
 

 

 
Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője 
8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. 
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 29-i 

nyílt ülésére 

 

Tárgy: 2023. január 1-ét követő villamosáram és földgázellátás módja a végső 

menedékes besorolású fogyasztási helyeken 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

Magyarország Kormánya a nem lakossági egyetemes szolgáltatási szerződés alapján 

villamosáram és földgáz fogyasztók részére a 217/2022 (VI.17) rendeletében 2022. december 

31-ig biztosította az un. végső menedékes /a világpiaci árakhoz képest jóval alacsonyabb 

árkörnyezetet biztosító ellátást. A képviselő-testület korábbi döntése alapján az 

Önkormányzat beszerzési eljárást indított a lenti fogyasztási helyek ellátására is, melynek 

eredménye a héten várható.  

 

Az érintett fogyasztási helyek: 

 

Fogyasztási hely 
megnevezése 

Fogyasztási hely címe 
Jelenlegi Szerződés 

típusa   
 Áram Gáz 

Orvosi rendelők   Szabadság u.24 menedékes  igen   igen  

Élményfűrdő   Berzsenyi u. menedékes  igen    

 Szemesért N.Kft Bajcsy 26-28. menedékes  igen    

 Domb u.1. (Zártkert)   menedékes  igen    

Szökőkút Bajcsy 23. menedékes  igen    

PIAC Kossuth u. Hrsz 1313/2 menedékes igen   

     

 

Az MVM tájékoztatta az önkormányzatot, hogy milyen lehetőségeink vannak és a 

lehetőségek közül történő választás után mi a teendő a jelenlegi szolgáltató felé: 

 

1./ A Korm. Rendelet szerint igényelhető továbbra is az energia- szükséglet ellátása az 

illetékes minisztérium által december közepén közzétételre kerülő, központilag meghatározott 

tarifa szerint, ez esetben 2023. október 31-ig jön létre szerződés akár külön nyilatkozat nélkül 

is a gázra és 2023. december 31-ig az áramra. Az árak tekintetében csak becslések vannak, az 

eredményt az igények mennyisége, a világpiac akkori árai és az euro árfolyam is 

befolyásolják majd.  

 



2./ Versenypiaci áron valósul meg az energia beszerzés, a folyamatban lévő eljárás 

eredményeként. Ebben az esetben nyilatkozni kell november 30-ig az MVM felé, hogy nem 

igényli a központi tarifát az önkormányzat. 

 

Megoszlanak a vélemények a szakemberek között, de megfigyelhető, hogy a nagyobb 

önkormányzatok is inkább a beszerzést (a piaci árakat) választják. Ennek az is oka, hogy a 

központi tarifa elfogadása esetén a szerződésben 5 munkanap „last call” jog kerül az MVM-

hez a 2024-es beszerzésre vonatkozóan, ennyi ideje lenne nyilatkozni, hogy tartani akarja-e az 

ajánlati árat, miközben jelenleg néha csak órákra tartják az árat a kereskedők. Így a következő 

(2024-es) ajánlatkérés esetén az ajánlattevők magasabb árat fognak adni, mint egyébként 

adnának. 

 

Emellett jelenlegi ajánlatkérésünkben korlátlan tolerancia-sáv van, azaz nem kell büntetést 

fizetni, ha alacsonyabb a fogyasztás.     

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Balatonszemes, 2022. november 28. 

 

        dr. Glöckler Ferenc 

              jegyző 

„A”Határozati javaslat: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2023. január 1-

jét követően a villamosáram és földgázellátás a végső menedékes besorolású fogyasztási 

helyeken versenypiaci szerződés alapján valósuljon meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésről nyilatkozzon november 

30-ig az MVM zRt. felé. 

 

Határidő: nov. 30. 

Felelős: Németh Kornélné polgármester  

               

 „B”Határozati javaslat: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2023. január 1-

jét követően a villamosáram és földgázellátás a végső menedékes besorolású fogyasztási 

helyeken továbbra is a 217/2022 (VI.17) Korm. Rendelet alapján valósuljon meg az MVM 

zRt. szolgáltatóval kötendő szerződés szerint. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntésről nyilatkozzon november 

30-ig a szolgáltató felé. 

Határidő: nov. 30. 

Felelős: Németh Kornélné polgármester  


