
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat „Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének
(„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia ellátása”)

eredményeként megkötött szerződés módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a közbeszerzési és bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Molnár Attila jegyző
Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Véleményező bizottság  :  
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
Közbeszerzési és bíráló bizottság

Az  előterjesztés  rövid  tartalma: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  1131/2020.  (XII.10.)
határozatával  döntött  „Dunaújváros villamos energia  ellátása”  tárgyú közbeszerzési  eljárás eredményének
megállapításáról.  A  közbeszerzési  eljárás  1.  részének  eredményeként  megkötött  szerződés  1.  sz.
mellékletében foglalt felhasználási helyek módosítása miatt szükséges a vonatkozó szerződés módosítása. 

Az előterjesztés el  őkészítőinek adatai:  

Osztály neve: Beszerzési, Működtetési és 
Informatikai Osztály

Iktatószám: 632-__/2021.

Ügyintéző neve: Dzsupin Andrea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-273
Ügyintéző aláírása: Jegyző aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2021.__.__. Ellenőrzés dátuma: 2021.__.__.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2021.__.__. Ellenőrzés dátuma: 2021.__.__. 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:



J A V A S L A T
„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének 

(„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia ellátása”)
eredményeként megkötött szerződés módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  1131/2020.  (XII.10.)  határozatával  döntött  „Dunaújváros
villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (1. számú melléklet). 

A közbeszerzési eljárás 1. részének („Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási
helyek villamos energia ellátása”) vonatkozásában az eljárás nyertese az E.ON Energiakereskedelmi Korlá-
tolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17., képviseli: Fejes István ügyvezető, cégjegy-
zékszám: 01-09-181155, adószám: 24765648-2-44) lett. A felhasználási helyeket a szerződés 1. sz. mellékle-
te tartalmazza.
A hivatkozott szerződés mellékletében felsorolt ingatlanok között nem szerepel Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tulajdonát képező, Dunaújváros, Római krt. 38/B földszinti, 451/34/D/81 hrsz-ú, jelenleg
nemzetiségi irodaként hasznosított nem lakás célú helyiség. A megjelölt ingatlanra vonatkozóan megszűnt a
villamos energia ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés.
Figyelemmel arra, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a (1) bekezdés a)
pontja alapján a rezsi költséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli, így az ingatlan villa-
mos energia ellátása érdekében a hivatkozott szerződés 1. sz. mellékletében foglalt felhasználási helyek, fenti
ingatlannal történő kiegészítése szükséges.
Az ingatlan villamos energia ellátására vonatkozó adatok az alábbiak:

Fogyasztási hely cí-
me:

Mérési pont (POD szám) Éves fogyasztás
(kWh)

Fogyasztási hely jellege

Római krt. 38/B
451/34/D/81 hrsz.

HU000120-11-
S000000000000003211789

Fogyasztási  mérő,  éves le-
olvasás, havi átalány díj

A hivatkozott szerződés mellékletében felsorolt ingatlanok között ugyanakkor szerepel egy felhasználási hely,
amelyhez  kapcsolódó  mérési  pont  bekapcsolására  nem  került  sor,  így  ezen  felhasználási  hely  törlése
szükséges.
Az ingatlan villamos energia ellátására vonatkozó adatok az alábbiak:

Fogyasztási hely cí-
me:

Mérési pont (POD szám) Éves fogyasztás
(kWh)

Fogyasztási hely jellege

Kossuth  Lajos  utca
HRSZ 179/3.

HU000120-11-
S00000000000001722966

12 Fogyasztási  mérő  nélküli,
teljesítmény alapú elszámo-
lás

A fentiekre tekintettel a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. előkészítette a szerződésmódosítás
tervezetét, melynek jóváhagyása és elfogadása után van lehetőség a szerződés módosítására. 
A szerződésmódosítás tervezete jelen előterjesztés 2. számú melléklete.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a szerződés módosítását támogatni szíveskedjen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük Polgármester Úr elé.



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

….../2021. (IV.__.) határozata
„Dunaújváros villamos energia ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének 

(„Dunaújváros önkormányzati tulajdonú ingatlanok és fogyasztási helyek villamos energia ellátása”)
eredményeként megkötött szerződés módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület ha-
táskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere támogatja a „Dunaújváros villamos energia ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárás 1.  részének  („Dunaújváros önkormányzati  tulajdonú ingatlanok és fo-
gyasztási helyek villamos energia ellátása”) eredményeként megkötött szerződés módosítását, mely a
szerződés 1. számú mellékletében szereplő felhasználási helyeket érinti.

2. Dunaújváros MJV Polgármestere kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. pont figyelembevételével
előkészített villamosenergia-kereskedelmi szerződés 1. számú módosítását aláírja, továbbá, hogy je-
len  határozat  alapján  intézkedik  a  kötelezettségvállalás  nyilvántartásba  vételéről  és  a  folyamatos
pénzügyi teljesítésről.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a beszerzési, működtetési és informatikai osztály
a költségvetési és pénzügyi osztály

Határidő: a szerződés aláírására: 2021. április 30. 

Dunaújváros, 2021. április __. 

Pintér Tamás
polgármester










