A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:87/2020.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

Javaslat a téli fűtés biztosítása érdekében tűzifa vásárlásra
Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette: Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos
Törvényességi ellenőrzést végezte: ---------Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. szeptember 28.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati intézmények és a közös önkormányzati hivatal téli fűtésének
biztosítása, olcsóbbá tétele érdekében tűzifa vásárlására lenne szükség. A korábbiakhoz
hasonlóan 100 m3 tűzifa kerülne megrendelésre, szállítási költséggel együtt 24.000 Ft/m3 +
ÁFA, mindösszesen 3.048.000 Ft vételárért. A 2020. évi költségvetésben nettó 3.200.000 Ft
került betervezésre, melyből eddig nettó 1.387.500 Ft került felhasználásra a január-április
közötti fűtési költségekre.
A tűzifa beszerzés és szállítás költsége az intézmények és a polgármesteri hivatal között az
alábbiak szerint kerül felosztásra:
Decs Tesz-Vesz Óvoda:
Decsi Polgármesteri Hivatal:
Faluház:
Orvosi rendelő:

25 m3
25 m3
25 m3
25 m3
Összesen:

bruttó: 762.000,- Ft
bruttó: 762.000,- Ft
bruttó: 762.000,- Ft
bruttó: 762.000,- Ft
bruttó: 3.048.000,- Ft

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tűzifa beszerzése érdekében az előterjesztés
mellékletét képező határozati javaslatot hagyja jóvá.
Határozati

javaslat:

az önkormányzati intézmények téli fűtéséhez tűzifa vásárlására

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a)

az önkormányzati intézmények téli fűtésének biztosítása érdekében a 100
m3 tűzifa bruttó 3.048.000 Ft vételárért történő beszerzésével az alábbiak
szerint egyetért:
1.
2.
3.
4.

Decs Tesz-Vesz Óvoda:
Decsi Polgármesteri Hivatal:
Faluház:
Orvosi rendelő:

25 m3
25 m3
25 m3
25 m3

bruttó: 762.000 Ft
bruttó: 762.000 Ft
bruttó: 762.000 Ft
bruttó: 762.000 Ft;

b)

a tűzifavárlás költségét az alábbiak szerint biztosítja:
ba) 2.301.875 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetése önkormányzat
és intézményei tűzifavásárlási keret előirányzata terhére, míg
bb) 746.125 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartalék
keret terhére,

c)

felhatalmazza a polgármestert a tűzifa beszerzésére és szállítására kötendő
vállalkozási szerződés – önkormányzat nevében történő – aláírására.

Határidő: 2020. szeptember 15.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a vállalkozási szerződés aláírására)
Határozatról értesül: Decsi KÖH. pénzügyi osztály
irattár

