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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 7.-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos ajánlatok elbírálása

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:

Szalainé Lakatos Adrienn főelőadó , pénzügyi-, számviteli és
munkaügyi ügyintéző

Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
Döntéshozatal:

A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több ,
mint felének „igen” szavazata szükséges ( egyszerű többség).

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló
1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatban hozott döntése alapján Lesenceistvánd/
Uzsa/Zalahaláp Önkormányzatot vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A
támogatás felhasználásának végső határideje : 2019. december 31.
Az Önkormányzat a Kormány döntése értemében a téli rezsicsökkentés keretein belül
természetben juttatott tüzelőanyag formájában nyújthatnak támogatást a lakosság azon
részére, akik korábban nem részesültek rezsi csökkentési támogatásban. A természetben
támogatás értéke 12.000,- Ft/lakóingatlan. A Támogatói Okirat 8. pontja értelmében a
támogatás nem fedezi a szállítás költségeit , az a támogatásban részesülő háztartást
terheli.
A Támogatói Okirat értelmében au Önkormányzatoknak 2020. február 14. napjáig kell az
Államkincstárral elszámolni a támogatás felhasználásáról.
2019.január 4. napján árajánlatokat kértünk a környék számításba vehető tüzelő anyag
kereskedéseitől ( a felhívást mellékeljük ) azzal , hogy az ajánlatokat 2019. január 20.
napjáig nyújthatják be.
Az értkelés kiemelt szempontjának az árat , és a házhoz szállítás vállalást jelöltük meg !
A lentebbi táblázat az igénylések összesített számát , valamint az igényelt tüzelőanyag fajtájit,
továbbá az egyes igényelt
tüzelőanyagok számát mutatja be. Önkormányzataink figyelemmel a beérkezett kérelmekben foglalt igényekre - az alábbi bontásban biztosítják a
kérelmeknek megfelelően a támogatást:
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A beérkezett árajánlatokat az 1. számú mellékletben szereplő kimutatás tartalmazza.
A Polgármesterekkel folytatott előzetes tárgyalásokon felvetődött annak a lehetősége , hogy
az önkormányzatok a kedvezményezetteket terhelő szállítási költségeket átvállalhatják ,
azonban ehhez a képviselő-testületek támogató döntése szükséges.
A beérkezett ajánlatok jelentős szóródást mutatnak úgy az árak (mennyiségek) , mint a
szállítási költéségek vonatkozásában.
Az ajánlatevők közül kettő vállalkozás ( Metrical Kft., valamint Tördemic Tüzép Kft. )
tudja biztosítani a Kormányhatározatban meghatározott , választható , és a beérkezett
kérelmekben megjelölt tüzelő anyag fajtákat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2019. (II. 7.) Képviselő-testületi határozat
1.) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselőtestülete a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban a
______________ (tüzelőanyagot) ______________
ajánlattevő vállalkozástól kívánja beszerezni.
2.) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3.) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselőtestülete a téli rezsicsökkentés keretein belül
beszerzendő tüzelőanyag szállítási költségét a
kedvezményezettektől átvállalja, azt a 2019. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bedő Lajos Sándor polgármester

Zalahaláp 2019. február 1.
Bedő Lajos Sándor
polgármester

Kimutatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban beérkezett ajánlatokról
Tüzelőanyag fajta/Ajánlattevő

brikett

Metrical Kft. Sümeg

140 kg (14
csomag 10
kg)

Tördemic Tüzép Kft.

120 kg (12
csomag*10
kg)

lengyel szén barna szén

gázpalack

tűzifa

szállítási díj

megjegyzés
gázpalack
esetén +870 Ft
ráfizetés

-

185 kg
(7*25 kg +
1*10kg)

11,5 kg 3 db

2,5q

300 Ft/háztartás (szén,
brikett, gázpalack) 1000
Ft/háztartás tűzifa

144 kg

200 kg

11,5 kg 3 db

400 kg

2500 Ft/ingatlan

-

Lesenceistvánd 6000 Ft
Uzsa 8000 Ft Zalahaláp
4000 Ft/ forduló (egy
fordulóban 4 háztartás
famennyiségét tudja
kivinni )

szén
energiaadó:
320 Ft/q

Jánház Kft. Tapolca

-

-

5990 Ft/q

-

3490
Ft/q (
340 kg)

Eurófa Kft. Sümeg

-

-

-

-

0,75
űrméter

400 Ft/háztartás

1 űrméter:
16.000,- Ft

-

2 db 11,5 kg
+ 2.000 Ft
kedvezmény
a 3. palacknál

-

5 000 Ft

-

-

0,8
űrméter

Szállítás a település által
megjelölt központi
rakodóra a 12.000,- Ftban benne van.

Andó Kft. Balatonfüred

Bellér Kristóf Lesenceistvánd

-

-

-

-

-

