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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉS 

 
a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére 

 
Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre történő gázenergia beszerzése 

önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással tárgyában 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Önkormányzatunk korábbi eljárásokban már csatlakozott a Sourcing Hungary Kft. által 
lebonyolított csoportos közbeszerzési eljárásokhoz, az eddigi tapasztalatok kedvezőek voltak, ezen 
eljárások eredményeként születtek meg mostani szerződéseink is. A következő beszerzési időszakra 
vonatkozó további együttműködésről a legutóbbi ülésén döntött a Képviselő-testület. 
Az eddig megszokott földgáz közbeszerzéseket a 20 m3/h feletti mérőteljesítménnyel rendelkező 
fogyasztási helyekre bonyolítottuk le, melyek egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem 
jogosultak.  
 
A korona-vírus miatti gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a földgáz tőzsdei árát, többéves 
mélypontról beszélünk, aminek köszönhetően új piaci lehetőségek nyílnak meg. Most a rendkívül 
alacsony árszinteket kihasználva az egyetemes szolgáltatási árnál jóval kedvezőbb árszinteken lehet 
szabadpiaci szerződéseket kötni a 20m3/h alatti névleges mérőteljesítménnyel rendelkező, 
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre. A jelenlegi szabadpiaci árszintek mellett 
az egyetemes szolgáltatási árszintekhez képest jelentősen alacsonyabb földgáz díj, és ezzel akár 15-
20%-os megtakarítás érhető el. 
 
A közbeszerzési törvény (Kbt) értelmében az egy szerződő önkormányzathoz tartozó 20m3/h alatti 
mérővel rendelkező felhasználási helyekre történő földgáz beszerzés ugyanolyan földgáz energia 
beszerzésnek számít, mint az eddig is szabadpiacon versenyeztetett 20m3/h feletti felhasználási 
helyekre vonatkozó földgáz energia beszerzés, így a közbeszerzési törvény (Kbt) szerinti 
összeszámítási szabályok érvényesek. Emiatt a beszerzési eljárást a 20 m3/h alatti, egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre vonatkozóan is közbeszerzési eljárás keretében kell 
lebonyolítani. A csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozáshoz egy csatlakozási nyilatkozat 
továbbá egy szindikátusi tagfenntartó nyilatkozat aláírása szükséges, amellyel csatlakozunk a 
gesztor ajánlatkérőhöz. 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, 
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyével csatlakozzon a Sourcing Hungary Kft. által 
szervezett csoportos közbeszerzéshez földgázenergia beszerzésre vonatkozóan, a 2021.04.01-
2023.10.01 terjedő beszerzési időszakra. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában, az egyetemes 
földgáz-szolgáltatásra jogosult felhasználási helyekre szolgáló földgáz energia beszerzése 
érdekében a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel 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 a 2021.04.01-2023.10.01 
terjedő beszerzési időszakra. 
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