
 

2020. december 8.-i 

58-as számú HATÁROZAT 

Nagyernye község köztulajdonában levő erdőkből értékesítési célból 2021-ben kitermelésre kerülő 

lábon álló fák referencia arának jóváhagyásáról. 

 
Nagyernye község tanácsa a 2020.12.08-i soros ülésén, figyelembe véve:  

- Nagyernye polgármesterének 2020. 11.24/11208 számú jóváhagyó beszámolóját, a Közigazgatási, 

kommunikációs, titkársági, a gazdasági tevékenység engedélyezési és ellenőrzési ügyosztály 

2020.11.24/11209-es számú beszámolóját valamint a szakbizottságok 2020.12.08/11617 számú 

jóváhagyó jelentéseit, 

- a Maros megyei Erdészeti Igazgatóság- szászrégeni járásának 2020.11.23/6074-es számú átiratát, 

amelyet Nagyernye község polgármesteri hivatalában a 2020.11.24/11207 számmal iktattak, és amellyel 

közlik a polgármesteri hivatallal a Romsilva Országos Erdészeti Ügynökség (RNP) vezérigazgatójának 

2020.10.19/706-os, 2021-ben kitermelési évre vonatkozó fafajtánkénti, hozzáférhetőségi, méretbeli és 

termék fajta szerinti referencia árak megtartását a lábon álló fák esetében, amelyeket az állam 

köztulajdonában, a RNP Romsilva ügykezelésében levő erdőkből termelnek ki a 2020-as év 

2018.10.16/566  határozattal jóváhagyott referencia árainak szintjén, 

- a 2017. évi 715-ös, a köztulajdonban levő faanyag értékesítési Szabályzatának jóváhagyására 

vonatkozó Kormányhatározat 1. cikkelye r) és s) betűinek előírásait,  

- a 2008. évi 46-os, Erdészeti Törvénykönyv előírásait,  

- a 2006. évi 273-as utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény előírásait,  

- a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 

129. cikkelye (2). bekezdésének d) betűjének előírásait, összefüggésben a (7). bekezdésének r) 

betűjének előírásaival. 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 

196. cikkelye (1). bekezdése a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely. Jóváhagyják a 2021-ben kitermelési évre vonatkozó, a piaci feltételek szerint meghatározott 

fa-fajtánkénti, hozzáférhetőségi, méretbeli és termékfajta szerinti referencia árak listáját a lábon álló fák 

esetében, amelyeket az RNP Romsilva által ügykezelt, Nagyernye község köztulajdonát képező 

erdészeti alapból termelnek ki,  a jelen határozatot képező melléklet szerint.  

2.cikkely. Jelen határozatot a község főjegyzője közli a Maros Megyei Prefektúrával, a Maros megyei 

Erdészeti Igazgatóságával- a Maros megyei illetve a szászrégeni járásokkal, valamint a pénzügyi-

könyvelési ügyosztállyal.  

ÜLÉSELNÖK                                                                                                                     Ellenjegyzi 

MOLNÁR Attila                                      FŐJEGYZŐ 

                                             HOCHBAUER Mihály 

Jelen határozatot a hivatalban levő 15 tanácsos közül a jelen levő 14 tanácsos 2020. 12.08-án fogadta el 

14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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