
 

                                                                                                 
Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:   

Nagy Márta hatósági irodavezető 
HAT/………………/2022. 

Előterjesztés 
a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata első alkalommal 2011. évben szervezett kedvezményes 
burgonya vásárt a rászoruló lakosság támogatása céljából. 2012. évben a burgonyavásár 
kiegészítésre került alma és hagymavásárlás lehetőségével. A vásár azóta is minden évben 
megrendezésre került 2019-ig.  
A vírushelyzetre tekintettel 2020-2021. években a terményvásár elmaradt, de ez évben ismét 
folytatni kívánjuk ezt a hagyományt. 
 
Az akció keretében kedvezményesen vásárolhatnak terményt a Hatvan város területén állandó 
lakóhellyel rendelkező 
-  2004-2022 között született gyermeket nevelő családok gyermekenként,  
- az önkormányzat által megállapított szociális ellátásban részesülők, valamint 
- a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) 
által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján – 
megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülők, illetve 
- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülők,  
amennyiben Hatvan Város Önkormányzata felé lejárt határidejű tartozással, továbbá 
lakbértartozással nem rendelkeznek. 
 
A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe, a lakcímkártya, a 
személyi igazolvány, a Járási Hivatal által megállapított ellátásról szóló határozat, továbbá a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2022. január hónapban kiküldött értesítő bemutatása és a 
kedvezményes térítési díj befizetése ellenében. 
 
Az akció tervezett időpontja: 2022. október 22-e 8.00 órától 12.00 óráig, vagy a készlet 
erejéig. 
Az akció helyszínei: - Hatvani 5. számú Általános Iskolában,  
                                 - Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium. 
 
A kedvezményes értékesítési akció keretében a burgonyát 15 kg-os, az almát 10 kg-os, a 
hagymát 3 kg-os kiszerelésben, mindösszesen 500 Ft-os áron javaslom értékesíteni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.  (XI. 26.) önkormányzati rendelete 55. § 
(1) bekezdése értelmében a 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 figyelemmel kell lenni arra, hogy olyan termelőket keressünk, 
akik rendelkeznek megfelelő mennyiségű, azonos fajtájú terménnyel, és az egységcsomagok 
előállításához, továbbá a szállításhoz megfelelő gépparkkal. 
 
A burgonyára és hagymára az alábbi árajánlatok érkeztek: 
 
• Polgár Viktória egyéni vállalkozó (székhely: 9144 Kóny, Pattantyús u.2.): 
 
- burgonya (Red Fantasy) 250 Ft + ÁFA/kg  
- hagyma (Elenka):         270 Ft + ÁFA/kg 
Az ajánlattevő a MSZ-nak megfelelő garanciát vállalt, továbbá az üzemanyag-ár 1.000 Ft/l 
összegéig ár-garanciát vállalt. 
 
• Valent András őstermelő (székhely: 9144 Kóny, Felszabadulás u. 16.)  
 
- burgonya (Desiree):         300 Ft + ÁFA/kg  
- hagyma (Bronson):           300 Ft + ÁFA/kg 
Az ajánlattevő a tételekre minőségi, valamint ár-garanciát vállalt. 
 
• BIOÖSVÉNY Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9161 
Győrsövényház, Petőfi Sándor u. 95.) 
 
- burgonya (Desires):         300 Ft + ÁFA/kg 
- hagyma (Bronson):                   300 Ft + ÁFA/kg. 
Az ajánlattevő minőségi és ár-garanciát vállalt. 
 
Almára az alábbi ajánlatok érkeztek: 
 
• Szaniszló Tamás egyéni vállalkozó 
 (3001. Hatvan, Sashalom 2. Pf.: 101.)     310 Ft + ÁFA/kg  
 
Az ajánlat tárgyát képező alma I. osztályú, fáról kézzel szedett, étkezési minőségű, amely 
romló hibát nem tartalmaz. Minőségi átmérője 60 mm. 
A választható télálló fajták: Idared, Red Idared, Red Jonaprince, Kr-11., és Red Chief. 
Az ajánlattevő az alma szállítással kapcsolatos ajánlatát minőségi, mennyiségi- és ár-
garanciával adta. 
 
• Monok Mihályné egyéni vállalkozó  
(3000 Hatvan, Kertész utca 17.)      340 Ft + ÁFA/kg      
 
Az ajánlat I. osztályú, kézzel szedett, télálló, étkezési minőségű, romló hibától mentes, 
minimálisan 60 mm átmérőjű almára vonatkozik, a kiajánlott fajta: Idared. 
Az ajánlattevő az ajánlatot mennyiségi-, minőségi- és ár-garancia vállalással adta. 
 
• Varga Tamás családi gazdálkodó 
 (3000 Hatvan, Sashalom út 3.)                325 Ft + ÁFA/kg      
Étkezési minőségű, téli tárolásra alkalmas 60 mm méret fölötti piros alma, Idared, Jonagored 



 

és Kr-11.  
Az ajánlattevő mennyiségi, minőségi és ár-garanciát vállalt. 
 
• Bagi Miklós egyéni vállalkozó 
 (3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 11.)               nem adott ajánlatot      
 
Ebben az évben 6.000 fő részére szeretnénk a kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítani,  
ezért 
- 90.000 kg burgonyát, 
- 18.000 kg hagymát, és 
- 60.000 kg almát szükséges rendelni. 
 
Az árak figyelembe-vételével a beérkezett legjobb árajánlat a következő: 
 
1. Polgár Viktória egyéni vállalkozó (székhely: 9144 Kóny, Pattantyús u.2.): 
 
• burgonya: 90.000 kg X 250 Ft + ÁFA/kg = 22.500.000 Ft + ÁFA =  28.575.000 Ft 
• hagyma: 18.000 kg X 270 Ft + ÁFA/kg = 4.860.000 Ft + ÁFA =    6.172.200 Ft 
 
2.  Szaniszló Tamás őstermelő (3000 Hatvan, Sashalom út 2.): 
 
• alma: 60.000 kg X 310 Ft + ÁFA/kg =  18.600.000 Ft + ÁFA =   23.622.000 Ft  
 
Mindösszesen: 45.960.000 Ft + ÁFA =      58.369.200 Ft 
 
A szociális ágazat költségvetésében 32 000.000 Ft került elkülönítésre erre a célra. A kiadás 
58.369.200 Ft. A különbözetet az általános tartalékból kell fedezni. 
 
A várható bevétel: 3.000.000,- Ft, 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásárt szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező lakosok 
részére, ahol kedvezményesen vásárolhatnak a 2004-2022. között született gyermeket nevelő 
családok gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális ellátásban részesülők, 
a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által – a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján – megállapított rendszeres pénzbeli 
ellátásban részesülők és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülők. 
A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe. 
A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát 
kaphatnak, jogosultanként 500 Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű 
tartozással, továbbá önkormányzati bérlakásban élők lakbértartozással nem rendelkeznek. 
 
Határidő: 2022. október 30. (a terményvásár lebonyolítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



 

 
2. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. október 22. napjára tervezett 
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárhoz 6000 adag burgonyát 15 kg-os 
kiszerelésben és 6000 adag vöröshagymát 3 kg-os kiszerelésben a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny, Pattantyús u.2.) rendeli 
meg, a burgonyát 90.000 kg mennyiségben 250 Ft + ÁFA/kg áron, a vöröshagymát 18.000 kg 
mennyiségben, 270 Ft + ÁFA/kg áron, összesen 34.747.200 Ft értékben, továbbá 
6000 adag almát 10 kg-os kiszerelésben a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szaniszló Tamás 
egyéni vállalkozótól (3000 Hatvan, Sashalom út 2.) rendeli meg, 60.000 kg mennyiségben, 
310 Ft + ÁFA/kg áron, összesen 23.622.000 Ft értékben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
Kedvezményes élelmiszer vásár” költséghelyen 32.000.000 Ft összegben rendelkezésre áll. A 
képviselő-testület a termények beszerzésére és az osztással járó egyéb kiadások fedezetére 
további 30.000.000 Ft keretösszeget biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghely terhére. 
 
Határidő: 2022. augusztus 31.(a szállítási szerződések megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. július 25. 
 
 

Horváth Richárd 
   polgármester 

 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a 2022. október 22-én 

rendezendő kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárhoz, a termények beszerzéséhez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő Kedvezményes 

élelmiszer vásár” költséghelyen 32.000.000 Ft összegben rendelkezésre áll. A képviselő-testület a 

termények beszerzésére és az osztással járó egyéb kiadások fedezetére további 30.000.000 Ft 

keretösszeget biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 

25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére. 

 

Hatvan, 2022. július 25. 

 

 

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

                   gazdálkodási irodavezető 


