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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a 

honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 

1281/2022. (VI.4.) Korm. határozat rögzíti, hogy a rezsicsökkentési szabályok olyan 

módosítása szükséges, amely alapján a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatásra 

kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult. 

A fentiek szerinti, a 2022. augusztus 1-jétől életbe lépő változás jelentős hatást gyakorol 

a helyi önkormányzatokra is, mivel megváltozik az egyetemes földgáz- és villamosenergia-

szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 

szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022.(VI.17.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére 

jogosultak körét. Az önkormányzatok, intézményeik és a gazdasági társaságaik a Korm. 

rendelet alapján 2022. augusztus 1-jétől nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra. Az 

Önkormányzat 2022. június 30-án megtett nyilatkozatai alapján 2022. augusztus 01-jétől az 

MVM Next Zrt. végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagosan biztosítja az 

energiaellátás számunkra.  

 

Az MVM Next Zrt. által 2022. június 24-én közzétett Hirdetmények (melyek jelen előterjesztés 

l. és 2. számú mellékleteként csatolásra kerültek) alapján: 

- a Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése szerinti végső villamosenergia-menedékes 

által alkalmazott egységára 106,17 Ft/kWh azon mérési pont (POD) esetében, ahol 

2022. július 31-én egyetemes szolgáltatás keretében vételeztünk villamosenergiát. 

- a Korm. rendelet 8.§ (2)-(3) bekezdése szerinti végső földgázmenedékes által 

alkalmazott gázdíj egységára 13,17 Ft/MJ + 12.312 forint alapdíj/év azon mérési 

pontok esetében, ahol 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatás keretében vételezünk 

gázfogyasztást. 

 

A meghatározott egységárak nem tartalmazzák az ÁFA-t, a jövedéki adót, a villamos energiáról 

szóló törvény szerinti pénzeszközöket és a rendszerhasználati díjakat, a földgáz biztonsági 

készletezési tagi hozzájárulást. A nevesített díjakat a Felhasználó köteles megfizetni. 

A Végső villamosenergia-menedékes és a Végső földgázmenedékes hirdetmény szerinti 

egységárak áralkalmazási feltételek egyoldalú megváltoztatására a közzétételt követően 

bármikor – akár a közzétételt követően, de az alkalmazás megkezdése előtt – jogosult. Erről 

újabb hirdetmény kerül közzétételre az MVM Next Zrt. honlapján.  

A Végső menedékes szerződés 2022. augusztus 1. napjával, jogszabály erejénél fogva jön létre 

és lép hatályba, és 2022. december 31. napján 24:00 órakor minden további jognyilatkozat 

nélkül megszűnik. 

 

Az Önkormányzat, annak intézményei, gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal 

közüzemi ellátását szolgáltatási szerződés megkötésével tudjuk biztosítani. (A Végső 

menedékes szerződések 2022. december 31. napjával lejárnak.) 

 

A folyamatos ellátás biztosítása érdekében 2023. január 01. napjával új szerződést kell 

kötnünk, melyhez közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.  

 

A nyílt közbeszerzési eljárást célszerűségi szempontok figyelembevételével két évre (2023. és 

2024. évre) vonatkozó szerződéskötésre indokolt lefolytatni. 
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A közbeszerzési eljárás kiírásához, eredményes lefolytatásához mindenképpen szükséges az 

adott szolgáltatás irányadónak tekinthető összegének meghatározása, mely a költségvetés 

tervezéséhez segítséget, alapot nyújt. 

 

A tervezett összeg az előző év szolgáltatási díjának figyelembevételével az alábbiak szerint 

került kiszámításra: 

- Az 2021. évben kifizetett villamosenergia- és földgázellátás összege: 66.545.281,- Ft 

+ÁFA. Az előre nem látható külső tényezők (energiaemelkedések) okán ezen összeg 

megközelítően négyszeresét, azaz 266.200.000,- Ft +ÁFA összeget javasoljuk a 

közbeszerzési eljárás megindításához szükséges irányszámként figyelembe 

venni. Kiemelendő, hogy a javasolt összeg nem úgy tekintendő, hogy akkor ezzel 

eldőlt, hogy a szolgáltatást mely szolgáltató fogja biztosítani, hiszen ez majd a 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján lefolytatásra kerülő közbeszerzési 

eljárás alapján dől majd el.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen iránymutató összeg figyelembevételével 

szíveskedjék a szükséges döntést meghozni. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a tárgyévi 

költségvetési rendelet-tervezetet a Polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé 

(azaz a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztési határideje 2023. február 15. 

napja), melynek előkészítéséhez elengedhetetlen a fent említett közbeszerzési eljárás megfelelő 

időben történő lebonyolítása és a közüzemi szolgáltatói szerződés megkötése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében az Önkormányzat, annak 

intézményei, gazdasági társaságai, valamint a Polgármesteri Hivatal épületei villamosenergia 

és földgáz közüzemi ellátása érdekében megkötendő szerződés fedezetére a határozati 

javaslatban foglaltak szerint vállaljon előzetes kötelezettséget az Önkormányzat 2023. és 2024. 

évi költségvetése terhére. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntés meghozatalát. 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

....../2022. (VII. 14.) határozata az Önkormányzat 2023. és 2024. évi költségvetése terhére 

előzetes kötelezettségvállalásról (villamosenergia és földgázellátás közüzemi díjak) 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az Önkormányzat és annak intézményei, gazdasági társaságai, valamint a Polgármesteri 

Hivatal villamosenergia- és földgázellátását valamely energiaszolgáltatóval kívánja 

megvalósítani. A közüzemi szolgáltatói szerződés megkötése érdekében  

a) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig, a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére, 

b) kötelezettséget vállal 266.200.000, - Ft + ÁFA összeg erejéig a megkötendő 

szerződés díjára az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az I. pont szerinti kötelezettségvállalás 2023. és 

2024. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: az Önkormányzat 2023. és 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
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Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2022. július 5. 

 

 

         Szamay Andrea      Bese Ferenc 

   osztályvezető-helyettes        polgármester 

             az előterjesztés készítője         előterjesztő   
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Egyeztetőlap 

Javaslat 2020. évi előzetes kötelezettségvállalásokra 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály  

 

Javaslataim beépítésre kerültek 

 

Budapest, 2022. július ….. . 

       ……………………………….. 

        Polonkai Zoltánné  

                  osztályvezető  

 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola osztályvezető, Beruházási és 

Vagyonkezelési Osztály  

 

Javaslataim beépítésre kerültek 

 

Budapest, 2022. július ….. . 

       ……………………………….. 

        Kisné Stark Viola  

                 osztályvezető  

 


