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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. december 13-i ülésére 

 

Tárgy: Földgáz energia beszerzése 2023. 01.01-től 2023. 10.01-ig terjedő időszakra   

Ikt. szám: LMKOH/10196-12/2022. 

   

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 20 m3/h alatti mérőórával rendelkező fogyasztási helyek 2022. augusztus 01-ig a lehető 

legkedvezőbb egységáron un. egyetemes szolgáltatás keretein belül voltak jogosultak a 

földgáz vételezésére. Ezen fogyasztók átmenetileg, 2022. december 31-ig, mint végső 

menedékes ellátású fogyasztók bruttó 615 Ft/m3 egységáron kapják a földgázt.  

2023. január 01-től a végső menedékes ellátás megszűnik, ezért a gázév hátralévő időszakára, 

2023. 10.01-ig minden végső menedékes ellátású fogyasztónak a piacról kell beszereznie a 

földgázt. (A gázév minden év október 01-től a következő év október 01-ig szól.) 

 A legkedvezőbb ár elérése érdekében csatlakoztunk Dunavarsány Város Önkormányzata 

vezette csoportos közbeszerzéshez, mely több önkormányzat és önkormányzati intézmény 

földgáz energia beszerzésére jött létre.   

A közbeszerzés lezajlott, a bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb árat (kereskedői 

felárat) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta nettó 8,36 EUR/MWh egységárral. 

Az árképzés itt úgy történik, hogy a naponta változó, de havi átlaggal számolt holland TTF 

nettó tőzsdei árra jön a fix nettó kereskedői felár, valamint a fix rendszerhasználati díj. 

Mindezt forintosítják az aktuális euro-forint árfolyam alapján. A 2022. november 29-i 122,6 

EUR/MWh tőzsdei árral és 410 FT/EUR árfolyammal számolva 1 m3 földgáz ára a 

rendszerhasználati díj nélkül nettó 629,82 Ft. Erre jön még a fix 84,27 Ft/m3-es 

rendszerhasználati díj és a 27% ÁFA. Mindösszesen a földgáz jelenlegi egységára bruttó 

906,89 Ft/m3.   

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

30-án megtörtént. (A 4 oldalas összegezés megtekinthető az Önkormányzati Irodában.) 
A csoportos közbeszerzési eljárást az InFend Energy Kft. bonyolította le. Tájékoztató levelük és a 

bontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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

 

Határozat-tervezet 

...../2022. (…..) ÖH. 

Földgáz energia  

beszerzése  2023. évre 

Határozat 

 

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

az Önkormányzatot érintő 2023. 01.01-től 2023.10.01-ig terjedő időszakra vonatkozó földgáz 

energia beszerzési szerződést változó tőzsdei áron, jelenlegi nettó  629,82 Ft/m3 árral aláírja. 

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. december 13. 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

 

Lajosmizse, 2022. december 01.         

                                                                                               Basky András sk. 

                                                                                                  polgármester 



         

 

Az előterjesztés melléklete 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

          


