Iktatószám:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. augusztus 29-én (16.00-16.15) megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Szöllősi Ferenc polgármester, Fazekas Barna alpolgármester, Karsai András, Kónya
József, Tóthné Szentandrássy Csilla, Zsadányi Zsolt képviselők, Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző,
Jeney Erzsébet irodavezető, Kovács Zoltán irodavezető, Pál László műszaki ügyintéző, Szabados
László Sourcing Hungary Szolg. Kft. képviselője, Kállai Éva jkv.
Szöllősi Ferenc polgármester
Szeretettel köszöntök mindenkit, a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából. Megállapítom,
hogy a képviselő-testület 6 fővel jelen van, így határozatképes. Árva Anikó, Berecz Gábor, dr.
Kuszák Róbert, Podmaniczki József, Sarlós Imre képviselők, igazoltan vannak távol.
Technikai probléma miatt csak a hangrögzítés megy. Amíg használhatóvá válik a szavazógép, a
napirendi pontok elfogadása előtt, hallgassuk meg Szabados László urat.
Szabados László
Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sok intézménynek, állami szervezetnek bonyolítjuk a
beszerzéseit. Elmondható, hogy a versenypiaccal együtt 2800 ügyfélnek. Eddig a partnereinknek 14
milliárd Ft-os megtakarítást értünk el. Évente 1000 beszerzési projektet bonyolítunk le, az kb. naponta
4 beszerzést jelent. Egyedülálló tapasztalattal rendelkezünk a piacon. Több mint 200 közbeszerzési
eljárást zártunk le sikeres. A siker kétféleképpen értendő, egyrészről, értünk el megtakarítást,
másrészről pedig sikeresen szerződéskötéssel zárultak ezek a közbeszerzési eljárások. Egyik sem volt
sikertelen. Azt hiszem ezek a legfontosabb adatok rólunk. Tájékoztatót, prezentációs anyagot Fazekas
Barna úrnak megküldtem. Amiért fontos volt a mai testületi ülést összehívni, az az, hogy villamosenergiában és földgáz-energiában önkormányzati csoportos közbeszerzési eljárást hirdettünk meg.
Gesztori rendszerben bonyolítjuk ezeket az eljárásokat. Jelen esetben villamos-energia tekintetében
Isaszeg város a Gesztor önkormányzat, földgáz-energia tekintetében pedig a Törökbálinti
Városgondnokság vállalta fel a gesztori szerepet. A beszerzési csoportokat mi szervezzük, és ehhez a
tagok csatlakoznak. Az isaszegi csoportba eddig 19 önkormányzat és intézményei csatlakoztak, a
törökbálinti csoportban pedig, 5-6 tag lesz benne várhatóan. A csatlakozási határidő múlt hét szerda
volt, de tudtuk, hogy augusztusban az önkormányzatoknál kicsit lassabban mennek a dolgok, így a
holnapi napig kitoltuk ezt a határidőt. Ezért volt sürgős, hogy a mai napon a döntés meghozatala
megtörténjen. Ahhoz, hogy januárban új energiakereskedelmi szerződések legyenek, ehhez
szeptember közepéig meg kell indítani a közbeszerzési eljárásokat. Amennyiben van kérdés, szívesen
válaszolok.
Szöllősi Ferenc polgármester
Az önkormányzatnak ez mennyibe kerül? Ha jól emlékszem, a megtakarítások 30%-a az önök
sikerdíja?
Szabados László
Igen, így van. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk, ami 5 szolgáltatást jelent. A teljes körű hivatalos
közbeszerzési tanácsadó szervezetként a teljes körű lebonyolítást, beszerzési szakértőként a beszerzést,
energetikai szakértőként az energetikai szaktudást alkalmazzuk az eljárásokban, az elektronikus
árlejtést, ami egy lefelé licitálást jelent, és a projekt menedzsmentet. Ez a teljes körű szolgáltatás
csomag. Itt az elért megtakarítás 30%-a az, ami a teljes körű sikerdíj, 70% pedig az önkormányzatnál
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marad. Ha pedig nem érnénk el megtakarítást, akkor 0 Ft-ért dolgoztunk. Úgy veszünk le az önök
válláról feladatot, terhet, hogy közben pénzt hozunk. Ha saját hatáskörben írnának ki közbeszerzési
eljárást, csak a hirdetmény ellenőrzési díja 230.000 Ft-ot jelentene. Ezt már azzal megspórolják, hogy
ehhez a csoporthoz csatlakoznak. Nincs semmilyen fix díj, teljesen megtakarítás alapú a szerződés. A
szerződés is a periódus időszaka alatt havi részletben finanszírozható, nem kell előfinanszírozni,
hanem a megtakarításból finanszírozható ennek a sikerdíja.
Szöllősi Ferenc polgármester
Köszönjük szépen. Most már tudunk szavazni, kérem először a napirendi pontok elfogadásáról
szavazzunk.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
256/2013. (VIII. 29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Javaslat a Magyar Energiabeszerzési Közösség földgáz-energia beszerzésére irányuló csoportos
beszerzési eljárásához tartozó csatlakozásra
2. Javaslat a Magyar Energiabeszerzési Közösség villamos-energia beszerzésére irányuló csoportos
beszerzési eljárásához tartozó csatlakozásra
--- 1. napirendi pont --Javaslat a Magyar Energiabeszerzési Közösség földgáz-energia beszerzésére irányuló csoportos
beszerzési eljárásához tartozó csatlakozásra
Szöllősi Ferenc polgármester
Amennyiben nincs kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
257/2013. (VIII. 29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Sourcing
Hungary Kft., mint független energia beszerzési szakért ő, és a közös energia-beszerzési feladatokat
koordináló Törökbálint Városgondnokság, mint Gesztor által szervezett földgáz energia beszerzési
közösséghez.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásról szóló Csatlakozási Nyilatkozat, a Sourcing Hungary
Kft-vel kötendő közbeszerzési eljárás szerződésének, valamint a Magyar Energia Beszerzési
Közösség (MEBEK) csatlakozó tagjaként a Sourcing Hungary Kft.-vel kötend ő Szindikátusi
Szerződés aláírására.
Határidő: 2013. október 01.
Felelős: polgármester
---2. napirendi pont --Javaslat a Magyar Energiabeszerzési Közösség villamos-energia beszerzésére irányuló csoportos
beszerzési eljárásához tartozó csatlakozásra
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Szöllősi Ferenc polgármester
Amennyiben ehhez az előterjesztéshez sincs észrevétel, kérdés, kérem szavazzunk a határozati
javaslatról.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
258/2013. (VIII. 29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Sourcing
Hungary Kft., mint független energia beszerzési szakért ő, és a közös energia-beszerzési feladatokat
koordináló Isaszeg Város Önkormányzat, mint Gesztor, által szervezett Magyar Energia Beszerzési
Közösség (MEBEK) intézményi villamos-energia beszerzésre irányuló csoportos beszerzési
eljárásához.
Felhatalmazza a Polgármestert Sourcing Hungary Kft.–vel kötend ő közbeszerzési eljárás
Szerződésének, valamint a Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) csatlakozó tagjaként a
Szindikátusi Szerződés aláírására.
Határidő: 2013. október 01.
Felelős: polgármester
Szöllősi Ferenc polgármester
A napirendi pontok végére értünk, megköszönöm mindenkinek a munkáját, az ülést bezárom. Jó
pihenést kívánok.
k. m. f.
A jegyzőkönyv hiteléül:
Kállai Éva
Jkv.
PH.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

