
 
SZATMÁR MEGYE  
VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 
 

46/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
a lábon eladásra kerülő faanyagok hivatkozási árainak  jóváhagyásáról a 2019-es évre 

 
 
         A Szatmár megyei Vetés község Helyi Tanácsa a 2018. október 30-ra összehívott 
rendes ülésén,  
         tekintettel: 
        az Erdődi Erdőkerület 4.847/23.10.2018-os számú átiratában foglaltakra, valamint  
        a határozattervezetben rögzítettekre a, határozattervezetben előterjesztett 
indítványra, a Vetés község polgármestere által 5.962/27.10.208-as szám alatt iktatott 
előterjesztésben foglaltakra, a szakjelentésre, valamint Vetés Község szakbizottságának 
jelentésére, 
        elemezve a 715/2017-es számú kormányhatározat 1, 4, 6 é 59-es számú cikkelyeinek 
rendelkezéseit a köztulajdonban levő erdők faanyagának értékesítéséről Szabályzata szerint,  
az erdőgazdálkodás szabályait betartva,  

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvén 36. cikkely (2) bekezdés c) betűje értelmében, továbbá  

a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 45. cikkely (3) bekezdés alatti előírásoknak megfelelően, és a 
115. cikkely „b” betűje alattiakban és a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján 
 

ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely Jóváhagyásra kerülnek a lábon eladásra kerülő faanyagok hivatkozási árai a 
fafajták és fa fajta csoportokra vonatkozóan, a megközelíthetőség függvényében a 
faanyag méretei szerintibesorolásban és a termék milyensége szerint, a piaci feltételek 
alapján megállapítva minden faanyagra, amely Vetés község köztulajdonának 
erdőalapját alkotja, és amelyet lábon értékesítenek kitermelésre, az alábbi csatolmányok 
szerint: 
- 1. csatolmány megközelíthetőségi fokozat <  250 m, 
- 2. csatolmány megközelíthetőségi fokozat 250 - 500 m 
- 3. csatolmány megközelíthetőségi fokozat 501 – 1000 m, 
- 4. csatolmány megközelíthetőségi fokozat 1001 - 1500 m  
- 5. csatolmány megközelíthetőségi fokozat  > 1501 m. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. cikkely Jelen határozatot közlik Szatmár megye Prefektusi Hivatalával, a törvényességi 

ellenőrzés gyakorlása céljából, valamint a Erdődi Erdőkerülettel. 
 
 
 
 
Vetés község , 2018., október 30-án 

 
 
 
 
 
 

 Üléselnök,                                      Ellenjegyzem, 
KISS ETELKA                                                             Anca-Maria Pop  

                jogász  községi jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. és 
98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Hivatalban levő tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 12, hiányzó tanácsosok száma – 3, mellette 
szavazók száma – 12, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma - 0 

 


