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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére 
Energetikai beszámoló tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) alapján 2022. augusztus 1-től 
megváltozott az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult 
ügyfelek köre. Egyetemes szolgáltatás igénybevételére az önkormányzatok a továbbiakban 
nem lesznek jogosultak. Ez alól kivételt képeznek az önkormányzati bérlakások, ezek 
esetében az önkormányzat továbbra is lakossági ügyfélnek minősül és igénybe vehető az 
egyetemes szolgáltatás által biztosított kedvezményes rezsicsökkentett árszabás. 
A rendelet alapján azért, hogy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók részére 
folytatólagos maradhasson az energiaszolgáltatás, bevezetésre került a végső menedékes 
jogintézmény.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata földgáz és villamos energia tekintetében is egyetemes 
szolgáltatási szerződések mellett kereskedelmi szerződésekkel is rendelkezik.  
 
I. Egyetemes szolgáltatási szerződések: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 4 fogyasztási hely tekintetében villamos energia- és 6 
fogyasztási hely tekintetében földgáz energia egyetemes szolgáltatási szerződéssel 
rendelkezett. A szolgáltató felé a szükséges nyilatkozatokat megtetettük és az érintett 
felhasználási helyek tekintetében 2022. december 31-ig a végső menedékes jogintézmény 
keretén belül a szolgáltatás folyamatos maradt. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
villamosenergia-menedékes esetében 106,17 Ft/kWh földgáz-menedékes esetében 13,17Ft/MJ 
nettó egységárakat alkalmaz. Ezek az árak nem tartalmazzák az áfát, jövedéki adót, törvény 
által szabályozott egyéb rendszerhasználati és földgáz biztonsági készletezési díjakat.  
 
II. Kereskedelmi szolgáltatási szerződések: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata csoportos közbeszerzés keretén belül villamos- és földgáz 
energia beszerzési eljárásokban vett részt, melynek eredményeként kereskedelmi szerződések 
jöttek létre.  
 
II.1. Villamos energia 
2023. december 31-ig villamos energia kereskedelmi szerződéssel Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 54 db, a Városi Bölcsőde 1 db, a Költségvetési Intézmények Gazdasági 
Szervezete 6 db, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 9 db, a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális Szolgáltató Központja 13 db, a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 3 
db, a Thorma János Múzeum 3 db, a Martonosi Pál Városi Könyvtár 1 db és a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzatai Hivatal 1 db fogyasztási helye rendelkezik. 
A szerződésben meghatározott energiadíj egységára: nettó 73,34 EUR/MWh  
(Jelenlegi árfolyamon számolva az önkormányzat nettó 29,43 Ft/kWh –ért kapja az áramot ) 
 
II.2. Közvilágítás 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023.12.31-ig rendelkezik közvilágítás célú villamos 
energia kereskedelmi szerződéssel. A szerződésben meghatározott energiadíj egységára nettó 
64,86 EUR/MWh 
 
  



II.3. Földgáz energia 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023.10.01-ig 4 fogyasztási hely tekintetében rendelkezik 
földgáz kereskedelmi szerződéssel. Ezek azok a fogyasztási helyek, ahol 20 m3/h-nál 
nagyobb kapacitású mérőóra van felszerelve. A szerződéses ár: nettó 120,95 Ft / m3 
 
A mai helyzetet látva beigazolódott az, hogy jó döntés volt kereskedelmi szerződéseink 
megkötése során két éves időtartamra szerződnünk. Így a jövő év végéig (gázenergia esetén a 
következő gázév végéig) a mai piaci árnál jóval kedvezőbben jutunk energiához. Reményeink 
szerint mire a jelen szerződéseink lejárnak és új beszerzéseket kell kötnünk, addigra a jelenleg 
igen magas piaci energiaárak mérséklődni fognak. 
 
Önkormányzatunk előtt álló feladat a végső menedékes fogyasztási helyek esetében 
beszerezni a gázenergiát. Ennek érdekében újabb beszerzési közösséghez csatlakozunk, bízva 
abban, hogy a ma elérhető legkedvezőbb árat tudjuk elérni. A megkötendő szerződések a 20 
m3/h kapacitásnál kisebb gázórával szerelt fogyasztási helyekre szólnak majd, időtartamuk a 
gázév végéig, 2023. év októberéig szólnak. Ezt követően ezek a fogyasztási helyek is a 
„nagy” szerződésünk részét képezik majd. 
 
Fontos szót ejteni arról is, hogy az elmúlt években Önkormányzatunk számos intézményében 
hajtottunk végre energetikai korszerűsítést. Napelemek elhelyezése, nyílászáró cserék, 
homlokzati hőszigetelés, kazán cserék történtek. Így mérséklődött az intézmények 
energiafelhasználása, lehetővé téve az energiaköltségek terén a megtakarítást. 
 
Összességében elmondható, hogy az elmúlt évek előre látása mérsékli a jelen helyzet súlyát, 
Önkormányzatunk kevéssé van kitéve jelenleg az energiaár-robbanás hatásának. Emellett sem 
tekinthetünk el azonban a takarékosságtól, továbbra is vizsgálnunk kell további 
megtakarítások lehetőségét. Ennek érdekében a közeljövőben felülvizsgáljuk valamennyi 
intézményünk energetikai működését, az eddig fel nem újított épületeinkben is végzünk 
korszerűsítéseket. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 
beszámolóját az Önkormányzat által végrehajtott és tervezett energetikai tárgyú 
intézkedésekről. 
 
Határidő:   2022. szeptember 29. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és üzemeltetési 

osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és üzemeltetési 

osztályvezető 
Felelős:    Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
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