
                                                              
    Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

 

Szám: HAT/394-________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott önkormányzati költségvetési szervek gáz energia ellátása közbeszerzési eljárás alapján 

megkötött szerződés alapján 2022. szeptember 30-ig biztosított.  
 

Annak érdekében, hogy a beszerzésben érintett fogyasztási helyek gáz energiával történő ellátása az 

ezt követő időszakban is biztosított legyen, új közbeszerzési eljárás során gondoskodni szükséges a 

szolgáltató kiválasztásáról.  
A kapott információk szerint új eljárás lefolytatása kizárólag a 20-100 m3/h közötti áteresztő 

képességű fogyasztási helyek (Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, Hatvani Polgármesteri Hivatal) 

esetében szükséges, az ennél kisebb teljesítményű fogyasztási helyek esetében jogszabály alapján 

célszerű az egyetemes szolgáltatóval megkötni a szerződést. 

 
A beszerzésre - annak becsült értékére tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint az önkormányzat, mint ajánlatkérő nemzeti 

eljárásrend szerinti, nyílt eljárást alkalmazhat. 
 

A nyílt eljárás során az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő nevű lapban fog megjelenni, így 

minden olyan gazdasági szereplő el tud indulni az eljáráson és ajánlatot nyújthat be, amely megfelel az 

előírt szakmai követelményeknek. 
 

Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának értelmében a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 

szervezésére, előkészítésének irányítására a Kbt. 27. §-ában foglaltaknak megfelelően legalább három 

tagú bíráló bizottságot szükséges létrehozni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni! 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 7.055.019.-Ft. A szerződés teljesítéséhez a 2022. évben szükséges 

fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda és a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak költséghelyén rendelkezésre áll, a 2023. évben 

szükséges fedezet összege a 2023. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 

7.055.019.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. 

(I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 

eljárni. 



 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 

Határidő: 2022. július 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Hatvan, 2022. június 22. 

                                                                            
         Horváth Richárd 

polgármester 
Látta: 
              dr. Kovács Éva 
                      jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Gáz energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez a 2022. évben 
szükséges fedezet összege, bruttó 2.239.969.- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 4. sz. mellékletben, a 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda és a Hatvani Polgármesteri Hivatal dologi jellegű kiadásainak 
költséghelyén rendelkezésre áll, a 2023. évben szükséges fedezet összege a 2023. évi 
költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
 
Hatvan, 2022. június 22. 
 
        …………………………… 
          gazdálkodási irodavezető 
 


