városi Önkormányzat. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban a mellékelt tagfenntartási nyilatkozatokat és a Földgáz és 
villamos energia beszerzés tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített 
közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásra irányuló szerződést összesen nettó 2 610 450 Ft + 
áfa, azaz bruttó 3 315 272 Ft díj ellenében elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a mellékelt meghatalmazások, tagfenntartási nyilatkozatok és a Földgáz és villamos 
energia beszerzés tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített közbeszerzési 
tanácsadói szolgáltatásra irányuló szerződés aláírására, továbbá felkéri az érintett 
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intézményvezetőket és ügyvezetőket a mellékelt Földgáz és villamos energia beszerzés 
tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített közbeszerzési tanácsadói 
szolgáltatásra irányuló szerződés aláírására. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a nyertes ajánlattevőkkel kötendő energia kereskedelmi szerződések aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. február 14. 
 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


