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Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza házasságkötő terme

Napirendi javaslat:
1.
2.
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4.
5.

Újtelepi Óvoda beruházásához hitelkérelem
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Szabó és Társa Kft. kérelme
Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásáról (szóban)

Előadó: Huber Ferenc polgármester

Fegyvernek, 2010. július 22.

Huber Ferenc polgármester
távollétében kiadványozó:

Ficsor Dénes
alpolgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. július 22-i ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felszabadulás út 88. szám
alatti telephely épületének hő technikai és szerkezeti korszerűsítéséhez kapcsolódó fejlesztési
hitel felvételéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az Önök előtt az ismeretes a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
épületenék korszerűsítéséhez kapcsolódóan sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzat.
Az alábbi tábla a beruházás lehetséges forrásait mutatja be. Az elnyert támogatás összegét
fejlesztési hitel felvételével javasoljuk kiegészíteni, a fejlesztés
megvalósíthatósága
érdekében :

1.
2.

Forrás megnevezése
ÉAOP-4.1.3/A-20080039 támogatás
Fejlesztési hitel
Összesen:

Forrás összege (Ft)
10.720.000
2.725.931
13.445.931

A Magyar Fejlesztési Bank továbbra is biztosít az önkormányzatoknak törvény által előírt
vagy önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges beruházások finanszírozására éven
túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelt.(3 havi euribor+2,5%, illetve 3 havi
euribor+3,5% - a beruházási céltól függően ).
Mivel önkormányzatunk jelen időpontban nem rendelkezik a szükséges anyagi forrással, a
"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram a
legalkalmasabb megoldás a finanszírozási problémára.
Rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető, forrás-kiegészítőként
bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz felhasználható , saját erő nélkül vagy 5%
saját erő mellett korlátlan hiteligények kielégítésére alkalmas , akár megkezdett beruházás is
finanszírozható, ezért javasoljuk az MFB Bank által felkínált rugalmas hitelkonstrukció
igénybevételét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokkal szíveskedjen
elfogadni a fenti beruházáshoz kapcsolódó 2.726 eFt összegű fejlesztési hitel felvételét.

............./ 2010.(VII.29.) számú

határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram keretében

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2.726 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja: Fegyverneki Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Felszabadulás út 88. szám alatti telephely épületének hő technikai és szerkezeti
korszerűsítése
3.) A hitel futamideje 5 év, türelmi idő 2011. március 14-ig.
4.) A hitel lejárata 2015. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a
fegyverneki 174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP
Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.
7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. július 8.

(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette: Temesváriné

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L ŐT E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 22-i ülésére a
Fegyvernek Településközpont rehabilitáció II. ütem megvalósításához kapcsolódó hitel
felvételére.
Tisztelt Képviselő-testület!

2010. július hónapban lezárult a Településközpont rehabilitáció II. ütem építésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárás .
A pályázat elbírálásánál a 45/2010.(II.23.)sz. önkormányzati határozat alapján a beruházás
tervezett bruttó összértéke 49.812 eFt.
A közbeszerzés lezárultával a beruházás tényleges összköltsége a megkötött szerződések
alapján 38.792 eFt. Ez alapján az elnyert támogatásból felhasználható összeg : 34.913
eFt(90%), szükséges saját erő : 3.879 eFt(10%), melyet fejlesztési hitel felvételével javaslunk
biztosítani.
Mivel önkormányzatunk jelen időpontban nem rendelkezik a szükséges anyagi forrással, a
"Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram a
legalkalmasabb megoldás a finanszírozási problémára.
Rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető, forrás-kiegészítőként
bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz felhasználható , saját erő nélkül vagy 5%
saját erő mellett korlátlan hiteligények kielégítésére alkalmas , akár megkezdett beruházás is
finanszírozható, ezért javasoljuk az MFB Bank által felkínált rugalmas hitelkonstrukció
igénybevételét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokkal szíveskedjen
elfogadni a fenti beruházáshoz kapcsolódó 3.879 eFt összegű fejlesztési hitel felvételét.

............./ 2010.(VII.22.) számú

határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati
Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram keretében
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3.879 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja a Településközpont rehabilitáció II. ütem megvalósítása.
3.) A hitel futamideje 5 év, türelmi idő 2012. március 14-ig.
4.) A hitel lejárata 2016. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő
helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a
fegyverneki 174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP
Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.
7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2010. július 21.

(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette: Temesváriné

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2010. július 22-i ülésére a az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2010(II.26.) számú rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2010.(II.26.) számú rendelet
felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy egy-egy helyen évszám javítása szükséges a rendelet szövegében,
valamint a folyószámla hitelkeret emelésről szóló 73/2010.(IV.29.)sz. határozat alapján a rendelet szövegét ki
kell egészíteni az alábbi rendelet tervezet szerint, melynek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2010.(......) számú rendelet tervezete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §.
(1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. 1.) pontja alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv-ben foglaltakra
Fegyvernek Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 16.§. (1) bekezdésének szövegében szereplő „2010.” évszám mindenhol „2011.”re módosul.

2.§.

A rendelet 16.§. (3) bekezdése :
A Képviselőtestület 2009. december 11-től 140.000.000 forint szövegrész után
„ , 2010. május 17-től 150.000.000 forint” szöveggel egészül ki.

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. július 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester
Készítette: Temesváriné B. Ágnes

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 22-i ülésére a Szabó és
Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelméről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselőtestület 19/2009.(I.29.) számú határozata alapján 2009. február 12-én tartozásátvállalási
szerződés megkötésére került sor a Szabó és Társa Kft-vel . A szerződésben vállaltakat kérelme
benyújtásáig teljesíteni nem tudta, ezért az előterjesztés mellékleteként csatolt kérelemmel fordult
az Önkormányzathoz. Közjegyzői okirat is készült a tartozást elismerő és kötelezettségvállalási
nyilatkozatról, Szabó Gábor és Szabó Gáborné készfizető kezesség vállalásáról. A közjegyzői okirat
alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági
végrehajtási útra tartozik és ha a követelés teljesítési határideje letelt.
Tudomásunk szerint jelentős kintlévősége van, a végrehajtás jelenleg eredménytelen lenne. Az 1 év
haladék adása esetén talán van esély a visszafizetésre.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a kérelmet szíveskedjék megvitatni és elbírálni.
„A” alternatíva:
………../2010.(VII.22.)
A Szabó és Tsa Kft. kérelméről

számú határozati javaslat:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Tsa Kft.
(Fegyvernek, Ady E. út 37/a.) kérelmét elfogadja. A kért fizetési halasztást 2011.
június 30. napjáig engedélyezi.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fizetési haladékkal kapcsolatos szerződést
kösse meg a Szabó és Társa Kft-vel.
Fegyvernek, 2010. július 19.
(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport

„B” alternatíva

………../2010.(VII.22.)
A Szabó és Tsa Kft. kérelméről

számú határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Szabó és Tsa Kft.
(Fegyvernek, Ady E. út 37/a.) kérelmét nem fogadja el.

Fegyvernek, 2010. július 19.
(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport
Készítette: Temesváriné

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 22-i ülésére a Helyi Választási
Bizottság megválasztásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 204/2010. ( VII. 16. ) KE határozatával 2010. október 3. napjára kitűzte a helyi
önkormányzati általános választásokat.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. ( a továbbiakban Ve. tv. ) 23.§ (2) bek. értelmében a helyi választási
bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja
meg, az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően legkésőbb a
szavazás napja előtti 42. napon. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
A 4/2010. ( VII. 16. ) KIM rendelet 2. § (1) bek. értelmében a helyi választási bizottság választott tagjait és
szükséges számban a póttagokat 2010. augusztus 22-ig kell megválasztani.
Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
A Ve. tv. 31. § (1) bek. szerint a helyi választási bizottság legalább három tagból áll. A zavartalan működés
érdekében a három tagon kívül három póttag megválasztása is indokolt.
Megkerestem a korábban jól működő helyi választási bizottság tagjait, hogy vállalják-e továbbra is a
megbízatást. Ennek során Tichy-Rács István nem tudja vállalni, Dr. Tatár Gábor, Bognár Zsolt, Kovács Sándor,
és Oláh Katalin továbbra is vállalja feladatot. Új póttagként Szegi Katalin Fegyvernek, Árpád út 24. és Tukarcs
László Fegyvernek, Háy Mihály út 18. sz. alatti lakosokat javaslom megválasztani.
A megválasztott választási bizottság a polgármester előtt esküt tesz, amely után alakuló ülést kell tartani, ahol
maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestület, hogy a helyi választási bizottságot az alábbi határozati
javaslat szerint válassza meg:
……./2010. ( VII. 22. ) sz. határozati javaslat
A helyi választási bizottság megválasztásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23.
§ (2) bek. alapján az alábbiak szerint megválasztja a Helyi Választási Bizottságot.
Megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig
tart.
Helyi Választási Bizottság:
Dr. Tatár Gábor
Bognár Zsolt
Oláh Katalin
Kovács Sándor
Szegi Katalin
Tukarcs László

tag
tag
tag
póttag
póttag
póttag

Erről értesül:
1) Választási Bizottság
2) Huber Ferenc polgármester
3) Buzás Istvánné dr. jegyző
4) Helyi Választási Iroda
5) Képviselőtestület tagjai
(: Buzás Istvánné dr. :)
HVI vezetője

Választási tájékoztató

I. A helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásáról szóló 2010. évi L. tv.
1/ A képviselőtestület tagjainak száma:

10.000 lakosig
5.000 lakosig

8 fő
6 fő

2/ Egyéni listás jelölés van továbbra is, a választópolgárok legalább 1%-ának jelölése
szükséges képviselőjelöléshez.
A lakosság szám: 2010. január 1-én: 7.073 fő, 1 % = 71 db jelölés szükséges minimum.
3/ Polgármester jelöléshez 3 % szükséges,

= 213 db jelölés szükséges minimum.

4/ A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület
választópolgárai 1%-át összegyűjtötte.
Polgármester, képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség
esetén sorsolás dönt.
II. 4/2010.(VII.16.) KIM.rend. a határidőkről
1/ A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő és ajánló szelvényeket 2010. VIII.16.VIII.19. között kell megküldeni.
2/ HVB, SZSZB megválasztása 2010. VIII. 22-ig.
3/ Ajánló szelvények leadási határideje: 2010. szeptember 3. (16 óra)
4/ A választási kampány: 2010. X. 3-án 00,00 óráig, a kampánycsend X. 3-án 00,00 órától
19,00 óráig tart.
5/ HVB, SZSZB-ba a delegált tagokat 2010. szeptember 17-én 16,00 óráig lehet bejelenteni.
6/ HVB, SZSZB képviselőtestület által választott tagok nem állhatnak összeférhetetlenségi
viszonyba a jelöltekkel. Aki összeférhetetlen, nem vehet részt a bizottság munkájában.
III. Kisebbségi önkormányzati választásról szóló 2005. évi CXIV. tv.
A választást ki kell tűzni, ha a kisebbségi választók névjegyzéken szereplő kisebbségi
választópolgárok száma eléri a 30-at. A megadott határidőig 39-en kérték felvételüket, így
lesz kisebbségi választás.
E választásra a 8. sz. választókörzetben kerül sor, a Sárga iskolában, ahol 4 fő képviselő
választható.
Képviselő az a 4 fő lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.

……../2010. (VII.22.) sz. önkormányzati határozat Vis Maior pályázat benyújtásáról
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a 2010.
május második felében lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében a
településen kialakult vis maior helyzetet az önkormányzat saját erejéből nem tudja
megoldani.
2.) A szükséges források biztosítása érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja
szükségesnek a vis maior tartalék felhasználásnak részletes szabályairól szóló
8/2010.(I.28.) kormányrendelet 3.§. (1.) bekezdés a.) pontja alapján.
3.) A 10 % mértékű önrészhez, a saját forrást az önkormányzat a folyószámla hitel
terhére biztosítja.
4.) Káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítás nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis Maior igény
Források összesen

2010.év
439.764.- Ft
3.957.876.- Ft
4.397.640.- Ft

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2010. július 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

%
10
90
100

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…/2010. (…….) rendelete
A település folyékony hulladékgazdálkodásáról szóló 1/2003.(II.6.) rendelet
módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmányról szóló 1949. évi
XX. tv. 44/A. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 9. §. (2) bekezdésében a 80.- Ft/m3 + ÁFA 82.- Ft/m3 + ÁFA-ra
módosul.

2.§.

E rendelet 2010. augusztus 1-én lép hatályba.

Fegyvernek, 2010. július 20.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 22-i ülésére
204/2009.(IX.24.) számú önkormányzati határozat módosítására

a

Tisztelt Képviselő-testület!
A Testület 2009. szeptember 24-i ülésén döntött a Hydroglóbusz fej cseréjéhez kapcsolódó fejlesztési
hitel felvételéről. A hitelkérelem benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van. Az eredeti
határozatban még nem szerepel a keretbiztosítéki jelzálog bejegyzéséhez való hozzájárulás, ami
feltétele a hitel felvételnek.
Az alábbi határozati javaslat elfogadásával a kötelezettségvállalás tartalmilag megfelel az OTP Nyrt.
által előírtaknak.

………/2010.(VII.22.) számú

határozati javaslat :

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 204/2009.(IX.24.) számú határozatának
módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 204/2010.()számú határozatának 6. pontja
hatályát veszti, helyébe az alábbi 6. pont kerül:
6. A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a fegyverneki
174;4;1032;274;256;262;491;1520;1706/2 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt.
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 34.940 eFt erejéig.
Fegyvernek, 2010. július 21.
(: Huber Ferenc:)
polgármester
Erről értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) pénzügyi szervező

Készítette: Temesváriné

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i rendkívüli ülésére a fegyverneki 0168/2 hrsz-ú
erdő művelési ágú ingatlan megvásárlására.
Tisztelt Képviselőtestület!
Özv. Jancsó Jánosné Fegyvernek, Felszabadulás út 193. sz. alatti lakos az önkormányzat részére felajánlja
megvételre a tulajdonát képező fegyverneki 0168/2 hrsz. alatti, 2,3663 ha területű, 35.02 AK értékű erdő
művelési ágú ingatlant. A vételárat 1.000.000.- Ft-ban jelöli meg, mely aranykoronánként 28.555.- Ft-ot jelent.
A megvásárlás esetén a fakitermelés után 2 éven belül újratelepítési kötelezettség lép életbe, azonban állami
támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha erdőszerkezet átalakítására kerül sor, tehát a jelenlegi
nemesnyár fafaj helyett őshonos fajta telepítése szükséges. A fakitermelés engedélyezésének költsége kb.
50.000.- Ft-ot nem haladja meg. A kitermelt mennyiséget kb. 4.000.- Ft + ÁFA/m3 díjért lehet értékesíteni. Az
önkormányzat alkalmazásában álló erdészeti szaktanácsadóval elvégeztettük az erdőterületen található
famennyiség becslését, amely alapján 393 m3 fa értékesíthető a fenti területről.
Az alábbiakban az erdőterülethez kapcsolódó várható kiadások és bevételek a következők szerint alakulnak:
Kiadás

- vételár 1.000.000.- Ft
- kitermelés engedélyezése 50.000.- Ft + ÁFA
- létesítéssel és fenntartással kapcsolatos költségek (talajelőkészítés, facsemete, ápolás)
1.500.000.- Ft + Áfa
Kiadás összesen: 2.937.500.- Ft (ÁFÁ-val)

Bevétel

- értékesítés 1.572.000.- Ft + ÁFA
- támogatás 1.000.000.- Ft
Bevétel összesen: 2.965.000.- Ft

Az előző üléshez képest annyi változás történt, hogy a vevő a vételárat a jövő héten kifizetné, így pénzügyi
akadálya a vásárlásnak nincs.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
…………………./2010.(VII.22)
110/2010.(VI.24.) sz. határozat visszavonásáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 110/2010.(VI.24.)
számú határozatát visszavonja.
……………………../2010. (VII. 24.) sz. határozati javaslat
a fegyverneki 0168/2 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan megvásárlására.
1.)

2.)
Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2010. július 22.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0168/2
hrsz. alatti 2,3663 ha nagyságú, 35.04 AK értékű erdő művelési ágú
ingatlant megvásárolja 1.000.000.- Ft-ért Özv. Jancsó Jánosné
Fegyvernek, Felszabadulás út 193. sz. alatti lakostól a 2010.évi
költségvetés terhére.
Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

