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ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 13.-i nyílt ülésére
Tárgy: Téli rezsicsökkentés felhívásra érkezett árajánlatok

Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1364/2018 (VII.
27.) Kormány rendelet alapján az Önkormányzatnak szerződést kell kötnie a tüzelőanyagot
természetben biztosító gazdálkodó szervezettel.
Három árajánlatot kértünk be tűzifa és pb gázpalack juttatások biztosítására, mely ajánlatok jelen
előterjesztés mellékletét képezik.
A lakosságnak tűzifa tekintetében Balatonakali a legcélszerűbb, mivel kiszállítást senki nem vállalt,
így ez van a legközelebb. Az Andó Kft. (Arácsi Szóda) évek óta szállít a faluba gázpalackot és ők
adták a legkedvezőbb ajánlatot kiszállítással, 5.000.- Ft/db, valamint a harmadik gázpalack árából
további 2.000.- Ft kedvezményt a harmadik gázpalack cseréjénél.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tűzifa beszerzésre a Piramis Tüzép (8243
Balatonakali, Üdülő u. 5.) árajánlatát fogadjuk el, hasított konyhakész cser tűzifa: 3.700.- Ft/q
(12.000.- Ft-ért 3,24 q jár) áron, valamint a Pb gázpalack 11,5 kg-os cseréjére 5.000.- Ft/db áron az
Andó Kft. (8230 Balatonfüred, Petőfi S. u. 74.) ajánlatát fogadjuk el.

Dörgicse, 2019. március 05.

Jánó Levente
polgármester

Határozati javaslat
.../2019. (…) határozat

Dörgicse Község Önkormányzatának képviselő testülete megismerte és megtárgyalta a
Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1364/2018 (VII.
27.) Kormány rendelet alapján a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettektől
kapott árajánlatokat.
Tűzifa beszerzésre a Piramis Tüzép (8243 Balatonakali, Üdülő u. 5.) árajánlatát fogadja el hasított
(konyhakész cser tűzifa) 3.700.- Ft/q áron.
Pb 11,5 kg-os gázpalack cseréjére 2 db gázpalack 5.000.- Ft/db, a harmadik árából további 2.000.- Ft
kedvezménnyel az Andó Kft. 8230 Balatonfüred, Petőfi S. u. 74. szám alatti társaság ajánlatát fogadja
el.
Dörgicse Község Önkormányzat képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg a BMÖGF/69-79/2018 belügyminisztériumi támogatói okiratban leírt
feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
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