
ELŐTERJESZTÉS 
 

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére tűzifa beszerzésről 

 
 

1. előterjesztés száma: 1/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: Ádámné B. Erika 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – árajánlatok 
- 3. melléklet - szerződés-tervezet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság:  - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére 
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet 
- a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított 
téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet 
- a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről 
szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 
- a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) 
Korm. határozat 
- a Bicskei Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzata 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a 
fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező 
háztartások nem voltak jogosultak az igénybejelentésre. 
 
A Korm. határozat 3. pontja felkérte az érintett helyi önkormányzatokat, hogy tegyék lehetővé, 
összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkező háztartásokról, hiszen ebben a körben hiteles, központi 
nyilvántartás nem állt rendelkezésre. 
 
Ezen igénybejelentés határideje az önkormányzatok irányába 2018. október 15-e volt. A 
benyújtott igényekről önkormányzatunk 2018. október 17-éig adott tájékoztatást a 
Belügyminisztérium részére. 
 



A Korm. határozatának megfelelően, a Belügyminisztérium 2018. október 31-ig tájékoztatta a 
Kormányt a helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről és javaslatot tett 
a forrásbiztosítás módjáról. Ennek eredményeképpen a Magyar Közlöny 186. számában 
megjelent a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) 
Korm. határozat.  
 
A Kormány döntése értelmében a támogatást természetbeni támogatás formájában kell 
biztosítani. 
 
Önkormányzatunkhoz a megadott határidőig összesen 331 db érvényes igénybejelentés 
érkezett, melyből 305 db tűzifa, 9 db szén, 4 db PB gázpalack, 12 db brikett és 1 db fűtőolaj 
igénylésre vonatkozott. Bicske Város Önkormányzata nevezett feladatra 3.984.000,-Ft összegű 
támogatást kapott. 
 
A Bicskei Polgármesteri Hivatal beszerzési szabályzata alapján az önkormányzat beszerzései 
vonatkozásában nettó 1.000.000,-Ft feletti értékhatár felett a közbeszerzési értékhatárig a 
képviselő-testület dönt. A versenyeztetés megvalósítása három különböző ajánlattevőnek 
megküldött ajánlatkérés útján valósul meg és a képviselő-testület határozat meghozatalával 
dönt a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal a tűzifa beszerzésre az ajánlattételi felhívást 
elkészítette és azt három ajánlattevőnek megküldte. A felhívásra a három ajánlat az alábbi 
ajánlattevőktől megérkezett:  
 
 
Ajánlattevő Mennyiség Mérték- 

egység
Nettó ÁFA 

(27%) 
Bruttó 

Bionova Hungary 
Kft. 

1  erdei m3 39.370 Ft 10.630 Ft 50.000 Ft 

Szabó Tüzelő és 
Építőanyag Kft. 

1 erdei m3 46.066 Ft 12.438 Ft 58.504 Ft 

Farmer Center Kft. 1 erdei m3 43.311 Ft 11.694 Ft 55.005 Ft 

 
 
A legkedvezőbb ajánlatot a tűzifabeszerzés tárgyában a Bionova Hungary Kft. adta, mely 
alapján javasoljuk a Bionova Hungary Kft-vel a szerződés megkötését. 
 
 
 
Bicske, 2019. január 17.  
 
 
 

Tisztelettel: 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 



 
 
1. melléklet az 1/2019. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tárgy: a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások részére tűzifa beszerzésről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a tűzifa beszerzésre érkezett ajánlatokat megismerte, 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Bionova Hungary 

Kft-vel a szerződést megkösse, 
3. a tűzifa beszerzésre az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványában szereplő 

támogatási összeg terhére 3.660.000,- Ft-ot biztosít, 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tűzifa beszerzés érdekében szükséges valamennyi 

jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegye. 
 
 
 
 
Határidő: 2019. 02.01. 
Felelős: polgármester 
 









 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről a ………………………………. (Cg:………………………, adószám: 
……………………………….,  képviseletében eljár: ………………………………., 
bankszámlaszáma:………………………………) …………………………………………... 
szám alatti társaság, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
 
másrészről: Bicske Város Önkormányzata (székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., 
képviseletében eljár: Pálffy Károly polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. A szerződés tárgya, időtartama 
 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az összesen ……erdei m3 tűzifa beszerzését, 
a Kormány a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. 
határozata alapján az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások részére. A tűzifa átadását az 
érintett háztartások részére az önkormányzat által kiadott igazolás szerint és alapján 2019. 
december 15. napjáig kell kiadnia a Vállalkozónak. A Megrendelő az igénylők adatait a jelen 
szerződés megkötésével egy időben az önkéntes adatkezelési hozzájárulás alapján átadja a 
Vállalkozónak. A Vállalkozó naprakész nyilvántartást vezet a kiadott fűtőanyagról. 
 

II. Minőségi feltételek, ellenérték 
 
A tűzifa fajtája: vegyes, keménylombos tűzifa 

Az átadott tűzifának hasított, aprított állapotúnak kell lennie. (A hosszúsága minimum 25 cm 
maximum: 33 cm, a szélessége/átmérője minimum 8 cm, maximum: 20 cm. 

 
Egységár: 
     bruttó ……………….- Ft/ erdei m3  
 
 
 

III. Átvételi ütemezés 
 

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a 12.000,-Ft/háztartás értékű, 
…………….mennyiségű faanyagot az igénybejelentéssel érintett háztartások részére az 
önkormányzat által kiadott igazolás alapján átadni, a szerződés aláírását követően 2019.12.15-éig 
bezárólag.  
 

IV. Átvétel módja, feltételei 
 

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az I. pont szerinti faanyag átvételének lehetőségét 
2019. február 01. napjától biztosítja a 2060 Bicske, Kossuth u. 60-62. szám alatti átvételi ponton. 
 
Vállalkozó kapcsolattartója:  
Megrendelő kapcsolattartója: Fritz Gábor  +36-20-2616-513 
    Nagy Attila +36-20-245-80-62 



 
V. Mennyiségi és minőségi átvétel 

 
Felek megállapodnak abban, hogy az I. pont szerinti faanyag tételes mennyiségi átvétele a 2060 
Bicske, Kossuth u. 60-62. szám alatti ingatlan területén, a Vállalkozó képviselőjének 
közreműködésével történik.  
 
 

VI. Fizetés módja, ütemezése 
 
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a havonta kiadott mennyiség alapján részszámla 
benyújtására jogosult a Megrendelő felé. A benyújtott száma mellékletét kell, hogy képezze a 
Vállalkozó által vezetett naprakész nyilvántartás, valamint átadás-átvételi igazolás, melyből 
pontosan megállapítható az egyes háztartások részére kiadott faanyag mennyisége. 
 
Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni a kiadott faanyag 
ellenértékét a számla kézhezvételét követő 15 napon belül. 
 

VII. Kötbér 
 

A Vállalkozó a szerződésben vállalt határidőkkel kapcsolatos, felróható 5 napot meghaladó 
késedelme esetén, késedelmi kötbér fizetésére köteles a Megrendelő részére. A kötbér mértéke a 
hatodik naptól naponként 10.000,-Ft. 
 

VIII. Szerződés megszűnése 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mindkét fél jogosult 
a jelen szerződés azonnali hatályú írásban történő rendkívüli felmondására. Súlyos 
szerződésszegésnek számít, ha valamely fél a jelen szerződésből, vagy jogszabályból eredő 
kötelezettségét felszólítás ellenére, vagy ismételten nem teljesíti. Felek megállapodnak abban, 
hogy jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek között azonnali 
elszámolásnak van helye. 
 

IX. Egyéb rendelkezések 
 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezéseit tartják irányadónak.  
 
Felek jogvita esetére kikötik a Bicskei Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok 
figyelembevételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
Alulírott felek a jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt: Bicske, 2019. január ………… 
 
 

..............................................                           .......................................... 
        Megrendelő                Vállalkozó 

    Bicske Város Önkormányzata 
      Pálffy Károly polgármester 



 
 

Ellenjegyzem: 
                           Fritz Gábor                                                           Molnár Enikő 
                                jegyző                                                      pénzügyi és költségvetési  
                                                                                                            irodavezető 
 
 
 
 
 
                    dr.  Kelemen Péter 
                            ügyvéd 
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