JAVASLAT
az Ózdi Távhő Kft.
2015/2016. évi gázbeszerzési szerződésének
megkötésére vonatkozó
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ózd, 2015. április 23.

Az Ózdi Távhő Kft. alapítója és tulajdonosa Ózd Város Önkormányzata. A Társaság Alapító
Okirata 6.1. pontja tartalmazza az alábbiakat:
„Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes
jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.”
Fentiek alapján jelen előterjesztés az alapítói hozzájárulás megadására vonatkozik.
Előzmény:
Az Ózdi Távhő Kft. szabadpiacon történő gázbeszerzésére minden évben új gázbeszerzési
szerződés keretein belül kerül sor. A legkedvezőbb gázbeszerzési feltételek elérése érdekében
korábban a Sinergy Kft. gázbeszerzési tenderéhez csatlakozva történt a gázkereskedők
versenyeztetése, azonban az utolsó három gázév vonatkozásában a távhőszolgáltató
társaságok közös gázbeszerzési tárgyalásokat is indítottak, melyhez szintén lehetőség volt
csatlakozni.
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (továbbiakban: MaTáSzSz) által először
három éve szervezett közös beszerzéshez még 18 távhőtársaság csatlakozott. A tenderezés
során mintegy 150 Mm3 éves gázigény kielégítése volt a tét. Az utóbbi években a támogatási
rendszer átalakulása miatt az érdeklődés csökkent, azonban utólagos információk alapján
mindig a piaci ár alatti árat sikerült elérni.
A MaTáSzSz tenderezés lebonyolítására tavaly is pályázni kellett, melyet újra az ENERGIQ
Kft. nyert meg. A tavalyi gázbeszerzésen, társaságunk mellett csak a miskolci, a nyíregyházi,
valamint a szentgotthárdi, körmendi és vasvári távhőtársaság jelentkezett, külön kategóriaként
a FŐTÁV Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek versenyeztetett.
A tender harmadik körére a feltételeknek megfelelő legjobb ajánlatot adókat a tenderkiíró
személyes megbeszélésre hívta be, melyen a MaTáSzSz-csoport tagvállalatainak képviselői is
részt vettek. Ekkor a további pontosítások mellett fix Ft/GJ alapú árra is kértek ajánlatot, amit
másnapra kellett benyújtani. A benyújtott ajánlatok alapján a FŐGÁZ Zrt olajindexált, illetve
fixáras tervezete nyújtja a két legkisebb éves becsült költséget, ezek közül az árfolyam és
olajár-változás kockázataitól mentes fixáras ajánlatot fogadták el a tagvállalatok.
A 2014/2015. becsült várható éves összköltség alapján az utolsó ajánlatok végső sorrendje a
következő volt:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Név
FŐGÁZ Zrt. fix
FŐGÁZ Zrt. olajalapú
GDF fix
TIGÁZ Zrt. olajalapú
E.ON Hungária Zrt.

Egységár
(Ft/GJ)
2.886,2.852,2.926,3.087,3.098,-

Változás mértéke
2013/2014-hez képest
(%)
-12,07
-13,10
-10,85
-5,94
-5,61
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A Képviselő-testület előzetes hozzájárulása az Ózdi Távhő Kft. 2015/2016. évi
gázbeszerzési szerződésének megkötéséhez:
Az előzőekben bemutatott gázbeszerzési eljárás kapcsán ki kell emelni, hogy számos
szempont elemzése, értékelése a versenyeztetés során napról napra, hétről hétre változó
helyzetben azonnali, gyors döntéseket kíván, mivel a törvényi szabályozás változása miatt
változik a gázév (október 1-től szeptember 30-ig tart), valamint az átmeneti időszakot is
kezelni kell.
Javaslat:
Fentiek alapján javaslom, a t. Képviselő-testület előzetesen járuljon hozzá, hogy az Ózdi
Távhő Kft. a MaTáSzSz által szervezett közös földgázbeszerzésben részt vehessen a 2015.
július 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszak vonatkozásában.
Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője a majdani gázszerződés aláírásával egy időben írásban
tájékoztassa a Polgármestert, és a soron következő ülésen a Képviselő-testületet a szerződés
megkötéséről.
Kérem a t. Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására.

Határozati javaslat
Ó z d V á r os Ö n k o r má n y z a t a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k
……/2015. (IV.23.) határozata
az Ózdi Távhő Kft. 2015/2016. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának 6.1. pontja alapján az alábbi
döntést hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhő Kft. a 2015/2016.
évi gázévre vonatkozóan a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
(MATÁSZSZ) gázbeszerzési portfóliójához csatlakozva folytassa le
beszerzésre vonatkozó tárgyalásait, s a legkedvezőbb feltételeket biztosító
szerződést kösse meg.
2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szerződés aláírásával egy
időben írásban tájékoztassa a Polgármestert és a soron következő ülésen a
Képviselő-testületet a megállapodásról.
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Határidő:

Az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője
A szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés

