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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 160/2021. (X. 28.) határozatában döntött arról, hogy villamos energia 2023-2025. évre
vonatkozó beszerzése céljából csoportos közbeszerzési eljárásban kíván részt venni.
A Siófok Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a Sourcing Hungary Kft.-t bízta meg a csoportos
közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A beszerzéstől minden Önkormányzat azt várta el, hogy a kiválasztott
időszakra vonatkozóan azonos árú, az egyetemes szolgáltató árnál kedvezőbb piaci áron juthasson hozzá a
villamos energiához. A jelenleg még hatályos 2021-2022. évekre kötött villamos energia szerződés beszerzési
eljárásának feltételeiből kiindulva azonban nem javaslom a csoportban való részvételt, különösen nem az
elkövetkező három naptári évre vonatkozó elköteleződésre tekintettel.
A Sourcing Hungary Kft. lefolytatta a 2023-2025. évekre vonatkozó villamos energia beszerzési eljárását,
mely eredménytelenül zárult megfelelő ajánlatok és fedezet hiányában. Az újabb csoportos közbeszerzési
eljárásban való részvétel érdekében megküldték a tájékoztatásukat. A korábbi rossz tapasztalatok okán nem
javaslom ebben a beszerzési csoportban való részvételt, melynek díja ~2.700.000 Ft-ot jelentene.
A mai gyorsan változó gazdasági helyzetben ilyen hosszú távú szerződés megkötése nem lehet az
önkormányzatunk érdeke, mivel jelenleg ~400 Ft/kWh árú ajánlatokat adnak azok az energiakereskedők, akik
egyáltalán vállalják az ajánlatadást. A korábbi szerződéses feltételek elhibázott meghatározása miatt fizet
önkormányzatunk indexált árat a villamos energiáért, és kerül ezzel nagyon nehéz anyagi helyzetbe ahelyett,
hogy az OIH Zrt. meglévő szerződéséhez hasonló, idén még igen kedvező és fix árú feltételei szerinti
szerződéssel rendelkezne.
A várható, a korábbinál jelentősen magasabb, de a mostani árszínvonalhoz hasonló árak okán mindenképpen
szükséges a városi közvilágítási rendszer LED-es korszerűsítése. Erre az együttes bizottsági ülésen bemutatott
finanszírozási és üzemeltetési konstrukció keretében igen kedvező lehetősége nyílhat városunknak. Ezen
konstrukció igénybevételéhez egy ún. koncessziós közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melynek
előfeltétele egy megalapozó villamos tervezői munka elvégzése.
A jövő évi villamos energia biztosítása, valamint a jelenlegi piaci környezetben igen gyorsan megtérülő
közvilágítás fejlesztési beruházási feladatok elvégezhetősége érdekében haladéktalanul szükséges megkezdeni
a közbeszerzési eljárások előkészítését.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javaslom a fentebb bemutatott beruházási koncesszió közbeszerzési eljárás, valamint a 2023. évre vonatkozó
villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésének megkezdését az
önkormányzat működési költségeinek kordában tartása érdekében.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2022. szeptember 7.

Lazók Zoltán
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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
…/2022. (...) határozata
a 2023. évi villamos energia és közvilágítás fejlesztési, üzemeltetési közbeszerzési eljárások
lefolytatásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező, az
Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a által meghatározott feladat- és
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány város közvilágítási rendszerének fejlesztését azonnali hatállyal szükséges
megkezdeni a várható igen magas működési költségek csökkentése érdekében.
2. Felveszi a 2022. évi közbeszerzési tervébe a 2023. évi villamos energia beszerzése és a közvilágítás
fejlesztési, üzemeltetési koncesszió témájú közbeszerzési eljárásokat.
3. Utasítja Lazók Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárások előkészítéséhez kapcsolódó feladatok
megkezdésére.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

2022. szeptember 13.
Dr. File Beáta jegyző
Lazók Zoltán polgármester
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