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Vállalkozási szerződés jóváhagyása (szociális tűzifa házhoz szállítása) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. december 14-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! 
 
A 2018. december 04-i Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen kialakult közös állás-
pont alapján a szociális tűzifa házhozszállításával 2018. évben is a Misik Kft-t kívánja megbízni 
a Képviselő-testület. A szolgáltatásra szerződés-tervezetet kellett kérni a vállalkozástól. 
 
A Vállalkozási szerződés tervezete megérkezett, melynek jóváhagyását kérem. Kérem továbbá 
a 2019. évi költségvetésben a szoláltatás bruttó 664.400 Ft-os ellenértékének biztosítását. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. december 7. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                 Jávorka János s.k. 
                                                                                                          Szociális Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

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-
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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.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa házhozszállí-
tására követendő Vállalkozási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A szállítási költség bruttó 664.400 Ft-os ellenértékét a 2019. évi költségvetésben biztosítani kell. 
 
 
Határidő: 2018. december 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről  

Rétség Város Önkormányzata  

székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20, 

  képviseli: Hegedüs Ferenc polgármester, 

mint Megrendelő  

valamint a  

Misik Kft 

székhely: 2651 Rétság, Nógrádi út 13 

adószám:11209959-2-12 

Cégjegyzékszám:12-09-002661 

Bankszámlaszáma:64000060-10052613 

  képviseli: Misik Imre ügyvezető, 

mint Vállalkozó 

között,  alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1./ A szerződés tárgya: 

A Megrendelő a Vállalkozóval „Vállalkozási szerződést” kötött, hogy Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testület megbízásából, 148 köbméter „szociális tűzifát” a Szociális 
Bizottság döntésének megfelelően, 110 kedvezményezett részére kiszállítja. 

A tűzifa felrakását, kiszállítását és lerakását, saját hatáskörében a Megbízó, a Vállalkozó 
részére átadott névjegyzék szerint köteles kiszállítani. A „szociális tűzifában” részesült 
kedvezményezettekkel az átvételt köteles aláírással igazoltatni. A kiszállítást követően az 
aláíratott névjegyzéket az önkormányzat szociális ügyintézőjének kell átadnia. 

2./ A szerződés teljesítésének határideje: 

A „szociális tűzifa” kiszállításának tervezett határideje: 2018. december 10.  

Kedvező időjárási viszonyok mellett, a kiszállítás ideje 20 munkanapot igényel. 

A munka befejezésének várható ideje: 2019. január 5. 

 



3./ A szerződés összege: 

A rakodó munkások munkabére: 

Egy fő munkabére: Bruttó 10160 Ft/nap/fő, (kettő fő rakodó mindenképen szükséges) 

Összesen: Bruttó 406.400 Ft 

Szállítási díj: Bruttó 2350 Ft/ kedvezményezett 

110 kedvezményezett részére összesen: Bruttó 258.445 Ft 

Mindösszesen: Bruttó 664.400 Ft 

A számla rendezése, a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 8 napon 
belül történik, készpénzfizetéssel. 

4.! A felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik. 
Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a 
Balassagyarmati Törvényszék illetékességét jelölik meg. 

5./ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá! 

Rétság, 2018. december 6-n 

  

……………………………………………………                                    …………………………………………. 

                Megrendelő                                                                         Vállalkozó 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

2018.   ………………………… 

………………………………………. 

pénzügyi ellenjegyző 

 

                                                                      

 

 


