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ELŐTERJESZTÉSE 
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Elektromos és gázenergia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő 

csatlakozással 

tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Önkormányzatunk jelenleg rendelkezik teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi 

szerződéssel, mely 2021. október 01-ig biztosítja a nagyfogyasztóink gázellátását, valamint teljes 

ellátás alapú közvilágítási célú, valamint általános villamos energia kereskedelmi szerződéssel, 

melyek 2021. december 31-ig biztosítja az intézményi és a közvilágítási energia ellátásunkat. 

 

Mindkét szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, ezért gondoskodnunk kell új 

szerződések előkészítéséről, hogy az energia ellátásunk folyamatos legyen. 

 

Önkormányzatunk korábbi eljárásokban már csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által 

lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz, az eddigi tapasztalatok kedvezőek voltak, ezen eljárások 

eredményeként születtek meg mostani szerződéseink is. A csoportos közbeszerzéshez történő 

csatlakozáshoz egy csatlakozási nyilatkozat továbbá egy szindikátusi tagfenntartó nyilatkozat 

aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a gesztor ajánlatkérőhöz. Elektromos energia terén a 

korábbi eljárásokhoz hasonlóan Jászberény Város Önkormányzata, gázenergia beszerzés terén 

Siófok Város Önkormányzata vállalja a gesztor szerepét. A lebonyolító Sourcing Hungary Kft. 

megbízásához pedig egy szakértői szerződés, illetve a fentieken túl a fogyasztási helyek műszaki 

adatainak megadása szükséges.   

 

A korábbi kedvező tapasztalatok alapján javaslom, hogy önkormányzatunk és intézményei 

összes villamos energia fogyasztási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által szervezett 

csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás ellátására 

vonatkozóan és földgázenergia beszerzésre vonatkozóan a lejáratot követő két éves időtartamra. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2022-2023. 

villamos energia évre általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos 

energia beszerzése érdekében a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel villamos energia 

közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződést kössön, a Magyar Energia Beszerzési 

Közösséghez történő csatlakozás érdekében szindikátusi szerződést aláírja, a szükséges 

nyilatkozatokat megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja, valamint felhatalmazza a 

Polgármestert ezt követően a nyertes ajánlattevővel az energia kereskedelmi szerződések 

aláírására is. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2021-2023. 

földgáz energia évre általános felhasználású (intézményi) energia beszerzése érdekében a 



Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására 

szerződést kössön, a Magyar Energia Beszerzési Közösséghez történő csatlakozás érdekében 

szindikátusi szerződést aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szükséges 

dokumentumokat aláírja, valamint felhatalmazza a Polgármestert ezt követően a nyertes 

ajánlattevővel az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

 

Határidő:   2020. november 30. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fülöp Róbert s.k. 


