
Előterjesztés 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 26-i rendkívüli ülésére. 

 

Döntés a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő fatermékek 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih) nyílt pályázatot hirdet 

fatermékek közérdekű célból történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozóan. 

 

Tordas Község Önkormányzata a fatermékek közérdekű célra történő ingyenes átadására 

kérelmet nyújtott be a NÉBIH felé, melynek befogadását követően értesítettek bennünket arról, 

hogy a 2463 Tordas, Szabadság út 3. sz. alatt lévő NÉBIH NKI telephelyről 1,7 m3 39.100,- Ft 

értékű tűzifa (akác) tulajdonba vételére jogosult az Önkormányzat. 

 

A fatermékek ingyenes tulajdonba vételéhez szükséges a Képviselő-testület döntése. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázaton való részvételünket. 

 

 

 

Juhász Csaba 

polgármester 

 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (VIII. 26.) határozata 

a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és vagyonkezelésében lévő fatermékek 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról  

 

1. Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) 90/K. § (6)-(7) bekezdése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatalnál (továbbiakban; NÉBIH) a NÉBIH által megjelentetett pályázati 

felhívás alapján kezdeményezi és kérelmezi a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt és 

vagyonkezelésében lévő 1,7 m3 tűzifa (akác) – készletazonosító: 64 – ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingyenesen átadott faanyagot az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában 

meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális 

tűzifa juttatás célra kívánja felhasználni. 

 



3. Tordas Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek megtérítését. 

 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt faanyag nem helyezhető 

forgalomba és nem értékesíthető. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fatermékek ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a NÉBIH felé teljes 

jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 


