
Előterjesztés 

a 2022-2023 évi intézményi földgázbeszerzésről – 

eredmény 

 

1. előterjesztés száma: 141/2022 

2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

− 1. számú melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

− a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 49/2022. (V.3.) számú határozatában döntött arról, hogy azon 

intézményekben, ahol a fogyasztás 20m3/h felett van – Tanuszoda, Szt. László Általános 

Iskola, Egészségügyi Központ, Kakas óvoda (Városi konyha) –, a földgázenergiát a Sourcing 

Hungary Kft közreműködésével a versenypiacon, közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerzi 

be a 2022. október 1. – 2023. október 1. időszakra. 

 

A beszerzés becsült értékének – nettó 240.969.000,-Ft – figyelembe vételével a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti nyílt eljárás került 

meghirdetésre, melyre a piacon lévő energiakereskedők mindegyike jelentkezhetett.  

Bírálati szempontként a legalacsonyabb ár került meghatározásra. 

 

Az eljárás során 1 ajánlattevő nyújtott be érvényes ajánlatot. 

 

 

Ajánlattevő neve Ajánlati ár (nettó 

Ft/m3) 

MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt 

1137,4 

 

 

A jelenleg érvényes ár nettó 83,37-Ft/m3, vagyis az ár növekedése – a piaci viszonyokat 

tükrözően – ~13,6-szoros. 



 

Az árak az egyes fogyasztási helyeken az alábbiak szerint alakulnak az ajánlat és a tervezett 

mennyiség figyelembe vétele mellett. 

 

Uszoda: 

90017 m3*1137,4=102.385.336,-Ft + Áfa, bruttó 130.029.376,-Ft/év 

 

Szt. László iskola (József Attila iskolával együtt) 

35140 m3*1137,4=39.968.236,-Ft + Áfa, bruttó 50.759.660,-Ft/év 

 

Kakas óvoda (konyhával együtt) 

33310 m3*1137,4=37.886.794,-Ft + Áfa, bruttó 48.116.228,-Ft/év 

 

EÜ Központ 

59605 m3*1137,4=67.794.727,-Ft + Áfa, bruttó 86.099.303,-Ft/év 

 

A magas ár miatt át kell gondolni azt, hogy mely intézményeket tartja nyitva 

önkormányzatunk, ezt a költséget – a januártól várható, hasonló mértékű – villamos áram 

árának növekedése, valamint ezzel egyidejűleg az egyéb intézményekben várható 

rezsinövekedések ismeretében a költségvetésünk nem bírja felvállalni. 

 

Bicske Város Önkormányzatának 2022. február 24. napján hatályba lépett közbeszerzési 

szabályzat VI. fejezet (25) pontja szerint az eljárás eredményéről a képviselő-testület dönt. 

A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetén névszerinti szavazást kell 

alkalmazni. 

 

 

  

Bicske, 2022. szeptember 23. 

Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

polgármester 

  



1. melléklet a 141/2022 számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: A 2022-2023 évi intézményi földgázbeszerzés – eredmény 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 70. § (1) bekezdés, valamint a 75. § 

(2) bekezdés b) pont alapján – fedezethiány miatt – eredménytelenül zárult, 

2. felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sourcing Hungary Kft. szakmai 

közreműködésével folytasson le új eljárást a beszerzés eredményességének érdekében, 

3. a tulajdonában lévő tanuszoda működését korlátozza, a 2. pont szerinti beszerzés során 

a szerződéses földgáz mennyiséget – áprilisi nyitással tervezve – 32.000 m3-ben 

határozza meg. 

 

Határidő: 2022. október 1. 

Felelős: polgármester 


