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ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én 

tartandó nyílt ülésére 

 

Tárgy: 2023. január 1-ét követő földgázellátás módja 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Magyarország Kormánya a nem lakossági egyetemes szolgáltatási szerződés alapján földgáz 

fogyasztók részére a 217/2022 (VI.17) rendeletében 2022. december 31-ig biztosította az un. 

végső menedékes /a világpiaci árakhoz képest jóval alacsonyabb árkörnyezetet biztosító 

földgáz ellátást. E körbe tartozó fogyasztóknak azonban lehetősége volt és van, hogy 2023. 

január 1-től más módon biztosítsák az energia szükségletüket. Az ellátási igény módjára 

november 30-ig kell döntést hozni és nyilatkozatot tenni. 

Az MVM tájékoztatta az önkormányzatot, hogy milyen lehetőségeink vannak és a lehetőségek 

közül történő választás után mi a teendő a jelenlegi szolgáltató felé: 

 

1./ A Korm. Rendelet alapján létrejött szerződés alapján igényelhető továbbra is a földgáz 

szükséglet az illetékes minisztérium által decemberben közzétételre kerülő, központilag 

meghatározott tarifa szerint (ez esetben 2023. október 31-ig jön létre szerződés akár külön 

nyilatkozat nélkül is a Ptk. alapján). 

 

2./ Az MVM-mel versenypiaci áron is köthető szerződés. /Ez esetben az MVM-től november 

30-ig kérhető árajánlat/ 

 

3./ Más földgázkereskedővel megkötött versenypiaci áron valósul meg az energia beszerzés. 

/Ezt nyilatkozat formájában november 30-ig kell megküldeni a jelenlegi szolgáltatást végző 

MVM felé/. 

 

Valamennyi lehetőség közül az 1./ pontban leírt legbiztonságosabb és legelőnyösebb változatot 

javasoljuk választani.  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Balatonőszöd, 2022. november 22. 

 

        Antal János  

polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. január 1-től 

kezdődő időszak földgáz energiaellátás biztosításának lehetőségeit és továbbra is a 217/2022 

(VI.17) Korm. Rendelet alapján kívánja azt az MVM szolgáltatótól igénybe venni. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen döntéstől nyilatkozzon november 30-

ig a szolgáltató felé. 

 

Határidő: nov. 30. 

Felelős: Antal János polgármester  

               

  


