
 

     Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:   
Nagy Márta hatósági irodavezető 

HAT/………………/2022. 
 

Beszámoló 
a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata első alkalommal 2011. évben szervezett kedvezményes burgonyavásárt 
a rászoruló lakosság támogatása céljából. 2012. évben a burgonyavásár kiegészítésre került alma és 
hagymavásárlás lehetőségével. A vásár azóta – a 2020-2021-es évek kihagyásával - minden évben 
megrendezésre került.  
A 2022. évi kedvezményes vásárról Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 454/2022. 
(VII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal döntött. 
 
A határozat alapján a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező, 2004-2022. között 
született gyermeket nevelő családok gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális 
ellátásban, valamint 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 
vásárolhattak kedvezményesen, amennyiben a jogosult az önkormányzat felé lejárt határidejű 
tartozással, illetve lakbértartozással nem rendelkezett.  
 
2022. október 22-én az óhatvani lakosok a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok területén, az 
újhatvani lakosok a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium udvarán 
vásárolhattak, jogosultanként egy jogcímen 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát 
mindösszesen 500 Ft-os áron. 
 
A termények beszerzése tárgyában három árajánlat került bekérésre. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 455/2022. (VII.) számú határozatával döntött 
arról, hogy 6000 csomag termény, ezen belül 90.000 kg burgonya és 18.000 kg hagyma Polgár 
Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny, Pattantyús u. 2.) valamint 60.000 kg alma 
Szaniszló Tamás családi vállalkozótól (székhely: 3000 Hatvan, Sashalom út 2.) vásárolható meg. 
A burgonya ára 250 Ft/kg, a vöröshagyma 270 Ft/kg áron összesen 34.747.200 Ft, az alma 310 Ft/kg 
áron összesen 23.622.000 Ft értéken került beszerzésre. 
 
Az első szállítmány a szerződésben meghatározottak szerint, határidőben megérkezett, 
egységcsomagokban. Utólagosan megállapításra került, hogy az egyik kamionon 160 zsák 
burgonyával több volt, amely átvételre került. 
Mivel a várható érdeklődésre tekintettel a pót-terményvásár lehetősége is fennállt, a többlet burgonya 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 595/2022. (X. 26.) számú határozata alapján megvásárlásra, ezáltal a burgonya szállításra 
megkötött adásvételi szerződés módosításra került. A többlet burgonya mennyisége 2.400 kg volt, 
értéke 762.000 Ft. 
 
A terményvásárhoz kapcsolódóan a 126/2022. (X. 10.) számú és a 134/2022. (X. 21.) számú 
polgármesteri határozatok alapján a kamionon érkező termények lerakodása, targoncával történő 
átpakolása, mozgatása céljából 12.000 Ft + ÁFA/óra egységáron a KIBUCZ-FARM 2000 Kft-től 
(3000 Hatvan, Sashalom 3.) targonca került megrendelésre. A targonca ténylegesen 32,5 munkaórát 
dolgozott, amely leigazolásra került. A munkavégzése értéke 495.300 Ft volt. 
 



 

Szintén e feladathoz kapcsolódóan megbízási szerződés került megkötésre Lisztik Lászlóné 3000 
Hatvan, Zrínyi utca 48. szám alatti lakossal, aki részt vett az árajánlatok megkérésében, az 
árajánlatkérés szakmai tartalmának összeállításában, az árajánlatok elbírálásában,  szakmai egyeztetést 
folytatott a leendő szállítókkal, szállítás előtt személyesen szemlélte meg a leszállításra kerülő 
terményeket, gondoskodott a termény mennyiségének méréssel történő ellenőriztetéséről, a 
terményosztás helyére történő szállításáról, a termény megfelelő deponálásáról, és leigazolta a 
teljesítést. A feladat elvégzésének megbízási díja bruttó 200.000 Ft. 
 
Az akció ebben az évben is népszerűnek bizonyult. Sokan, főleg idős és mozgásukban korlátozott 
emberek kérték a termények házhoz szállítását. A vásár helyszínén is nagy volt az érdeklődés, ennek 
ellenére 143 adag termény megmaradt, amely a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
részére átadásra került azzal, hogy az intézményvezető gondoskodjon a terménynek az arra szociálisan 
rászoruló ellátottak körében történő értékesítéséről. Az átadást indokolta, hogy a termény ne romoljon 
meg a telephelyen és mielőbb felhasználásra kerüljön. Az átadásról utólagosan szükséges határozatot 
hozni. 
 
A kedvezményes vásárra a költségvetési rendeletben a szociális ágazat költséghelyen a szükséges 
összeg rendelkezésre állt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni.  
 
1. Határozati javaslat:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagyma vásárlási akcióról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásár 
során megmaradt 143 adag terménynek a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére 
történő átadását, valamint az intézmény által a szociálisan rászoruló ellátottaknak történő értékesítését 
utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
útján 
 
 
Hatvan, 2022. november 17. 
 
 
                                                                                                     Horváth Richárd  
                                                                                                       polgármester  
 
Látta:  
 
            dr. Kovács Éva 
                    jegyző  
 
 


