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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2018. augusztus 07-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

Furó Tiborné képviselő 

Földháti István képviselő 

Sándor László képviselő 

 

Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő, Hutóczki Imre képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt. 

 

Meghívó szerinti napirendek:  

1. Fülöp 196/C erdő-részletszámú erdő értékesítése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Javasolt napirend: 

1. Fülöp 196/C erdő-részletszámú erdő értékesítése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

 

1. Fülöp 196/C erdő-részletszámú erdő értékesítése 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

 

1. Fülöp 196/C erdő-részletszámú erdő értékesítése 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Az önkormányzat tulajdonában van a 196/C erdőrészlet, amely akácerdő. Az erdőtári terv 

alapján kiadott határozat és műveleti lap alapján kitermelésre vár 63 m3 fa. A cél az volt, hogy 

olyan vevőt találjunk, aki a lehető legmagasabb árat ajánlja és lábonállóként veszi, utólagos 

felméréssel. Ebben az esetben a szállítási engedély, EKÁER szám igénylését a vevőnek kell 



intéznie és nem az önkormányzatnak kell foglalkozni vele. Az önkormányzati vagyon 

értékesítése esetén az SZMSZ alapján név szerinti szavazással kell dönteni. 3 ajánlat érkezett 

a tűzifára: 7.500.-Ft/m3 + áfa, 9.000.-Ft/m3 + áfa illetve 10.000.-Ft/m3 + áfa. Illetve a 

10.000.-Ft/m3 + áfa ajánlatot adó Faldelholz Kft kiegészítette ajánlatát, hogy utólagos 

felmérés alapján eltérő árat hajlandó fizetni 25.000.-Ft/m3 + áfa árat a karófáért. 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Akkor így nem a műveleti lap, hanem a ténylegesen kitermelt fa kerül kifizetésre? 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Igen, előre megtekintette az erdőt és a kitermelést követően utólagosan fogjuk felmérni a 

mennyiséget és azt, hogy tűzifa vagy karófa. Amennyiben nincs további kérdés, kérem, 

szavazzunk.  

 

A Képviselő-testület név szerinti, nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

70/2018. (VIII. 07.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonú fülöpi 196/C erdőrészlet számú erdőt 

eladja – műveleti lap szerint meghatározott tevékenység erejéig – lábon.  

Vevő:  

FARDELHOLZ KFT (4325 Kisléta, Kossuth u. 6. sz. adószám: 

24657376-2-15 Képviseli: Goda-Faragó Éva ügyvezető). 

Eladási ár: 

Akác karófa:  25.500,- Ft/m3 + áfa 

Akác tűzifa:  10.000,- Ft/m3 + áfa 

 

Felkéri a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 

MEGYJEGYZÉS: A NÉV SZERINTI SZAVAZÁSRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV E 

JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETÉT KÉPEZI. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület részvételét, a nyílt ülést bezárja. 

 
 

k.m.f. 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

                                                                  aljegyző jkv 


