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Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető

Előterjesztés
a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kerekharaszt Község Önkormányzata első alkalommal 2013. évben szervezte meg az
ingyenes burgonyaosztást a község lakossága számára. 2014. évben a burgonyavásár
kiegészítésre került alma-, és hagymavásárlás lehetőségével. Ezt a hagyományt szeretnénk
folytatni 2016. évben is.
Az akció keretében támogatásban részesíthető minden kerekharaszti állandó lakcímmel
rendelkező lakos, feltéve, hogy a támogatott az önkormányzat felé adótartozással, vagy egyéb
lejárt határidejű tartozással nem rendelkezik. A támogatás igénybe vételéhez a lakcímkártya
bemutatása szükséges.
Az akció időpontja: 2016. október 8-a szombat 8 órától 14 óráig, vagy a készlet erejéig.
Az akció helye: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálata:
Kerekharaszt, Bimbó utca 2.
A kedvezményes értékesítési akció keretében a burgonyát 10 kg-os, az almát 5 kg-os, a
vöröshagymát 2 kg-os zsákokban mindösszesen 200,- Ft-os áron javasolom értékesíteni.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: rendelet) a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési szabályzatáról rendelkezik. A rendelet 50. § (1) bekezdésének megfelelően az
önkormányzat által indított egyszerű, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás,
valamint közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetén
legalább három ajánlatot kell bekérni.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § f) pontja alapján e törvényt nem
kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss,
illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, kenyér és pékáru,
méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére.
Az árajánlatok bekérésénél figyelni kellett arra, hogy olyan termelőket keressünk meg, akik
rendelkeznek megfelelő mennyiségű terménnyel, illetve a zsákoláshoz, és szállításhoz
szükséges gépparkkal.

A burgonyára és hagymára az alábbi árajánlatok érkeztek:
Hatvani Szociális Szövetkezet
(székhely: 3000 Hatvan
Kossuth tér 2.
telephely: 3000 Hatvan 5028/2)

burgonya: 80,- Ft/kg

hagyma: 100,- Ft/kg

Matsek Attila őstermelő
(székhely: 9155 Lébény,
Kormos utca 3.)

burgonya: 96,- Ft/kg

hagyma: 105,- Ft/kg

burgonya: 102,- Ft/kg

hagyma:115,-

Szalmaház Kft.
(székhely: 9161 Győrsövényház
Petőfi utca 95.)
Ft/kg..

Almára beérkező árajánlatok:
Monok Mihályné egyéni vállalkozó
(3000 Hatvan, Kertész u. 17.)

72,- Ft/kg

Varga Tamás
családi gazdálkodó
(3000 Hatvan, Sashalom 3.)

70 Ft/kg

Szaniszló Tamás
családi gazdálkodó
(3000 Hatvan, Sashalom út 2.)

65 Ft/kg

A feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A fentiek figyelembe vételével a terményeket 850 fő részére szükséges rendelni, így a
kiadások az alábbiak szerint alakulnak:
burgonya: 8.500 kg X 80 Ft/kg = 680.000,- Ft + ÁFA = 863.600,- Ft
alma:
4.250 kg X 65 Ft/kg =
276.250,- Ft + ÁFA = 350.838,- Ft
hagyma: 1.700 kg X100 Ft/kg = 170.000,- Ft + ÁFA = 215.900,- Ft
Mindösszesen:
1.134.750,-Ft + ÁFA = 1.430.338,- Ft
A termény megvásárlásához szükséges összeg a Magyar Államkincstár által utalt támogatás,
mely a „települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Költségvetésben tervezett bevétel:
Várható bevétel:
Különbözet:

170.000,- Ft,
170.000,- Ft
0,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az
alábbi határozati javaslatokat elfogadni.
1. Határozati javaslat:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és
hagymavásárlási akciót szervez Kerekharaszt község lakosai részére. 10 kg burgonyát, 5 kg
almát, 2 kg vöröshagymát kaphat 200 Ft/csomag áron minden kerekharaszti állandó
lakóhellyel rendelkező lakos, feltéve, hogy az önkormányzat felé adótartozása, vagy egyéb
lejárt határidejű tartozása nincs.
Határidő: 2016. október 30. (akció lebonyolítására)
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

2. Határozati javaslat:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 8-ára tervezett
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Hatvani Szociális Szövetkezettől (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) rendeli meg. A burgonyát 8.500 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben,
bruttó 863.600,- Ft értékben. A vöröshagymát 1.700 kg mennyiségben 2 kg-os kiszerelésben
215.900,- Ft értékben.
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 4.250 kg mennyiségben 5 kg-os
kiszerelésben 350.838,- Ft értékben.
A termény megvásárlásának pénzügyi forrása a Magyar Államkincstár által utalt támogatás,
mely a „települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. szeptember 30. (a szállítási szerződés megkötésére)
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

Kerekharaszt, 2016. szeptember 9.

Szabó Ádám
polgármester
Látta:
dr. Szikszai Márta
jegyző

