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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2022. december 20-i rendkívüli testületi ülésén 

 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda   
 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor - polgármester    

Gyurászik László, Józsa László, Szabó Gábor László, Nagy Zsolt - képviselők 
 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szatmári Attila – jegyző 
     
                          
Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 5 
fő jelen van. Bálintné Balogh Mária, Rácz Zsolt, Molnár Tibor képviselők, illetve Csizmadi 
László alpolgármester jelezte távolmaradását az ülésről.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

1. Eredményhirdetés Energia központi közbeszerzési eljárásban  
  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Eredményhirdetés Energia központi közbeszerzési eljárásban   

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a megjelent Képviselőket, hogy 
villamosenergia és gázenergia miatt volt szükséges a rendkívüli ülést összehívni. Régóta ezen 
dolgozik a Jegyző úr, illetve Török Anita pénzügyi vezető, most talán lezárásra kerül. Felkéri 
Jegyző urat, ismertesse az anyaggal kapcsolatos tudnivalókat.  
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Dr. Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy változás történt a kiküldött anyag 
vonatkozásában, mert két cég nem teljesítette a hiánypótlási felhívást, ezért egy érvényes 
ajánlat maradt, amely az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlata. Meg kell várni a 10 
napos moratóriumot és azt követő napon köthető a szerződés. A földgázenergia 
tekintetében 2023. január 02- 2023 október 01 közötti szerződéses időszakra nettó 52.609 
982 Ft ajánlati árat - nettó 751 Ft/m3, a villamosenergia tekintetében 2023. január 01-2023. 
december 31. szerződéses időszakra pedig nettó 188,64 Ft/kWh árat adott az ajánlattevő. 
Mindkét esetben az MVM Next az érvényes ajánlattevő, ha megszavazza a testület, ezzel a 
céggel kell szerződést kötni. Ezeken az árakon adnak ajánlatot az önkormányzatok részére. 
Az arányokban már nincs nagy különbség a a földgáz és villamosenergia vonatkozásában, a 
villamosenergia ára megy feljebb, a földgáz ára megy lejjebb.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a már megkötött szerződést befolyásolhatja-e az 
esetleges világpiaci árváltozás? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nem befolyásolhatja, az ajánlati ár a szerződéses 
időszakra szól.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Fix áras, mert létezik indexált áras is, ami a egységárat az aktuális 
piaci ár alapján határozza meg. Fix mennyiségre történik a szerződéskötés. A rezsicsökkentés 
szabályainak megfelelően a 75-100% közötti fogyasztás csökkenést nem kell kifizetni a 
tényleges szerződéses mennyiség vételárat csak a ténylegesen fogyasztott mennyiséget, 
illetve túlfogyasztás esetén 130 %-ig el lehet térni, ami szintén nem jár kötbérrel.  
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint biztonságosabb és tervezhetőbb működés 
szempontjából a szerződést megkötni, egyfajta biztonságot nyújt az intézményeknek és az 
önkormányzatnak is.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a 
gázenergia beszerzésről szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
                                                                   199/2022.(12.20) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1)     Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság (továbbiakban: Beszerző) által TED 
2020/S 251-628376 szám alatt a központosított 
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett 
intézmények részére, „Általános felhasználású célú 
villamos energia központosított beszerzése 
2022/23” tárgyban lefolytatott központosított 
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás VU-
16909 számú FÖLDGÁZ VERSENY ÚJRANYITÁS  
központosított  közbeszerzési eljárását  

                              eredményesnek nyilvánítja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - 
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                                                                           Kft. 1438 Budapest, Pf. 589. ajánlattevő ajánlatát      
                                                                                      nyertes ajánlatnak nyilvánítja.  
 

3)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-                                                                          
1438 Budapest, Pf. 589. ajánlattevővel az 
ajánlatban foglalt feltételekkel, 2023. január 01-
2023 október 01 időtartamra és nettó 52 609 982,-
Ft +Áfa ajánlati árral az adásvételi szerződést  
megkösse. 

 
4)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri Dr Egresi Márton akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró 
Összegezés ajánlattevőknek való megküldésére a 
döntéshozatalt követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül. 

 
5) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Alteo Kft Kft és az Eon 
Energiamegoldások Kft ajánlatát érvénytelennek 
nyílvánítja tekintettel arra, hogy a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak maradéktalanul nem tett 
eleget 

 
 Határidő: 3 munkanap- írásbeli összegezés kiküldésére   
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

         Török Anita pénzügyi vezető    
 

 

 Ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a villamosenergia beszerzéséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                    200/2022.(12.20) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1)   Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
(továbbiakban: Beszerző) által TED 2020/S 243-
601099 szám alatt a központosított közbeszerzés 
hatálya alá tartozó kötelezett intézmények részére, 
„Általános felhasználású célú villamos energia 
központosított beszerzése 2022/23” tárgyban 
lefolytatott központosított közbeszerzési 
keretmegállapodásos eljárás VU-16908 számú 
VILLAMOS ENERGIA VERSENY ÚJRANYITÁS 
központosított közbeszerzési eljárását  

                              eredményesnek nyilvánítja. 



 5 

 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - 
                                                                 Kft. 1438 Budapest, Pf. 589. ajánlattevő ajánlatát 

nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
 

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-                                                                          
1438 Budapest, Pf. 589.- ajánlattevővel az 
ajánlatban foglalt feltételekkel, 2023. január 01-
2023 december 31 időtartamra és 188,64 
Ft+áfa/kWh ajánlati egységárral az adásvételi 
szerződést  megkösse. 

 
4)   Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés 
ajánlattevőknek való megküldésére a döntéshozatalt 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 
munkanapon belül. 

 

5)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a CYEB Energiakereskedő Kft. és az Eon 
Energiamegoldások Kft ajánlatát érvénytelennek 
nyílvánítja tekintettel arra, hogy a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak maradéktalanul nem tett 
eleget 

 
 Határidő: 3 munkanap- írásbeli összegezés kiküldésére   
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

         Török Anita pénzügyi vezető    
 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli testületi ülésen 
a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
Nagy András Gábor     Dr. Szatmári Attila 
polgármester         jegyző 


