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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 téli rezsicsökkentés keretében a gázdíj kedvezményben nem részesült háztartásoknak 2018. 
október 15-ig kellett kérelmet benyújtaniuk az önkormányzatokhoz. 
 
A kérelemben meg kellett jelölni, hogy juttatás mely formáját kívánják igénybe venni. Az alábbi 
juttatások között választhattak a lakosok: 

- tűzifa, 
- szén, 
- propán-bután palackos gáz, 
- propán-bután tartályos gáz, 
- fűtőolaj, 
- pellet/brikett. 

 
2018. október 17-ig, az összesítő lista elkészülte után kellett igénylésünket benyújtani a Magyar 
Államkincstárhoz. 
Az alábbi igénylés került megküldésre: 
 
Igénylő háztartások száma: 98, ebből 

- tűzifát igénylő háztartások száma: 71 
- szenet igénylő háztartások száma: 1 
- propán-bután palackos gázt igénylő háztartások száma: 26. 

 
A jelentési határidőt követően, 2018. október 19-én érkezett meg a Nemzeti Közművek válasza, 
mely tartalmazza a gáztámogatásban részesültek névsorát. Az ellenőrzést ezt követően tudtuk 
elvégezni. 
 
Jogosulatlan igénylést találtunk a tűzifát kérők között 5, a PB gázpalackot igénylők között 1 ház-
tartás esetében. 
 
Az eljárásrend szerint az önkormányzat köt szerződést a kereskedővel.  
 
 
 
Gázpalack esetében két ajánlatról tudunk tájékoztatást adni (éritett háztartás száma 25): 
 
Príma Energia Zrt. ajánlata: 

- a 12.000 Ft árért 3 db 9 kg-os töltést tud biztosítani. Technikai kivitelezés: a lakosságot 
tovább nem terhelő szállítási díjmentesség érdekében egyszerre 10 háztartás gézpalack 
cseréjét kell leszerveznünk. Biztosítani kell egy olyan telephelyet a lebonyolításhoz, 
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mely megfelel a jogszabályi feltételeknek (földhöz nem rögzített, építménynek nem mi-
nősülő tároló, mely jól szellőzik, és rácsos kivitelű).  

A szerződés érvényessége: 2019. december 15. Fizetés módja: tényleges felhasználást kö-
vetően. 
 

A Rétsági MOL kutat üzemeltető Fábián Tamás ajánlata: 
 
A palackcsere ára jelenleg 5.090 Ft. A támogatás összege a támogatott háztartás igénye sze-
rint kerülne felhasználásra. Két csere teljesen ingyenes lenne a háztartásoknak, a harmadik 
esetben részösszeget kellene fizetni a háztartásnak. Készpénzes fizetés lenne csak lehetsé-
ges. 
 
A két ajánlat közül – bár kevesebb mennyiséget biztosít – a helyi vállalkozással javaslom szer-
ződés megkötését. A lakosság igénye szerint történne a felhasználás, nincs tároló kiépítési kö-
telezettségünk, nem kell személyi feltételt biztosítanunk a cserékhez. Kedvező testületi döntést 
követően előkészítjük a szerződés-tervezetet. 
 
Tűzifa igénylés (érintett háztartás száma: 66) 
 
Helyi, környékbeli vállalkozótól árajánlatot nem kaptunk. Elmondásuk szerint a 12.000 Ft-os 
csomag összekészítés miatt a fa árára újabb munkabér és járulék rakódik, a végeredmény egy 
szatyornyi tűzifa lenne.  
 
Kimért tűzifára egy ajánlat érkezett: a Greenfire Kft-től. Térségünkben 1 zsák (0,03 m3) tűzifát 
1009 Ft + áfa (bruttó 1281,43 Ft) összegért tudnak adni. A 12.000 Ft-os támogatásból 9,365 
zsáknyi tűzifa jutna egy háztartásnak. A zsák 0,03 m3-es tartalmát tekintve a teljes mennyiség 
0,28 m3 fa jut egy háztartásra. A beszerzés előnye: nem kell a lakossági kérelmeket módosíta-
ni, az eredeti kérelem szerint történne a teljesítés. Hátránya: meg kell bontani a zsákokat, 
tárolóhelyet és munkaerőt kell biztosítani hozzá, vagy pedig a lakosság a 10. zsák fáért 
részösszeget fizet. 
 
December elején kaptunk árajánlatot a WOODO Kft-től, melyben leírta, hogy a 12.000 Ft-ért 
160 kg fabrikettet tud adni. A háztartások ezzel a tüzelőanyaggal járnának legjobban. Az ajánlat 
megérkezése után felvettük a kapcsolatot a Magyar Államkincstárral a tüzelőanyag, illetve az 
igénylésünk módosítási lehetőségének érdekében. A MÁK munkatársa kérdésünkkel a Be-
lügyminisztériumhoz fordult. A Belügyminisztérium megnyugtató választ küldött, leírta, hogy az 
igénylők 1 alkalommal módosíthatják kérelmüket. Fabrikett ajánlat más vállalkozástól is érke-
zett, de abban az árajánlatban 143 kg tüzelőanyag szerepel. 
 
A lakosság nagyon várja már a támogatást. Kérem, hogy kezdjük meg a szerződés-kötések 
előkészítését.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 15. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentéssel kapcso-
latos önkormányzati feladatokról készített előterjesztést. 
 
A benyújtott, ismertetett ajánlatok közül a Képviselő-testület szerződés-tervezetet kér a propán-
bután gázpalack tekintetében a helyi MOL kutat üzemeltető Fábián Tamástól 25 háztartás pa-
lackcseréjére. 
 
A tűzifa és az azzal kompatibilis fabrikett juttatás mennyiségi adatairól a kérelmezőket tájékoz-
tatni kell. Az eljárásrendben meghatározott 1 esetbeni kérelem módosításra a kérelmezőknek 
lehetőséget kell biztosítani. A tájékoztatást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
Határidő: 2018. február 8., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
































































