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Előterjesztés  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2022. október 20-i ülésére 

 

Tárgy:  Általános célú villamos energia beszerzése 2023. évre   

Ikt. szám: LMKOH/10196-6/2022. 

   

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Önkormányzat és intézményeinek (kivéve a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az 

IGSZ) általános célú villamos energia vételezési szerződései 2022. december 31-ig 

érvényesek. Az utóbbi időben a villamos energia ára jelentős mértékben megnövekedett, így a 

kedvezőbb ár elérése érdekében csatlakoztunk Pilis Város Önkormányzata vezette csoportos 

közbeszerzéshez, mely 50 önkormányzat és önkormányzati intézmény villamos energia 

beszerzésére jött létre. A közös beszerzés mennyisége 25.754.673 kWh volt.  

A közbeszerzés lezajlott, a legkedvezőbb árat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adta 

nettó 268,87 Ft/kWh egységárral, mely kiegészítve a jelenleg ismert rendszerhasználati díjjal 

bruttó 381,46 Ft. 

Bővebb információ a 2022. 10. 07-én megküldött elektronikus levélben olvasható. 

Minden ajánlatkérő, akinek szüksége volt a fedezetemelésre, aláírta a megemelt 

fedezetigazolást, így a csoportos eljárást eredményesen le lehetett zárni.  

A közbeszerzési eljárás eredményes zárásának kihirdetése a KEF portálon 2022. október 07-

én megtörtént. 
A csoportos közbeszerzési eljárást az InFend Energy Kft. bonyolította le. Tájékoztató levelük az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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

 

Határozat-tervezet 

...../2022. (…..) ÖH. 

Általános célú villamos energia  

beszerzése  2023. évre 

   

Határozat 

 

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

az Önkormányzatot érintő 2023. évre szóló villamos energia beszerzés szerződést nettó 268,87 

Ft/kWh 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. október 20. 

Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 

 

 

Lajosmizse, 2022. október 10.         

 

                                                                                               Basky András sk. 

                                                                                                  polgármester 



         

 

Az előterjesztés melléklete 

 


