
Előterjesztés 

 

A szociális tűzifa beszerzéséről 

 
 

1. előterjesztés száma: 160/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Horváthné Töli Éva 

3. előterjesztés melléklete:  

1. melléklet: határozati javaslat 

4.. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 

5. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb 

szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelete  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bicske Város Önkormányzata, szociális hatáskört gyakorló szervként települési tüzelőanyag 

támogatást nyújt egy háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához, évente 

egy alkalommal legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben. Települési tüzelőanyag támogatás iránti 

kérelem benyújtására nyitva álló időszak tárgyév október 15. és november 30. napja közötti 

időszak. 

 

2019. évben tűzifa igénylések száma: 248 db, 2018. évben tűzifa igénylések száma: 250 db, 

2017. évben tűzifa igénylések száma 263 db volt. 

 

A tüzelő támogatási időszak előtt minden esetben árajánlatok kerültek bekérésre. Az elmúlt 

három évben a szállítási szerződés megkötéséhez nem volt szükség képviselő-testületi döntésre, 

mert a megrendelt mennyiségek érteke nem haladta meg a polgármester számára biztosított 

kötelezettségvállalási keretet. 

 

2020. júliusában 300 m3 – méteres tűzifa – kiszállítására kértünk ajánlatot, a Bicskei Gazdasági 

Szervezet telephelyére (2060 Bicske Kossuth u. 60-62.).  

 

A kiküldött árajánlat kérőre a Bakonyerő Zrt, a Pilis Parkerdő Zrt, Bionova Hungary Kft, 

Vértesi Erdészeti Zrt.-től kaptunk árajánlatokat.  

 

A beérkezett ajánlatok összértéke meghaladja a nettó 5.000.000.- Ft-os értéket, ezért képviselő-

testületi döntés szükséges a szerződés megkötéséhez. 

 

 

 

A beérkezett árajánlatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

 

 



Cég neve Áru megnevezése Árajánlat Bruttó érték 

Bakonyerdő Zrt. cser, tölgy 1m-es vastag 

tűzifa 

 

kőris 1m-es tűzifa 

21.000.- Ft/m3+ 

ÁFA 

 

19.500.- 

Ft/m3+ÁFA 

8.001.000.- Ft 

 

7.429.500.- Ft 

Pilisi Parkerdő Zrt. keménylombos tűzifa 

(tölgy, cser, bükk, 

gyertyán, akác) 

keménylombos tűzifa 

(kőris, juhar) 

20.000.- 

Ft/m3+ÁFA 

 

18.000.- 

Ft/m3+ÁFA 

7.620.000.- Ft 

 

 

6.858.000.- Ft 

Bionova Hungary 

Kft.  

2 m-es tűzifa cser-kőris-

tölgy keményfa 

17.900.- 

Ft/m3+ÁFA 

6.819.000.- Ft 

Vértesi Erdészeti 

Zrt. 

méteres tűzifa (cser, tölgy, 

bükk, gyertyán, kőris) 

18.000.- 

Ft/m3+ÁFA 

6.858.000.- Ft 

 

A szociális tűzifa biztosításának érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a 

legkedvezőbb árajánlat elfogadását. 

 

 

 

Bicske, 2020. szeptember 15.  

 

Bálint Istvánné 

polgármester 

 

 

1. melléklet a 160/2020. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A szociális tűzifa beszerzéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a szociális tűzifa beszerzésére irányuló beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként a 

Bionova Hungary Kft-t hirdeti ki bruttó 6.819.000.- Ft ajánlati áron, 

 

2) a szociális tűzifa beszerzésére a forrást a 2020. évi költségvetési rendelet "Ellátottak 

pénzbeli juttatásai" jogcímen biztosítja, 

 

3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti gazdasági társasággal a szállítási 

szerződés megkötésére, aláírására. 

 

Határidő: 2020. október 2. 

Felelős: polgármester 


