
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Bihar megye 

Határozat 

Margitta Regionális Adminisztratív Egységének erdőiből kitermelt fa mennyiség 
értékesítésének elfogadásáról. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült 2018.11.29-én, rendes ülésre. 

Figyelembe véve a 2017.11.21/8052-es számú szakjelentést valamint a margittai Erdő-, Víz- 
és Vadgazdálkodási szervezet 2017.11.13/10904-es iktatószámú számú jelentését, mely 
Margitta municípium Polgármesteri Hivatalában 2018.11.13/7793-as iktatószámon szerepel. 

Mindez összhangban van a 2008/46-os újra kiadott, Erdésztörvény, 60. cikkelyével, valamint 
a 2017.10.05/715-ös Kormányhatározat 4. cikkelyével, 6. cikkelyének 2. bekezdésével, és az 
52. cikkelyével, amely a köztulajdonban lévő faállomány értékesítési szabályzatára 
vonatkozik.  

Figyelembe véve az Erdő-, Víz- és Vadgazdálkodási Szervezet 2018.05.17/10154-es, 
valamint a 2018.10.22/1820-as számú jelentéseit, melyek az értékesítési árjavaslatokat 
tartalmazzák RON/nettó m3 faanyagra vonatkozóan, egység (lot)/parcellára vonatkozóan. 

A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 36. cikkelyének, 2. bekezdésének c. pontja, 
valamint ugyanazon Törvényből 46. cikkelye. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határoz: 

1.Cikkely: Elfogadják 217 m2 területen található faanyag kitermelését az Erdő-, Víz- és 
Vadgazdálkodási Szervezet által, 2018-ban. 

2.Cikkely: Elfogadják a kitermelt faanyag értékesítési ár javaslatát, melyet az Erdő-, Víz- és 
Vadgazdálkodási Szervezet szab meg, a 2018.05.17/10154-es és a 2018.10.22/10820-es 
számú okirataiban.  

3.Cikkely: Elfogadják a kitermelési munkálatok kivitelezésének árfolyamát – 
2018.05.17/10150-es és a 2018.10.22/10819-es iktatószámú okiratokban. 

4.Cikkely: Elfogadják a csatolt mellékletben szereplő árakat, amely tartalmazza: 

- Az 1052-es parcella faanyagának liciten szereplő kikiáltási árát, amely 162 
RON/m3 

- Az 1052-es parcelláról kitermelt tűzifa és 24 cm-nél nagyobb átmérőjű 
(vastagságú) megmunkált faanyag megszabott árát. 



- Az 1052-es parcelláról kitermelt 24 cm-nél nagyobb átmérőjű, megmunkált 
faanyag, valamint az 10504-es parcelláról kitermelt, 34 m3 faanyag liciten 
történő eladásának kikiáltási árát. 

- Azon 24 cm-nél nagyobb átmérőjű, megmunkált faanyag, amely két liciten át 
nem kerül eladásra, meghatározott áron vásárolható meg. 

5.Cikkely: Elfogadják 217 m3 faanyag értékesítését. 

6.Cikkely: Elfogadják 55 m3 faanyag öncélú felhasználását (a Magyarkéczi óvoda és iskola 
számára), valamint 128 m3 faanyag közvetlen kiárusítását Margitta municípium lakosainak 
kérésére, Margitta municípium Polgármesteri Hivatalának központosítási listája alapján.  

7.Cikkely: Jelen határozatot közlik: a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta 
municípium polgármesterével, a Köz- és magántulajdont Adminisztráló Irodával, az Erdő-, 
Víz- és Vadgazdálkodási Szervezet margittai kirendeltségével. 

 

Gyűléselnök:          Ellenjegyzi: 

Lazar Ioan        Demeter Cornelia, mun. jegyző 

 

Margitta 

2018.11.29/135 

Elfogadva 17 tanácsos által, a jelenlévő 17 tanácsosból. 

 


