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Szerződések jóváhagyása (Szociális tűzifa) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. november 23-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a 2018. évi szociális tűzifa pályázaton 124 m3 tűzifa 
beszerzésére kaptunk állami támogatást. Jogosultak vagyunk továbbá a 2017. évi pályázat ki-
egészítéseként 24 m3 fa kiosztására is.  
 
A pályázati kiírás 12. pontjának első bekezdése alapján a fővárosi és a megyei kormányhivatal-
ok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell tűzifát megvásárolnunk.  
 
Árajánlatot a korábbi állásfoglalás alapján az Ipoly Erdő Zrt-től kértünk. Az árajánlat és a szer-
ződéstervezetek megérkeztek. A beszerzendő fa ára 15.000 Ft/m3 + áfa, szállítási költség 
2.100 Ft/m3 + áfa. 
 
Mind a fa ára, mind a szállítás díja évek óta nem változott. Az Ipoly Erdő Zrt. elkészítette – az 
előző évek tartalmával egyező – szerződéseit. Képviselő-társaimmal történt egyezetetést köve-
tően a szerződéseket aláírtam, utólagosan kérem a Képviselő-testület jóváhagyását az aláírá-
sokhoz.  
 
2018. évi költségvetésünkben – a tárgyalás alatt lévő tételek között – szerepeltetjük a szállítási 
költségeket, valamint az önrészeket.  
 
A szociális tűzifa beszállítása folyamatos, nem kizárt, hogy a testületi ülésig az Erdészet mara-
déktalanul elvégzi a munkát.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. november 13. 
                                                                                                             
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- pályázaton történő indulást a Képviselő-testület támogatta 
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3. Jogszabályi háttér:  

 
3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2018. (XI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa értékesítésre 
érkezett árajánlatról és szállítási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az Ipoly Erdő, Nyugat-cserháti Erdészet (2654 Romhány, Szabadság tér 
21.) árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező Adás-vételi és a szállításra szóló Vál-
lalkozói szerződéseket utólag jóváhagyja. 
 
 
Határidő: ---.,  
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester,  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


















