
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVASLAT 
 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.  

2016-2017. évi gázbeszerzési szerződésének 

megkötésére vonatkozó    

tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

 

Ózd, 2016. március 30.  



Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 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, az utóbbi négy gázév vonatkozásában a távhőszolgáltató társaságok közös 

gázbeszerzési tárgyalásokat is indítottak, melyhez szintén lehetőség volt csatlakozni. 

 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: MaTáSzSz) által először 

négy 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 lebonyolítója újra az ENERGIQ Kft. A tavalyi gázbeszerzésen, 

társaságunk mellett a miskolci, a nyíregyházi, valamint a szentgotthárdi, körmendi és vasvári 

távhőtársaság jelentkezett. A MaTáSzSz tagvállalatok közül a Nyírtávhő Kft., Mihő Kft., 

Ózdi Távhő Kft., Régióhő Kft. és külön kezelten a FŐTÁV Zrt., illetve a Fővárosi 

Csatornázási Művek (FCSM) részére, a földgáztendert az előző években is lebonyolító 

ENERGIQ Kft. 18 engedéllyel rendelkező kereskedőcégtől kért ajánlatot. 

 

A tendereztetett időszak:  

2015. július 1. 6:00 - 2016. október 1. 06:00 közötti 15 hónapos átmeneti gázév.  

Eredetileg 9+6 hónapos vegyes tender lehetősége is felmerült, de ezt a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal nem támogatta. 

 

A résztvevők és 15 havi földgáz-igényeik: 

 

MATÁSZSZ csoport: 

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 9.072 Em3 Miskolc  

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. 1.088 Em3 Nyíregyháza 

RÉGIÓHŐ Kft. 2.121 Em3 Vasvár, Körmend, Szentgotthárd 

Ózdi Távhő Kft. 8.422 Em3 Ózd 

Összesen 20.703 Em3 15 havi földgáz   
 

  

 Az ajánlati felhívás 2015.04.22-én lett kiküldve, melyre 1. körben e-mail útján 

válaszolt 4 kereskedő (FŐGÁZ, TIGÁZ, MET, Cross-Inergy) 4 fix áras és 3 olajár-tőzsdeár 

indexekből képlettel számított árajánlattal. 

 



  

A 2. fordulóban május 18-án 10:00 órától a FŐTÁV székházában a kereskedők 

ajánlatai egyesével személyesen elemzésre kerültek, kiemelve az egyes ajánlatok 

negatívumait és az azokon kívánt változtatásokat. Az egyes ajánlatok értékelésében elsődleges 

szempont volt a csoportszinten számított éves várható összköltség, kizáró okot jelentettek 

bizonyos szerződéses paraméterek (pl. bankgarancia), a többi fontosabb pénzügyi és 

működési paramétert pedig a későbbi fordulókban egységesítették. Az új ajánlat leadási 

határideje május 26. 12:00 óra (2. kör), ennek molekulaárán lehetett 27-én 12:00 óráig 

javítani. Mivel a MET az Ózdi Távhő Kft. esetében ragaszkodott az előre fizetéshez, illetve 

más bankgaranciához, tovább nem versenyezhetett. A terv szerinti döntést 27-én 16:00 óráig 

nem sikerült meghozni a nagy árkülönbözetekből adódó ellentétek miatt. 

 

 Megoldásként május 28-án 10:00 óráig mind a négy kereskedő új lehetőséget kapott a 

javításra, ennek eredményeként 14:00 óra után a versenyeztető cégek megegyeztek a nyertes 

ajánlatról, ami a FŐGÁZ fix áras 2015. május 28-án benyújtott ajánlata lett. Ennek 

következtében a földgáz molekuladíja az Ózdi Távhő Kft. esetében a jelenlegi fix árhoz 

képest 2.482,- Ft/GJ-ról 2.185,- Ft/GJ-ra, 12 %-kal csökkent. 

 

 A 2016/2017. gázév már a rendes 12 hónap hosszúságú, összesen 54 fogyasztási hely 

számára 19,5 Mm3 (kb. 663 TJ) földgáz beszerzése a feladat, melynek kb. 42 %-a az ózdi 

gázigény, a miskolci távhő társaságé 43 %, a vas megyei társaság kb. 10 %-ot képvisel, míg a 

maradék a nyíregyházi igény. 

 

A Képviselő-testület előzetes hozzájárulása az Ózdi Távhő Kft. 2016/2017. évi 

gázbeszerzési szerződésének megkötéséhez: 

 

A Képviselő-testület 2016. évi Munkatervében a 2016. június 23-ai ülésére tervezte tárgyi 

előterjesztés megtárgyalását, azonban a földgáz világpiaci árának kedvező alakulása indokolta 

a földgáz-tender időpontjának előrehozatalát, melyhez igazodva a március havi képviselő-

testületi ülésen történő tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó döntéshozatal tekinthető 

célszerűnek. 

 

Továbbá 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 

változott a gázév (2016. október 1-től szeptember 30-ig tart). 

 

Javaslat: 

 

Fentiek alapján javaslom, a Képviselő-testület előzetesen járuljon hozzá, hogy az Ózdi Távhő 

Kft. a MaTáSzSz által szervezett közös földgázbeszerzésben részt vehessen a 2016. október 

1-től 2017. 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. 



 

 

Határozat i  javas la t  

Ózd Város  Önkormányzata  Képvi se lő - t es tüle tének  

……/2016. (III.30.) határozata 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016/2017. évi gázbeszerzési 

szerződésének megkötésére 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 6.1. 

pontja alapján az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhőtermelő és 

Szolgáltató Kft. a 2016/2017. 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. 

 

 

Felelős:  az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

Határidő:  a szerződés aláírását követő képviselő-testületi ülés 
 

 


