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J E G Y Z  K Ö N Y V 
 
Készült: Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2022. november 3-án 16:00 

órakor kezd  rendkívüli ülésér l 
 
Ülés helye: Városháza Díszterme  
 
Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Simon Zoltán 
 Kákonyi István Balogi József 
 Dr. Bagó Zoltán Király Róbert 
 Dr. Körmendy Szabolcs Tihanyi Tiborné 

 
Képvisel : 8 f  

 
Távollév k: Szabó Balázs 
  Pécsi Vivien 
  Schmidt Rajmund 
  Dr. Vincze András 
 
Tanácskozási joggal jelenlév k: 
  Dr. Kiss Csaba jegyz  

Dr. Látó Anita aljegyz  
 
Önkormányzati Hivatal osztályvezet i: 
Boromisza Viktor 
Molnár Gábor 

 
Jegyz könyvvezet : Kákonyi Júlia 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a mai képvisel -testületi ülésen megjelenteket, 
köszöntöm a testület tagjait, Alpolgármester urat, hivatali apparátus képvisel it, Jegyz  urat, 
média képvisel it és a médián keresztül, akik nyomon követik a munkánkat. Jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy határozatképes a Képvisel -testület. Egy rendkívüli testületi ülést 
kell tartanunk az SZMSZ szerinti összehívási szabályok betartásával. Tegnapi napon ment ki 
az értesítés rövid úton. Nagyon szépen köszönöm a testületi tagoknak, akik erre a gyors 
meghívóra tudtak reagálni és személyesen jelen vannak. Akik nem tudtak jelen lenni jelezték, 
hogy egyéb akadályoztatásuk miatt most ezt nem tudják megoldani. Kett  jegyz könyv- 
hitelesít t kell választanunk. Jegyz könyv-hitelesít nek javaslom Simon Zoltán 
alpolgármester urat, valamint Király Róbert képvisel  urat. Külön-külön szeretnék szavazást 
kérni a személyükr l. Simon Zoltán alpolgármester úr személyér l, mint jegyz könyv- 
hitelesít  szeretnék egy szavazást kérni. 
 
A Képvisel -testület a polgármester Simon Zoltán jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 8 
igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Király Róbert képvisel  úr személyér l, mint jegyz könyv-hitelesít  kérnék szavazást. 
 
A Képvisel -testület a polgármester Király Róbert jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 8 
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igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
2 napirend került kiküldésre, az els  a Közvilágítási célú villamos energia beszerzés a 2023. 
december 31-ig terjed  id szakra, a második napirend az Egyebek. Egyebekben a 
közmeghallgatás id pontjára tennék javaslatot 2. napirendként. Más napirendi javaslat van-e? 
Eddig nem volt, köszönöm szépen. Akkor az általam ismertetett 2 napirendr l kérnék egy 
szavazást. 
 
N A P I R E N D : 

1. Közvilágítási célú villamos energia beszerzése – 2023.12.31-ig terjed  id szakra 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
2. Egyebek 

 
A Képvisel -testület 8 igen szavazattal elfogadja a napirendet. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

1. Közvilágítási célú villamos energia beszerzése – 2023.12.31-ig terjed  id szakra 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Boromisza Viktor osztályvezet  úrnak adom meg a szót, parancsoljon Osztályvezet  úr. 
 
Boromisza Viktor Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezet : 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Képvisel -testület! Több képvisel  számára a 
napirend nem jelent újdonságot, hiszen Közbeszerzési Bizottságon már volt téma a 
közvilágítási energia beszerzése. Elöljáróban csak annyit, hogy az el zményekr l is tudjunk: 
az idei évben lejárt az energiavételezési szerz désünk, ezt követ en egy közbeszerzési eljárást 
folytattunk le nyílt eljárás formában, hazai eljárásrendben. A meghirdetett közbeszerzési 
eljárásra ajánlat nem érkezett be, tehát eredménytelenül zárult. Ezt követ en a 
Képvisel -testület felhatalmazása alapján új közbeszerzési eljárást írtunk ki. Egy gyorsított 
eljárást a Közbeszerzési és Ellátási F igazgatóságon keresztül 2023. december 31-ig terjed  
id szakig, tehát év végét l, ahogy a szerz dés megkötjük jöv  év végéig terjed  id szakra. 
Megközelít leg a beépített teljesítmények és üzemid k alapján 597.233 kWh szerz dött 
mennyiségre. Az ajánlattételi határid  a tegnapi nap 11 óra 40 perc volt. A meghirdetett 
id pontig 3 ajánlat érkezett: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., E-On Kft., CYEB 
Energiakeresked  Kft-t l. A 3 ajánlattev  közül az adott id tartamra legkedvez bb ajánlat az 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-t l érkezett nettó 191,77 Ft / kWh + Áfa összegben, 
amely nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, illetve az egyéb villamosenergia törvény 
szerinti díjakat. A közbeszerzési lebonyolító tájékoztatása szerint az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt., illetve a többi ajánlattev  ajánlata is hiánypótlásra szorul, viszont a 
fedezetr l dönteni szükséges feltételesen. Abban az esetben, hogyha az ajánlattev k a 
hiánypótlási felhívásnak eleget tesznek, abban az esetben lehet nyertest hirdetni. Az a 
javaslatunk, ami az el terjesztésben is szerepel, látható, hogy 114,53 M Ft + Áfa a szerz dött 
id szakra vonatkozó beszerzési ár az el bb általam említett kWh mennyiségre vonatkozóan. 
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Ebb l az idei évben 20,5 M, míg a jöv  évben 94 M + Áfa összeg  fedezet biztosítása 
szükséges. Az el terjesztésben látható az erre vonatkozó döntés. Az 1. pontban egy 
érvényességet kellene megállapítani feltételesen arra az esetre, hogyha az MVM Next a 
hiánypótlásnak eleget tesz, a 2. pontban a nyertes kihirdetése a szerz dött egységárral, a 3. 
pontban pedig a fedezetr l, illetve a 4. pontban is a fedezetr l kellene dönteni. A 3. pontban a 
2022-es évre, míg a 4. pontban a 2023-as évre vonatkozóan. A 3. pont még annyi kiegészítést 
tartalmaz, hogy ezt a fedezetet bels  átcsoportosítással, vagy ha így nem megoldható teljes 
mértékben, akkor az általános tartalék terhére biztosítja az önkormányzat. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen Osztályvezet  úrnak, mind a lebonyolítást is a beszerzés vonatkozásában, 
mind az el terjesztést is. Hallható, hogy tegnap 11 órakor volt a zárás. Itt is nagyon rövid 
határid kkel kell döntést hoznunk. Szeretném kérdezni a Képvisel -testület tagjai részér l, 
hogy van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan? Dr. Bagó Zoltán képvisel  úr, 
parancsoljon. 
 
Dr. Bagó Zoltán képvisel : 
Köszönöm a szót Polgármester úr. A határozati javaslat 3. pontja tartalmazza az árat, amir l 
most döntenünk kell, és oda is van írva, hogy nem tartalmazza a rendszerhasználati díjat. 
Most én gyorsan kikerestem az internetr l az MVM-nek a rendszerhasználati díjait, ami 
nagyjából a kétharmada körülbelül annak, ami egyébként a költség. A hiányzó – hasra csapok 
– 15 M Ft, arról majd külön fogunk dönteni, vagy költségvetési módosító lesz, vagy azt hogy 
kell technikailag intéznünk? Köszönöm. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Amikor a kalkuláció meglesz pontosan, hogy milyen összeg terheli az önkormányzatot az idei 
költségvetési évben, akkor fogunk róla tudni dönteni. Ahogy említettem már, nagyon sok 
minden olyan költségvetést befolyásoló tényez  van még függ ben, amelyet nem lát az 
önkormányzatunk el re. Folyamatban van egy kompenzációs egyeztetés is, november végén 
lesz egy személyes tárgyalás is a Belügyminisztérium kijelölt kapcsolattartójával. 
Amennyiben kompenzációt kap az önkormányzat, akkor költségvetés módosításra igen, forrás 
átcsoportosításra nem lesz szükség. Amennyiben ez nem valósul meg az idei évben, akkor 
meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk ezeket biztosítani. Summa summarum, most még nem 
látjuk pontosan, hogy mekkora összeg ez a rendszerhasználati díj. Jelenleg ezekr l a konkrét 
számokról tudunk dönteni. Ha meglesznek a konkrét számok december 31-ig, akkor lesz róla 
döntés, akkor kell megnéznünk a forrásoldalt is. Kötelezettségvállalás sem ismert még, 
úgyhogy err l még döntést nem tudunk így megalapozottan hozni. Köszönöm, további kérdés 
van-e? Amennyiben kérdés nincs, vélemény, hozzászólás van-e? Vélemény, hozzászólás 
nincs. Tekintettel arra, hogy ez az anyag ez most került kiosztásra, szeretném kérdezni a 
képvisel kt l, hogy valaki igényel-e még további áttanulmányozási id t? De a kérdésekb l is 
arra következtetek, hogy ezeket a f  számokat, melyet Osztályvezet  úr is ismertetett fehérek, 
feketék. Jó, amennyiben nincs, akkor a vitát zárom a napirendr l, és a határozati javaslatban, 
az írásban kézbesített határozati javaslatot teszem fel szavazásra változatlan hagyással, err l 
kérnék szavazást. 
 
A Képvisel -testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 177/2022. számú határozat 
Közvilágítási célú villamos energia beszerzése – 2023.12.31-ig terjed  id szakra 
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Határozat 
 
A Képvisel -testület 

 
1.) dönt arról – a bíráló bizottsága javaslata alapján, – hogy amennyiben a legkedvez bb 

ajánlattev  (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) a közbeszerzési eljárás során 
szükségessé váló hiánypótlásnak maradéktalanul eleget tesz, úgy ajánlata érvényes 

 
2.) dönt arról, hogy az 1-es pontban foglalt feltétel teljesülése esetén Kalocsa Város 

Önkormányzata a legkedvez bb ajánlattev vel, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
-vel villamos energia kereskedelmi szerz dést kössön a közvilágítás energia ellátásának 
biztosítása céljából, az ajánlata szerinti nettó 191,770 Ft/kWh + Áfa egységáron,  a  
szerz dés aláírásától számított 2023.12.31. terjed  id szakra, 597.233 kWh szerz dött 
mennyiségre 

 
3.) dönt arról, hogy szerz déskötést l számított 2022.12.31-ig terjed  id szakra vonatkozóan, 

Kalocsa Város Önkormányzata közvilágítási célú villamos energia beszerzéséhez szükséges 
20,53 M Ft + Áfa. (mely nem tartalmazza a rendszerhasználati díjat, VET szerinti és egyéb 
díjakat) összeg pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetési rendeletben szükség esetén 
els sorban a 13. § (4) bekezdés szerinti átcsoportosítással, amennyiben ez fedezethiány 
miatt nem, vagy csak részben lehetséges, úgy a hiányzó részösszeget, azaz a hiányzó 
el irányzati fedezetet az Általános tartalék terhére biztosítja  

 
4.) dönt arról, hogy 2023.01.01.-2023.12.31.-ig id szakra vonatkozóan, a közvilágítási célú 

villamos energia ellátásához szükséges 94,00 M Ft. + Áfa (mely nem tartalmazza a 
rendszerhasználati díjat, VET szerinti és egyéb díjakat) összeg fedezetét Kalocsa Város 
Önkormányzata a 2023. évre vonatkozó költségvetési rendelete készítése során betervezi és 
a forrást biztosítja 

 
5.) megbízza a polgármestert az 1-4. pontban meghatározottak lebonyolításával, 

kötelezettségek vállalásával. 
 
Határid : folyamatos  
Felel s: Dr. Filvig Géza 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

2. Egyebek 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Amint említettem közmeghallgatás id pontja. Minden évben közmeghallgatást tart az 
önkormányzat. December 8-án, csütörtöki napon 17 órára tennék javaslatot az éves 
közmeghallgatásunk megtartására. Tehát december 8. csütörtöki nap, 17 óra itt a Városháza 
Dísztermében. Szeretném kérdezni a képvisel ket, hogy valami vélemény ezzel kapcsolatosan 
van-e? Amennyiben nincs akkor szavazásra teszem fel. 2022 évben Kalocsa Város 
Önkormányzata az éves közmeghallgatását 2022. december 8. napján 17 órakor tartja meg itt 
a Kalocsa Városháza Dísztermében, általános közmeghallgatást. Err l kérnék szavazást. 
 




