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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária             Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 

Szerződések jóváhagyása (Szociális tűzifa) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. október ……….-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! 
 
Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a 2020. évi szociális tűzifa pályázaton 142 m3 tűzifa 
beszerzésére kaptunk állami támogatást.  
 
A pályázati kiírás 12. pontjának első bekezdése alapján a fővárosi és a megyei kormányhivatal-
ok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell tűzifát megvásárolnunk.  
 
Árajánlatot a korábbi állásfoglalás alapján az Ipoly Erdő Zrt-től kértünk. Az árajánlat és a szer-
ződéstervezetek megérkeztek. A beszerzendő fa ára 16.000 Ft/m3 + áfa, szállítási költség 
3.000 Ft/m3 + áfa. 
 
Az Ipoly Erdő Zrt. elkészítette az előző évek tartalmával egyező szerződéseit.  
 
A támogatás fajlagos összege 15.000 Ft+áfa/erdei m3. A tűzifa nyereményhez szükséges ön-
rész (1.000 Ft/m3) nem változik, a szállítási díj költsége bruttó 541.020 Ft. 
 
A szociális tűzifa depózására és ellátottakhoz való kiszállítására árajánlatot és szerződés-
tervezetet kértem a Misik Kft-től. Az árajánlatot a szerződés-tervezet tartalmazza, melynek szin-
tén a jóváhagyását kérem.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2019. október 06.  
                                                                                                             
 
                                                                                                                Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

- pályázaton történő indulást a Képviselő-testület támogatta 
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3. Jogszabályi háttér:  

 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet  
 
20.§ (3) bekezdés  

 
i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelő-
dési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást köve-
tően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős 
esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munka-
csoporttal egyeztetni, 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2020. (……..) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa értékesítésre 
érkezett árajánlatról és szállítási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az Ipoly Erdő, Nyugat-cserháti Erdészet (2654 Romhány, Szabadság tér 
21.) árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező Adás-vételi és a szállításra szóló Vál-
lalkozói szerződéseket jóváhagyja.  
A Képviselő-testület  

- felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét képező szerződések 
aláírására, 

- a szociális tűzifa önrészére 142.000 Ft +áfa, 
- a szociális tűzifa telephelyre történő szállítására 426.000 Ft + áfa, 
- a szociális tűzifa depózására és az ellátottak részére történő kiszállításra bruttó 889.000 

Ft összeget biztosít a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére. 
 
A többletelőirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni. 
 
A szociális tűzifa átmeneti tárolására és az ellátottakhoz való szállítására árajánlatot és szerző-
déstervezetet kell kérni a Misik Kft-től. 
 
Határidő: ………………………….  
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

            Jámbor Lajos 
                 jegyző 

 
 

 



Vállalási szerződés

Amely létrejött egyrészrőlRétság Város Önkormányzata

székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20,

képviseli: Mezőfi Zoltán

Mint megrendelő

valamint a

Misik Kft

Székhely: 2651 Rétság Nógrádi út 13

Cégjegyzékszám : 12-09-002661

Bank számla szám: 64000060-10052613

Adószám: 11209959-2-12

Mint vállalkozó között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A megrendelő a Vállakozóval vállalási szerződést köt I hogy Rétság Város Önkormányzat

Képviselő testület megbízáaából, 142 köbméter 11 szociális tüzifában" a Szociális Bizottság

döntésének alapján

150 kedvezményezett részére kiszállítja.

A szerződés teljesítésének határ ideje:

A szociális tüzifa kiszállítás megkezdésének tervezett határ ideje: 2020.december . 02.

Kedvező időjárási viszonyok mellett I a kiszállítás ideje 20 munkanapot igényel.

A munka befejezése várhatóan 2021.01 06

A Rakodó munkások munkabére egy fő 12700-ft / nap( a munka elvégzéséhez két fő rakodó

mindenképp szükséges)

Összesen: Bruttó 50S000-ft

Szállítási dij: Bruttó 2540ft / kedvezményezett 150 kedvezményezett részére összesen
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381000-ft

Mindösszesen: BB9000-ft

A számla rendezése teljesítés alapján igazolása és a számla kiállítása időpontjától számított 8

napon belűl történik.

A felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik.

Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a

Balassagyarmati járásbíróság illetékességét jelölik meg.

Jelen szerződést a felek akartjukkal egyezően, helyben hagyólag írták alá.

Rétság: 2020 .

Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:

2020 .

pénzügyi ellenjegyző
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Ikt.sz: ÁLT / 0 - 1 / 2020 
 

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 
Tűzifa értékesítésére  

Mely létrejött egyrészről  
Neve:  Rétság Község Önkormányzata, 
Cím:  2651 Rétság, Rákóczi út 20., 
Adószám:  15735492-2-12, 
Ügyintéző: Mezőfi Zoltán, Telefon: 0635/350-630, 

mint Vevő, másrészről  
Neve: Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészet 
Címe: 2654 Romhány, Szabadság tér 21. 
Ügyintéző: Czanka Gábor erdészetvezető, Telefon: +36 20-489-8146, 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11741017-20038227-00000000  
Adószám: 11202983-2-12 
Cégjegyzékszám: 12-10-001520 

Technikai azonosítószám: AA0141646 

mint Eladó között az alábbi feltételekkel: 

A szerződés tárgya: 
Az Eladó 142 erdei m3 (1,0m x 1,0 m x 1,70m = 1 m3) mennyiségű 100 cm hosszú és 10-35 cm 
átmérőjű (tűréshatár +/- 5%) kemény lombos vastag tűzifát (max. 5 % lehet nem kemény lomb) az 
alábbi feltételekkel értékesít Vevőnek: 

A termék ára:  

16000,- Ft/m3 + áfa 

Teljesítés helye: 
Vágásszélen. 

Teljesítés módja és időpontja: 

A szállítójegyen a Vevő képviselője a mennyiségi és minőségi átvételt is igazolja. Utólagos 
reklamációnak nincs helye.  

Fizetés módja és határideje: 

A Vevő a szállítás megkezdését megelőzően a teljes összeget előre átutalja az eladó pénzforgalmi 
jelzőszámára. 

Fuvarozási okmányok kitöltésének szabályozása: 

A faanyag szállítása kizárólag az 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet a fatermék szállításával, 

nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és 
forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról című rendeletben szabályozott 
szigorú számadású szállítójeggyel történhet.  
Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 58/2017 (XII.18.) FM rendelet előírásait megszegi, 
akkor az Eladó azonnali hatállyal felfüggeszti a szállításokat és a szerződést is felmondhatja, 
valamint az ebből eredő valamennyi bírságot, büntetést, kárt az Eladó jogosult áthárítani a 
Vevőre. Áthárítás esetén Vevő vállalja a jogkövetkezmények teljesítésével is a megállapított 
összeg megfizetését 15 napon belül. 

  - A szállítást végző járművének, - a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás 
megkezdésének időpontjáig „EKÁER” számmal kell rendelkeznie. Ezt a számot a mindenkor hatályos 
jogszabály szerint erre kötelezett szerzi be, az Adóhatóság által működtetett elektronikus felületről 
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beszerzi, és azt a szállítójegyre ráírja. 
 A szállítást végző, az „EKÁER” szabályok Eladóra vonatkozó szabályai maradéktalan betartásáért 

kifejezett nyilatkozatával, fokozott felelősséget vállal. Felelőssége kiterjed az Eladót ért, az Ő 
magatartására visszavezethető anyagi hátrányok teljes körű megtérítésére. 

 
a) Ha az Eladó szerzi be jogszabály alapján az EKÁER számot, akkor Vevő köteles 

igazolhatóan (e-mail, SMS) és visszaigazolt módon jelezni az Eladó által szállítójegyen 
megadott elérhetőségeken, ha bármilyen okból kifolyólag  (tehergépkocsi 
meghibásodása, átrakodás más rendszámú tehergépkocsira, vagy pótkocsira, szállítási 
cím megváltozása, stb.) az ekaer.gov.hu elektronikus felületen bejelentett EKAER 
számmal rendelkező fuvart érintő adatokban változás következik be, vagy a fuvar a 
feladással megegyező napon nem érkezik meg. A tájékoztatásnak kötelezően 
tartalmaznia kell az EKAER számot és fuvart érintő változás adatait. Amennyiben Vevői 
tájékoztatás hiányában, a bejelentett fuvar adataiban történt változás miatt az 
Eladóra, az Art. és hozzá tartozó rendeletek mindenkor hatályos rendelkezéseinek be 
nem tartása miatt bírság kiszabására kerül sor, akkor az Eladó jogosult ezt áthárítani 
a Vevőre. Áthárítás esetén Vevő kötelezettséget vállal az összeg megfizetésére 15 
napon belül. 

b) Vevő tudomásul bír arról, hogy amennyiben közvetlenül Eladó rakodójáról 
továbbértékesíti a faanyagot (láncértékesítés) és annak elszállításáról saját maga 
gondoskodik, mint címzett és egyúttal feladó az 5/2015.(II.27.) NGM rendelet 3.§(3) 
bekezdése alapján feladónak minősül és a faanyag, mint szállítmány közúton történő 
fuvarozásához neki kell az EKÁER számot igényelni a fuvarozás előírt hatósági 
nyilvántartó rendszerbe történő bejelentésével, amennyiben a rendelet szerint a 
tevékenységet bejelenteni szükséges. 
Vevő a bejelentés alapján kapott azonosítószámot (EKÁER szám) köteles legkésőbb a 
faanyag átvételének időpontjában Eladóval közölni. 
Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 5/2015 (II.27.) NGM rendelet előírásait 
megszegi, vagy jelen nyilatkozatban foglaltaktól eltérően szállítja, fuvarozza a 
faanyagot, úgy az ebből eredő valamennyi bírságért, büntetésért, kárért Eladó fele 
helyt állni tartozik. 
Vevő jelen nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az e körben Eladóra kiszabott minden 
bírságot, büntetést az Eladó jogosult áthárítani a Vevőre. 

 Egyéb kikötések: 

A szerződés megkötéséhez jogforrásként a BM pályázati kiírása állt rendelkezésre. 

Vevő e szerződés aláírásával hozzájárulását adja A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján, a törvényben 
meghatározott adatok közzétételéhez, amennyiben a szerződés illetve további szerződések értéke éves 
szinten eléri vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát. 

A jelen szállítási szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita 
esetén a szerződő felek kikötik a Balassagyarmat Járásbíróság, 30 MFt értékhatár felett a 
Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 

 

Romhány 2020. szeptember hó 30. nap 

 

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

  Vevő        Eladó 



 
 

                     
Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészet     
2654 Romhány Szabadság tér 21. 
Adószám: 11202983-2-12 
      
 
Rétság Község Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

 
Tárgy: Árajánlat szociális célú tűzifára 
 
 
 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
 
Rétság Község Önkormányzata által nyert 142 m3 szociális célú tűzifára erdészetünk az alábbi 
árajánlatot adja: 
 

Megnevezés Mennyiség Egységár Nettó érték Bruttó érték 
Vastag tűzifa 142 m3  16 000 Ft 2 272 000 Ft 2 885 440 Ft 
Szállítási díj 142 m3 3 000 Ft 426 000 Ft 541 020 Ft 

 
 
Összesen:     3 426 460 Ft 
 
A tűzifa a szerződés értelmében 100 cm hosszú, 10-35 cm átmérőjű kemény lombos tűzifa, melyben 
legfeljebb 5 % lehet egyéb fafaj. A mennyiség erdei m3-re vonatkozik. (1,0m x 1,0 m x 1,70m = 1 m3). 
A szállítást az időjárás függvényében 2020. 10. 12-én tudjuk elkezdeni. 
 
 
 
 
 
 
Romhány, 2020. 10. 06. 
  
 
 
 
    Tisztelettel: 
 

   Kertész Péter 
   fahasználati műszaki vezető 



   

 

 
 

Ikt.sz.: ÁLT / 0 - 2 / 2020 
 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS   
Folyamatos szállítási tevékenységre (szállítási távolságok szerint) 

 
1./ Szerződő felek:  
 
Vállalkozó:  Neve: Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészet 
 Címe: 2654 Romhány, Szabadság tér 21. 
 Telefonszáma: 0620/4898146 
 Adószáma: 11202983-2-12 Cégjegyzékszáma: Cg. 12-10-001520 
 Bankszámla száma: 11741017-20038227 
 Képviseli: Czanka Gábor 

Megrendelő:  Neve: Rétság Község Önkormányzata 
 Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20., 
 Telefonszáma: 0635/350-630 
 Adószáma: 15735492-2-12  
 Képviseli: Mezőfi Zoltán 

 
 

 
2./ A Vállalkozó e szerződés alapján, az alábbi feltételekkel vállalja a Megrendelő részére 

faanyag mozgatási feladatok elvégzését, aktuális napi feladategyeztetés mellett a 2020. 
szeptember 30. napjával kezdődő és 2021. február 15. napjával végződő időszak 
folyamán. 

         A szállításokra a Nyugat-Cserháti Erdészet működési területén kerül sor.          

Vállalkozói díjtételek: 
a.) A szállítás díja: 

 
 

Km sávok Szállítási díj Ft/ m3 

0-30 3000 

  

 

 

A felsorolt díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Egyéb pótlék nem számolható fel, mert a 
díjtételbe beépítésre került. 
 

3./ A faanyag mozgatása csak a készletkezelő erdész jelenlétében és szakmai iránymutatásai 
alapján történhet, aki a teljesítményről fordulónként szállítójegyet állít ki. Szállítani 
kizárólag a szállítójegy kíséretében lehet.  

 E bizonylatok alapján szállítójegy – összesítő készítendő, melyben a fentiek szerint, 
tételesen ki kell számolni a teljesítményhez kapcsolt vállalkozói díjakat.  
A szállítójegy összesítő tartalmával és azt mellékelve, a Vállalkozó havonta, illetve a 
szállítási feladatok befejezésekor számlát állít ki.  

 
 



   

 

 
 

4./ A vállalkozói számlák kiegyenlítése átutalással történik. Az Önkormányzat a vállalkozói 
díjat a számla keltétől számított 8 naptári napig átutalja a Vállalkozó által megjelölt 
számlára. 

 A szerződés 3. pontja szerint a felek időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg, ezért 
az ÁFA törvény 58.§ (1) bekezdés értelmében a vállalkozói számlán a teljesítés időpontja 
megegyezik a fizetési határidővel. Számviteli értelemben viszont a tényleges fizikai 
teljesítést (a vonatkozó hónapot, illetve időszakot) a számla megnevezés rovatában fel kell 
tüntetni. 

 
 
5./ A Vállalkozót kizárólagos felelősség terheli az általa anyagi javakban, a természeti 

környezetben, illetve harmadik személyeknek okozott károkért. A közúti csatlakozás 
esetleges sárfelhordással történő szennyeződése a Vállalkozó felelőssége. 

 
 
6./ A megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók, egyéb 

felmerülő jogvita peres úton történő rendezésére a felek a Balassagyarmati Járásbíróság, 
30 MFt értékhatár felett a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 
 
7./ Egyéb kikötések:  

Rétság Község Önkormányzata kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – 
arról, hogy az Ipoly Erdő Zrt. vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel 
összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen.  

Az Ipoly Erdő Zrt. vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül 
hivatkozhatnak. 

A Megrendelő e szerződés aláírásával hozzájárulását adja a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak 
alapján, a törvényben meghatározott adatok közzétételéhez, amennyiben a szerződés illetve 
további szerződések értéke éves szinten eléri vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési 
eljárás értékhatárát. 

 

E szerződés két eredeti példányban készült, melyből egy példányt a Vállalkozó, egy példányt 
pedig a Megrendelő kap. 
 
 
 
 

 
Kelt: Romhány, 2020. szeptember 30. 
 

 

 
 

   
Megrendelő  Vállalkozó 

        


