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Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. február 28. napján „Földgáz és villamos energia 
beszerzés tárgyú energia menedzsment tevékenységgel kiegészített közbeszerzési tanácsadói 
szolgáltatásra” irányuló szerződést kötött a Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, 
Madarász Viktor utca 47-49., képviseli: Szentirmai Tamás cégvezető). A szerződés alapján a 
Kft. már több közbeszerzési eljárást is sikeresen lebonyolított az Önkormányzat számára, a 
legutóbbi szerződésmódosítás alapján a 2022-23 évekre vonatkozó energia közbeszerzési 
eljárásokat lefolytatását jelenleg is végzi. 
 
A fenti szerződés alapján a Kft. a közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett szakértői 
szolgáltatást is nyújt. Ennek keretében 2020 szeptemberében jelezte, hogy mivel a korona-vírus 
miatti gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a földgáz tőzsdei árát, az energiapiaci árak 
alakulása lehetővé teszi, hogy az Önkormányzatok a 20 m3/h alatti névleges 
mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználási helyeik vonatkozásában is a szabadpiacra 
lépjenek, csoportos közbeszerzési eljáráshoz csatlakozás révén az egyetemes szolgáltatási árnál 
jóval kedvezőbb árat érjenek el, megtakarításra tegyenek szert. (Az elmúlt években – a 
világpiaci árak árszintje miatt - a hatóságilag meghatározott földgáz egyetemes szolgáltatási 
áraknál nem lehetett jelentős megtakarítást elérni a szabadpiacon, ezért a 20 m3/h névleges 
mérőteljesítmény alatti felhasználási helyek, illetve intézmények az egyetemes szolgáltatásban 
maradtak, és így jelenleg is hatósági árakon vételeznek.) A tanácsadó részletes szakmai indokai 
a mellékelt (1. számú melléklet) leveléhez tartozóan részletesen kifejtésre kerültek. 
 

 



2 
 

A szabadpiacra lépés esetén a 20m3/h alatti névleges mérőteljesítménnyel rendelkező 
felhasználási helyek vonatkozásában közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az Önkormányzat 
nem rendelkezik energia beszerzési szervezettel, így az egyedi és speciális energia beszerzéshez 
kapcsolódóan felmerülő energetikai-, jogi-, közbeszerzési- és elektronikus beszerzési kérdések 
is megválaszolásra kerülhetnek egy megfelelő szakértelemmel rendelkező lebonyolítón 
keresztül. A Kft. a közbeszerzési eljárás lefolytatását a mellékelt Szerződés (2. számú melléklet) 
megkötése útján vállalja.  
 
A Szerződés alapján az Önkormányzat kizárólag abban az esetben fizet díjat, amennyiben 
a közbeszerzési eljárás eredményes lesz, és a jelenlegi egyetemes szolgáltatói áraknál 
kedvezőbb árat tud elérni. A Kft. díja megtakarítás alapú, az a megtakarítás 50 
százalékában került meghatározásra.  
 
20 m3/h névleges mérőteljesítményű gázóra található a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban, az 
Egészségházban, a Tölgyfa Óvodában, Csigaházban, Sportpályán, az Alapszolgáltatási 
Központban a Szabadság út 52. szám alatti bérleményben, a Kistarcsai KÖFE Kft. telephelyén, 
illetve a Kistarcsai Tipegő Bölcsődében. Mindezekhez az önkormányzati tulajdonú 
felhasználási helyekhez kapcsolódóan lebonyolításra kerül a beszerzés, így az önkormányzat 
intézményei és gazdasági társaságai a szerződésben számlafizetőként jelennek meg, saját 
megtakarításaik függvényében fizetik a díjat. A tervezett közbeszerzési eljárás 2021. 
januárjában indul, amely alapján a vételezés 2021. április 1. és 2023. október 1. napja közötti 
időszakra történik, a Kft-nek járó díjat is ez utóbbi időszak alatt kell havonta fizetnie az 
Önkormányzatnak és a számlafizetőknek. Előzetes kalkuláció alapján kb. nettó 2 millió Ft 
összegű megtakarításra lehet számítani a szerződéses időszak teljes időtartama alatt. 
 
Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzatnak a felelős gazdálkodás keretében minden 
lehetőséget meg kell ragadnia megtakarításai növelése érdekében, javasolom a Sourcing 
Hungary Kft.-vel történő szerződéskötést és a csoportos közbeszerzési eljáráshoz történő 
csatlakozást. A csoporthoz történő csatlakozás 2020. október hónap folyamán lehetséges, ezt 
követően, a tagok ismeretében határozza meg a tanácsadó Kft. a csoport gesztorát. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata, mint fenntartó az intézményeit és gazdasági társaságait kiszolgáló 20 
m3/h névleges mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználási helyei földgáz energia 
beszerzésére 2021. április 1. napjától 2023. október 1. napjáig terjedő határozott 
időszakra csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett csoportos 
közbeszerzési eljáráshoz. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Földgáz energia 
közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek 
számára” tárgyában a Sourcing Hungary Kft.-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 
47-49., képviseli: Szentirmai Tamás cégvezető) megköti az előterjesztéshez mellékelt 
Szerződést. 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az előterjesztéshez mellékelt, a Sourcing Hungary Kft.-vel kötendő „Földgáz energia 
közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek 
számára” tárgyú Szerződés és a csoportos közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozás 
érdekében szükséges meghatalmazás, tagfenntartási nyilatkozat aláírására. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az érintett 
intézményvezetőket és ügyvezetőket a mellékelt „Földgáz energia közbeszerzési eljárás 
lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” tárgyú 
Szerződés aláírására. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
nyertes ajánlattevővel kötendő földgáz energia kereskedelmi szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István, polgármester 
 

 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
Kistarcsa, 2020. október 12. 

Juhász István 
polgármester 
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