Tájékoztató
az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019/2020. évi
gázbeszerzési szerződéséről

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

Ó z d, 2019. szeptember 26.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának 6.1. pontja
„Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító előzetes jóváhagyását
kérni, melynek értéke a 100.000.000,- Ft-ot eléri vagy meghaladja.” figyelembevételével, a
41/2019.(IV.25.) sz. határozatában feladatként jelölte meg a 2019/2020. évi gázévre vonatkozó
gázbeszerzési szerződésének megkötését az alábbiak szerint:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhő Kft. a 2019/2020. 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.
A fentiek értelmében a gázbeszerzési szerződésről a következők szerint adunk tájékoztatást.
A MaTáSzSz a tagvállalatok 2019/2020. gázévi csoportos, teljes alapú földgázbeszerzésének
lebonyolítására pályázatot írt ki. A földgázbeszerzés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan az
ENERGIQ Kft. végezte.
Az előző évtől kezdve a távhőszolgáltatók felügyeletét (költségeinek ellenőrzését, a távhőtámogatás
társaságonkénti megállapítását) végző Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
hirdetményt tett közzé, mely célja „hogy motiválja a földgázt vásárló távhőtermelőket arra, hogy a
földgázbeszerzésük során érdemben versenyeztessék meg a földgázkereskedőket, valamint, hogy a
kapott ajánlatok közül az elérhető legkisebb összköltségűt válasszák. A motiváció abban nyilvánul meg,
hogy a Hivatal a referencia ár figyelembe vételével fogja megtenni a javaslatát az energetikáért felelős
miniszternek a távhőtermelői árakra és a távhőszolgáltatói támogatásokra vonatkozóan, így ha az
előzetesen meghirdetett referencia árhoz képest a távhőtermelő tényleges szerződéses ára alacsonyabb,
akkor ez a különbözet a távhőtermelő eredményét fogja gyarapítani. A jelenleg hatályos szabályozás
szerint – amennyiben a távhőtermelői engedélyesnek e miatt nyereségkorlát feletti eredményrésze
keletkezik – azt fejlesztési forrásként használhatja fel a távhőtermelés és távhőszolgáltatás
korszerűsítésének érdekében.”. A hirdetményben megfogalmazott fő célt a MaTáSzSz által bonyolított
tenderek a korábbi években is biztosították, a motivációs eszközök megegyeztek a tavalyival, tehát a
MEKH által meghatározott referencia ár alapján történik a támogatás meghatározása.
Az előző évhez képest a résztvevő MaTáSzSz tagvállalatok száma eggyel – a Kapuvári Hőszolgáltató
Kft-vel - nőtt, a vásárlók köre így a következő volt: Nyírtávhő Kft., Ózdi Távhő Kft., Régióhő Kft.,
valamint a kapuvári, a salgótarjáni és a szentendrei távhőszolgáltató, a sárvári és várpalotai
önkormányzati társaság, és idén is csatlakozott a Fővárosi Csatornázási Művek. A teljes tendereztetett

földgázmennyiség 282.483.141 kWh (tavaly 288.826.167 kWh) 2 %-os csökkenés, melyből 28 % ózdi,
23 % Várpalotai, 18 % salgótarjáni, 10 % szentendrei, míg a maradék kb. 21 %-on a többiek osztoztak.
A tendert lebonyolító ENERGIQ Kft. 16 gázkereskedőtől kért 4 különböző számítási módszerrel
elkészített ajánlatot, melyeket előre meghirdetett, és a MEKH által meghatározott (HUF/EUR árfolyam,
maximális spread érték, havi gáztőzsdei előre jelzett árfolyamok) paraméterek mellett kellett
beárazniuk, majd külön megadniuk az így elérhető éves összköltséget. A tendereztetés során
figyelemmel kellett lenni a MEKH által elismert éves összköltség-limitre, mely feltétel tavaly szerepelt
először. Az előzetesen számított, MEKH által elismert költségszint – a tavalyihoz képest – kicsit
emelkedett, követte a piaci áremelkedéseket és árfolyamváltozásokat. Az ajánlatokat a jogszabályi
környezet változásainak megfelelően kWh-alapú árakon kellett megjelölni. A kiírásra mindössze 2
kereskedőtől érkezett ajánlat, az egyik részben hiányosan. A MEKH által elismert költséglimit alatt
csak az NKM adott ajánlatot. Az egyes ajánlatok értékelésében továbbra is kizáró okot jelentettek
bizonyos szerződéses paraméterek (pl. bankgarancia), a többi fontosabb pénzügyi és működési
paramétert pedig a második fordulóban egységesítették.
Az ajánlatok kiértékelésekor felmerült a beszerzési folyamat gyors lezárásának lehetősége, figyelembe
véve a társaságok által preferált fix ár referencia ár alatti helyzetét, illetve a piaci tényezők jövőbeli
lehetséges romlását, így a tendereztetők ismételt ajánlatadásra szólították fel a kereskedőket.
Az utolsó ajánlatok kiértékelése alapján a 2019/2020 gázévre várható éves legalacsonyabb összköltséget
jelentő ajánlatot az NKM ZRt. adta, így vele az Ózdi Távhő Kft. a gázbeszerzési szerződést megkötötte.
A többi tagvállalat szintén megkötötte szerződését az NKM ZRt-vel.
A fentiek alapján kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

