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5/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZATA 
Vetés község köztulajdonát képező faanyag kitermelésének mértékéről a 

2018-as évben, valamint a lábon álló faanyag hivatkozási árainak 
megállapításáról, a faanyag értékesítéséről, valamint az erdőrendezési alap 

megteremtéséről 
 
 

         Vetés község Helyi Tanácsa,  
Figyelembe véve az Erdődi Erdőkerület 127/2018, 128/2018, 129/2018 és 

130/2018 -as számú átiratait, a szakjelentést, valamint Vetés község polgármesterének 
előterjesztését,  
elemezve a 715/2017 -ess számú kormányhatározat 4. és 6. és 59-es cikkelyeiben 
foglaltakat, a köztulajdonban levő erdészeti alapban levő faanyag értékesítési 
Szabályzatának jóváhagyásáról, 

Szem előtt tartva az országos erdészeti vagyonalap, erdőrendezésre vonatkozó 
56/2010–es számú törvény 4-es és 5-ös cikkelyeinek előírásait egy erőrendezési alap 
létrehozásáról, 
tiszteletben tartva az Erdőgazdálkodás szabályait,  

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (2) bekezdése „c” betűje alattiakban foglaltak 
értelmében, és a 45. cikkely (3) bekezdése és a 115. cikkely (1) bekezdés „b‟ és a (3) 
bekezdés alattiak értelmében; 
 

ELHATÁROZZA: 
 
    1. Cikkely Jóváhagyásra kerül a 2018-as évben 1395 köbméter faanyagnak a 
kitermelése, az erdőgazdálkodási szabályok szerint.  
    2. Cikkely Jóváhagyásra kerül a 2018-as kitermelési évre az alábbi mellékletekben 
feltüntetett fajta/csoportok, megközelíthetőségi mutatók, méret és a fafajta természete 
szerint, a lábon állva értékesített faanyag piaci feltételei között megállapítva:  

- 1 Melléklet – hozzáférési fokozat  <  250 m, 
- 2 Melléklet – hozzáférési fokozat -    250 - 500 m, 
- 3. Melléklet – hozzáférési fokozat -   501 – 1000 m, 
- 4 Melléklet – hozzáférési fokozat –   1001 - 1500 m, 
- 5 Melléklet – hozzáférési fokozat – > 1501 m; 

   3. Cikkely Jóváhagyásra kerül Vetés község köztulajdonából kitermelt faanyagból 
600 köbméter tűzifa mennyiségnek direkt értékesítési, vagy szolgáltatás ellenében való 
értékesítési módja a lakosság saját szükségletének kielégítése céljából. 
 
 
 
 



 
 
 

    4. Cikkely Jóváhagyásra kerül az erdőrendezési alap létrehozása, amelyet az 
értéksített faanyag bevételeinek 1%-ból hoznak létre, a törvényes rendelkezések 
szerint. 
      5. CikkelyJelen határozatot közlik Szatmár megye Prefektúrájával a törvényességi 
ellenőrzés végett továbbá az az Erdődi Erdőkerülettel 
 
 
 

Vetés község, 2018., január 31-én. 
 
 
 
 

ŰLÉSVEZETŐ ELNÖK                                       
CRIŞAN BOGDAN                                                       Ellenjegyzem  
                                                                           ANCA-MARIA POP 

községi jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. 
és 98. cikkely előírásai betartása alapján fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 15, hiányzó tanácsosok száma – 0, mellette szavazók 
száma – 15, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 

 

 

 


