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Tárgy: Tájékoztató a villamosenergia 
liberalizációból adódó önkor
mányzati feladatokról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 1542/2007. (XII. 18.) sz. határozatában döntött - az energialiberalizáció 
jegyében - a villamosenergia szabadpiacon történő beszerzéséhez előírt közbeszerzési eljárás 
előkészítésének szükségességéről. 

A megfelelő műszaki, energetikai dokumentáció összeállítására és a közbeszerzési 
tenderdokumentáció elkészítésére szerződést kötöttünk az ÉSZ-KER Kft-vei. 

A munka során dokumentálásra került a 90 fogyasztási helyen külön-külön eddig felmerült 
energia igény éves szintre vetítve, a szabadpiaci osztályozás, az alapdíjas lekötés (Amper) 
valamint várható profil (2008. január 1-től érvényes profilstruktúra alapján). 

Az alap elképzelés, hogy az önkormányzat a fogyasztási helyeit egy portfolióként kívánja kezelni 
és ezek villamos energiával történő ellátását biztosítani. Az elkészített ajánlati felhívás a teljes 
portfolióra, azaz éves szinten 3.750 MW nagyságrendű versenypiaci árambeszerzésre terjed ki. A 
pályázat feltétele, hogy a tényleges ajánlatkérői fogyasztás ettől +/- 10%-kal eltérhet. 

Az elmúlt időszak felmerült szabadpiaci bizonytalanságok, ármozgások és az átállásból származó 
többletteher lehetősége miatt jelenleg nem javasolható egyértelműen a villamos energia 
beszerzésével kapcsolatban a szabadpiacra való kilépés. 

Jelenleg villamos energiaszolgáltatás tekintetében szerződéses viszonyban a Budapesti Elektromos 
Művek Nyrt-vel állunk, mely alapján az önkormányzati intézmények számára az ellátás biztosított. 

Célszerűnek látszik a közbeszerzési eljárást a szabadpiaci helyzet tisztázódása után lefolytatni. A 
közbeszerzési eljárás kb. 3-4 hónapot vesz igénybe. Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület 
egyfelől tartsa fenn a meglévő elektromos energia szolgáltatásra irányuló szerződést, másfelől 
minden év július 31-ig vizsgálja felül a szabadpiacra való kilépés szükségességét. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést soros ülésén tárgyalja, 
melynek döntését a Bizottság elnöke szóban ismerteti. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen 
elfogadni. 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem 
kíván az elektromos energia beszerzése érdekében kilépni a szabadpiacra, egyben felkéri a 
Polgármestert a Budapesti Elektromos Művek Nyrt-vel meglévő elektromos energia 
szolgáltatására irányuló szerződés fenntartására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-ben 
ismételten felül kívánja vizsgálni a szabad piacra való kilépés lehetőségét az elektromos 
energia beszerzésére vonatkozóan. 

Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2008. november 7. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 


