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Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.
Elnököl: Domokos Árpád tanácsos úr.
Napirendi pontok:
1. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítésére
2. Különfélék és aktuális problémák
1.

Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítésére

A polgármester ismerteti a határozattervezetet:
A községi erdőből bélyegzett fát kitermelték és elhozattuk, 146 m³ lett.
A korábbi döntés az volt, hogy kiválogatjuk, majd kivágatjuk fűrészárunak. Ennek oka, hogy
alacsony volt a "lábonálló" fa ára.
Időközben kiderült, hogy most már jobb az ár és annak ellenére, hogy csak kb. 50%-a műfa,
mégis lenne rá vásárló. Viszont minél többet hever, annál inkább veszít a minőségéből és az
árából is.
A javaslat: licit általi értékesítés, 220 lej / m³ kiindulási árral. A licitre borítékban fogják
megtenni az ajánlatokat. Az értékesítésre kerülő fára 4 tételben lehet licitálni, elvinni kifizetés
után lehet.
A nyertes 10 % garanciát kell képezzen, amelyet visszatartunk, ha nem teljesíti a vállaltakat
(nem fizeti ki és viszi el az árut a megszabott határideig).
Korpos Levente tanácsos úr: Először is örülök, hogy sikerült kitermelni és elhozatni a fát.
A véleményem még mindig az, hogy a famennyiségnek a műfa részét ki kellene vágatni,
felkásztázni és száradás után a borvízfürdőnél ebből elvégezni a javításokat.
A fűrészárú megmaradt részét a malomnál a kertelésre javaslom fordítani.
A műfa feletti mennyiséget, ami tűzifának felelne csak meg, az intézményeinknek adnám
igénylés alapján, arányosan.
A polgármester válaszol: A válogatás és kivágatást azért javasoltuk korábban, mert nem volt
ára a rönknek. Az akkori elképzelés / tanácshatározat alapján, válogatás és feldolgozás után
lett volna döntés a további hasznosításról.
Egyrészt a fürdőhöz szükséges anyag száraz, gyalult és méretre szabott kell legyen,
érdemesnek látom a szükséges mennyiséget a javítást végző cégtől vásárolni. Vagy, ha mi
végezzük, hivatali kollégákkal / kalákában, akkor is csak a szükséges mennyiségű és méretű
anyagot vegyük meg.
A malom kerítésének való faanyagot már a tavaly megvásárolta az alpolgármester, csak nem
sikerült felrakni. Szerintem hetek kérdése.
Tűzifával is jól állunk, úgy gondolom a fával tüzelő kazánjaink számára biztosítva van a
következő két télre való bükkfa.
A beérkező e-mailok és a 2020/16-os számú tanácshatározat alapján összeállította: Király
Bogárka referens.

