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Szám: HAT/394-________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a földgáz energia és villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 
döntésekről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a megfelelő földgáz ellátás érdekében 
a 20-100 m3/h közötti áteresztő képességű fogyasztási helyek (Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, 
Hatvani Polgármesteri Hivatal) tekintetében közbeszerzési eljárást folytatott le 2022. augusztus 
hónapban, mivel az erre a két fogyasztási helyre vonatkozó hatályos szerződések időbeli hatálya 2022. 
szeptember 30. napján lejár. 
Az elmúlt években a vonatkozó jogi szabályozás alapján a 20 m3/h alatti áteresztő képességű 
fogyasztási helyeknél nem volt szükséges a szabadpiaci beszerzés, helyette a kedvezőbb árak alapján 
célszerű volt az egyetemes szolgáltatóval megkötni a szerződést. 
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján 2022. július 31. napját követően nem lehetséges az 
egyetemes szolgáltatói körben történő ellátás, hanem versenypiaci szerződéssel szükséges biztosítani a 
földgáz beszerzést. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati fenntartású, 2022. december 31-ig szerződéssel rendelkező 
fogyasztási helyek esetében a földgáz beszerzés értéke eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért a 
versenypiaci szerződés megkötésének alapjául a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás szolgálhat. 
A közbeszerzési eljárást célszerű úgy lefolytatni, hogy annak időbeli hatálya 2023. szeptember 30. 
napjáig szóljon, így a következő évtől a 20 m3/h alatti és a 20-100 m3/h közötti fogyasztási helyek 
beszerzési eljárását együttesen lehet lefolytatni. 
  
A Hatvan város részére szükséges közvilágítási villamos energia ellátás, illetve az önkormányzati 
költségvetési szervek villamos energia ellátása az MVM Next Zrt.-vel megkötött szerződések alapján 
2022. december 31-ig biztosított. 
Annak érdekében, hogy a működéshez szükséges villamos energia a 2023. évben is biztosított legyen, 
új eljárás során kell gondoskodni a szolgáltató kiválasztásáról.  
A beszerezni kívánt villamos energia becsült értéke az alábbi: 
- Hatvan város részére szükséges közvilágítási villamos energia: nettó 31.483.735.-Ft  
- Az önkormányzati intézmények részére szükséges villamos energia: nettó 25.414.798.-Ft  
 
Tekintettel arra, hogy a globálisan jelentkező, nagy mértékű világpiaci áremelkedés nyomán az új 
közbeszerzési eljárásokban a 2021. évben érkezett ajánlati árakhoz képest jelentősen magasabb árak 
benyújtása várható, ezért javasolt az eljárások során a Kbt. rendelkezései szerinti uniós eljárásrendet 
alkalmazni. 
Eredményes eljárások esetében a szerződések teljesítéséhez szükséges fedezet összege a beérkezett 
legkedvezőbb árajánlatok alapján Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
A Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján az uniós eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő 
köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 
A két energetikai eljáráshoz szükséges megfelelő tanácsadó kiválasztására a következő árajánlatok 
kerültek bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően: 



 
Perfect Procurement Kft. 
(székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. III. em.)  381.000.-Ft 
 
Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 
(székhely: 3300 Eger, Szent János u. 2.)   2.260.600.-Ft 
 
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
(székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23.)  5.461.000.-Ft 
 
Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.)  7.896.225.-Ft 
 
Várady és Váradi Ügyvédi Iroda 
(székhely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 31-33.)  nem adott ajánlatot 
 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Mivel a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tárgyában a legkedvezőbb árajánlatot a Perfect 
Procurement Kft. adta bruttó 381.000.-Ft megbízási díjért, ezért ezzel a vállalkozással célszerű 
megkötni a megbízási szerződést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni! 
 
1. Határozati javaslat 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 23.604.108.-Ft. A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 
eredményes eljárás esetén Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
értéke nettó 23.604.108.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti 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; 
4.) dr. Laczkovszki Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít uniós eljárásrend szerinti eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség 
biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke 
nettó 31.483.735.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos 
energia beszerzése”, becsült értéke nettó 25.414.798.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás eredményes eljárás esetén Hatvan Város 
Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 



2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, 
nettó 56.898.533.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti 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; 
4.) dr. Laczkovszki Anita, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” és „Villamos energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a Perfect 
Procurement Kft.-t (székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. III. em.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 381.000.-Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben szereplő 
„Városüzemeltetési feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. szeptember 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. augusztus 26. 
 
 
                                                                            

         Horváth Richárd 
polgármester 

Látta: 
              dr. Kovács Éva 
                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a „Gáz energia 

beszerzése” és „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési 

tanácsadói tevékenységre vonatkozó bruttó 381.000.-Ft megbízási díjhoz, a szerződés teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II. 25.) önkormányzati rendeletben a 4. mellékletben szereplő „Városüzemeltetési feladatok” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 

Hatvan, 2022. augusztus 25. 
 
 
               ….......................................................... 
                   gazdálkodási irodavezető 


