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A MARCALI INTÉZMÉNYEK 2016. ÉVI ÁRAMBESZERZÉSÉRŐL 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Marcali Város Önkormányzata intézményei részére első ízben a 2010-es évre vonatkozóan 
szerezte be a villamos energiát a versenypiacról. A piaci árak változása miatt indokoltnak 
tartottuk, hogy csak egy éves határozott időre szerezzük be az áramot a nyertes ajánlattevőtől. A 
2011., 2012., 2013, 2014, és 2015 évre vonatkozóan hasonlóképpen jártunk el. 

A közelmúltban az intézményeink árambeszerzései a következő főbb mutatók szerint alakultak: 

ÉV SZOLGÁLTATÓ TÁVLEOLVASOTT DÍJ 
(NETTÓ FT/KWH) 

PROFILOS DÍJ 
(NETTÓ 

FT/KWH) 

2009 
 

E.ON 
(egyetemes 
szolgáltató) 

29,95 
(kivéve a Kórház 27,79) 

egyetemes 
szolgáltatói díj 

26,20 
egyetemes 

szolgáltatói díj 

2010 
 

E.ON 
(versenypiaci 
szolgáltató) 

18,94 
versenypiacon 
beszerzett díj 

20,95 
versenypiacon 
beszerzett díj 

2011 
 

MVM Partner 
(versenypiaci 
szolgáltató) 

18,19 
versenypiacon 
beszerzett díj 

18,39 
versenypiacon 
beszerzett díj 

2012 
 

MVM Partner 
(versenypiaci 
szolgáltató) 

19,47 
versenypiacon 
beszerzett díj 

19,47 
versenypiacon 
beszerzett díj 

2013 
 

MVM Partner 
(versenypiaci 
szolgáltató) 

19,80 
versenypiacon 
beszerzett díj 

19,80 
versenypiacon 
beszerzett díj 

2014 
MVM Partner 
(versenypiaci 
szolgáltató) 

16,69 
versenypiacon 
beszerzett díj 

16,69 
versenypiacon 
beszerzett díj 

2015 
E.On 

Energiaszolgáltató 
Kft. 

19,15 
versenypiacon 
beszerzett díj 

19,15 
versenypiacon 
beszerzett díj 
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Az eddigi beszerzések két részből álltak: a 3 db távleolvasott helyre (Fürdő, Gimnázium, Korzó) 
kb. 905 e kWh becsült mennyiségű, illetőleg a 47 db profilos helyre (kisebb fogyasztók) kb. 375 e 
kWh becsült mennyiségű árambeszerzésből.  
 
A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, valamint a Kulturális Korzó épületére telepített 
napelemes rendszerek teljesítménye jelentősen befolyásolja a beszerezni kívánt energia 
mennyiséget, elektromos hálózatba történő bekapcsolásuk azonban csak egy hónapja történt meg, 
így a mért adatok, - hálózati villamos energia fogyasztás csökkenés- még nem állnak teljes körűen 
rendelkezésünkre. 
 
2015. november 1-től lépett hatályba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, mely újra 
szabályozza a közbeszerzési eljárások folyamatát, idő szükségletét. 
 
A jelzett változások miatt az intézmények villamosenergia ellátásának biztosítása érdekében a 
jelenleg hatályban lévő szolgáltatási szerződés meghosszabbítása, vagy új szolgáltatóval kötendő 
szerződés megkötése indokolt a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig. A szerződés 
meghosszabbítására a közbeszerzési értékhatárt, valamint a jelenlegi szolgáltatói árat figyelembe 
véve 2016. április 30-ig van lehetőség. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a marcali intézmények 2016. évi 
árambeszerzéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az intézményi villamosenergia 
ellátás biztosítására alkalmas szolgáltatókkal, és kössön szerződést az intézmények 
villamosenergia ellátása érdekében a 2016. január 1.-től a közbeszerzési eljárás eredményes 
lezárásáig, legkésőbb 2016. április 30-ig. 

 
 Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 
Marcali, 2015. november 18. 

 
Dr. Sütő László s.k. 
     polgármester 

 


