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Megállapodás jóváhagyása téli rezsicsökkentés keretében PB gázpalack biztosítására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. március 29-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 téli rezsicsökkentésre 29 fő kérte PB gázpalack biztosítását. A rétsági MOL kutat üzemeltető 
FBN-OIL Betéti Társaság vállalta, hogy megállapodást köt az önkormányzattal, biztosítja a pa-
lackcseréket, elvégzi az adminisztrációs munkát. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy helyi vállalkozóval kössünk szerződést a PB 
palackok vonatkozásában. Feladatul kaptuk, hogy kérjünk szerződés-tervezetet a vállalkozástól. 
Közösen kidolgozva elkészült a megállapodás tervezet, melyet jóváhagyásra a Képviselő-testület 
elé terjesztek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. március 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

1. pontban bemutatva 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a téli rezsicsökkentés keretében 
PB gázpalack cseréjére szóló megállapodásról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a rétsági MOL kutat üzemeltető FBN-OIL Betéti Társasággal kötendő meg-
állapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Megállapodás 
 

 

Amely létrejött  

egyrészről 

 Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20., adószám: 1573492-2-12, 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester), továbbiakban, mint Megrendelő, valamint  

az FBN-OIL Betéti Társaság (                                                          ) képviseli:                 
továbbiakban, mint Szállító (együtt Felek) 

között. 

A Belügyminisztérium téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása keretében biztosított 
juttatás igényjogosultak számára történő természetbeni PB gázpalack biztosítása érdekében 
Felek együttműködnek. 

1.) Megrendelő vállalja, hogy Rétság Városban igényjogosult magánszemélyek részére a 
leutalt állami támogatás terhére egyenként 12.000 Ft (azaz tizenkettőezer forint) 
ellenértékben PB gázpalack árát megtéríti Szállítónak.  

2.) Az igényjogosultak száma: 29 fő 

3.) A Megrendelő részéről kibocsátott névre szóló jogosultságot igazoló dokumentum a 
Megállapodás részét képezi. A jogosultságot igazoló dokumentum egy eredeti 
példányban készül, másolati példány nem képezheti a vásárlás alapját. 

4.) A csak részen, vagy teljes mértékben beváltott utalványt az igényjogosult 
magánszemély a szállítónak átadja, aki azt a számlázásig őrzi. Szállító az ezen 
Megállapodás alapján kiadott PB gázpalackokról naprakész nyilvántartást vezet, amit 
kérésre a Megrendelő képviselőjének bemutat. 

5.) Megrendelő 50 % előleget biztosít Szállítónak. Szállító az előlegszámlán felül egy 
részszámlát jogosult benyújtani. 

6.) Szállító a személyenkénti teljes ellenértékben igénybevett keretfelhasználást követően 
végszámlát nyújt be. A számla mellékleteként csatolja a jogosult átvételét igazoló 
aláírását. 

7.) Felek tudomásul veszik, hogy a PB gázpalack átvételére csak igényjogosult személy 
jogosult, aki jogosultságát személyi igazolványával igazolja 

8.) Megrendelő az igényjogosult szállítással kapcsolatos költségeire nem nyújt fedezetet. 

9.) Felek tudomásul veszik, hogy az állami támogatás másra nem ruházható át. 

10.) Szállító tudomásul veszi, hogy a PB gázpalackot legkésőbb 2019. december 
15. napjáig adhatja ki az állami támogatás terhére. Tudomásul veszi továbbá, hogy a 



végszámlát oly módon állítja ki, hogy annak ellenértéke legkésőbb 2019. december 
31. napjáig átutalásra kerüljön. 

11.) Felek megállapodnak abban, hogy egymással szembeni esetleges későbbi követeléseiket 
elsősorban békés úton – lehetőleg egyezség útján – kívánják rendezni, és bírósági eljárást csak 
annak sikertelensége illetőleg bármelyik fél elzárkózása esetén indítanak. 

12.)  Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból fakadó esetleges, de nem várt 
vitáikra nézve – hatáskörtől függően – kikötik a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 

13.) Felek a jelen Megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után azzal írják alá, hogy az 
abban foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelelnek.  

 

Kelt: Rétság, 2019. ………………... 

 

 

 

 

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

                                Hegedűs Ferenc    FBN-OIL BT 
                 Rétság Város Önkormányzata 
                                       megrendelő                                                              szállító 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Igényjogosultság igazolása 

 

Rétsági Polgármesteri Hivatal igazolja, hogy 

 

Név: 

 

Lakcím: 

 

Személyi igazolvány száma: 

Név   

Lakcím:   

Személyi igazolvány szám   

   

 

jogosult 12.000 Ft összeghatárig PB gázpalack cseréjére. 

 

Rétság, 2019. március …… 

 

 

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

jegyző 

 

Az igénybevétel igazolása:  

 

Dátum: ………………………………………………………             Aláírás: …………………………………………………… 

 

 

Dátum: ………………………………………………………             Aláírás: …………………………………………………… 



 

 

Dátum: ………………………………………………………             Aláírás: …………………………………………………… 


