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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. november 22-i ülésére 

 

Tárgy:  Közvilágítási célú villamos energia beszerzése 2023. évre   

Ikt. szám: LMKOH/10196-10/2022. 

   

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az utóbbi időben a közvilágítási célú villamos energia ára olyan nagy mértékben 

megnövekedett, hogy többszöröse lett a nettó 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárnak, 

ezért közbeszerzés keretében kell beszereznie az Önkormányzatnak. 

A legkedvezőbb ár elérése érdekében csatlakoztunk Pilis Város Önkormányzata vezette 

csoportos közbeszerzéshez, mely több önkormányzat közvilágítási célú villamos energia 

beszerzésére jött létre.   

A közbeszerzés lezajlott, a bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb árat az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. adta nettó 165,67 Ft/kWh egységárral. 

Fedezetemelésre egyik csoporttag esetében sem volt szükség, így a csoportos eljárást 

eredményesen le lehetett zárni.  

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának kihirdetése a KEF portálon 2022. november 

17-én megtörtént. (Az erről készült 8 oldalas összegezés megtekinthető az Önkormányzati 

Irodában.) 
A csoportos közbeszerzési eljárást az InFend Energy Kft. bonyolította le. Tájékoztató levelük az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a megkötendő szerződésben kikötötte, hogy a 2022. évi 

fogyasztás mennyiségét tekinti 100%-nak. Amennyiben a 2023. évben ennél kevesebb lesz a 

fogyasztás, akkor a különbözetet pótdíj címén leszámlázza az Önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy a 

közvilágításnál tervezett takarékossági intézkedés értelmetlenné válik. Ezen szerződési feltétel 

egyeztetése folyamatban van.  

 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé. 

 

Határozat-tervezet 

...../2022. (…..) ÖH. 

Közvilágítási célú villamos energia  

beszerzése  2023. évre 

   

Határozat 

 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az Önkormányzatot érintő 2023. évre szóló közvilágítási célú villamos energia beszerzés 

szerződést nettó 165,67 Ft/kWh árral aláírja azzal a feltétellel, hogy amennyiben arra 

lehetőség van, a közbeszerzés során megjelölt mennyiségtől lefelé eltérés érdekében járjon el.  

2.)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 

1.) pontjában foglaltakat a 2023. évi költségvetés készítésekor vegye figyelembe és tervezze 

be.  

 

Határidő: 2022. november 22. 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

 

Lajosmizse, 2022. november 18.         

 

                                                                                               Basky András sk. 

                                                                                                  polgármester 
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