PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 POFDÚCg Kossuth Lajos u. 1.

MEGHÍVÓ
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 13-án
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban nyilvános ülést tart, amelyre meghívom.

(kedden)

NAPIREND
I. Nyárfák értékesítésére, kivágására közzétett hirdetmény nyertesének megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Porpác, 2018. március 9.
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
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Készült: Porpúc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 13-án (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó képviselő,
Süle Ernőné képviselők, összesen 4 fő.
Távolmaradúsát előzetesen bejelentette:
Schimmerné Schweiger Katalin.

Tanácskozási joggal jelen van:
SÜLŐ Károly alJegyző,
Fider-Lok Ildikó jegyzökönyvvezető.
Tóth Teodóra polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 fö települési
képviselő közül 4 fő Jelen van. Schimmerné Schweiger Katalin képviselő a távolmaradását
előzetesen bejelentette.
Tóth Teodóra polgármester: Javasolja a napirend elfogadását. A képviselő-testület az ülés
napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1. Nyárfák értékesítésére, kivágására közzétett hirdetmény nyertesének megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Napirend után: Kérdések, bejelentések.
1.1 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester

Tóth Teodóra polgármester: A nyárfák értékesítésére, kivágására közzétett hirdetmény
nyertesének megállapítása miatt gyűlt össze a testület ismét, mivel az előző alkalommal a
testület nem tudott döntést hozni ez ügyben. az előterjesztés tartalmazza a beérkezett
árajánlatokat. A legmagasabb ajánlatot Dolgos Ferenc adta 360.000,- Ft összegben.
Süle Ernőné képviselő: Érintettsége miatt a szavazásban nem vesz részt.
Tóth Teodóra polgármester: A határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület 3 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal (I fő nem vett részt a
szavazásban) az alábbi határozatot hozza:
-

—

9/2018.(III.13.) Számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Porpác 123/2 hrsz.-ú ingatlanon
található 22 db nyárfát Dolgos Ferenc (lakcímitelephely: 9612 Porpác, Dózsa György u. 14.)
részére, bruttó 360 000 Ft vételáron a következő feltételek betartása mellett értékesíti:
-

-

-

-

-

-

A fák kitermelésének, elszállításának és a terület helyreállításának, a keletkező
hulladék elszállításának költségeit a vevő köteles vállalni.
A munkálatok elvégzése során a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi
előírások betartása ás betartatása a vevő felelőssége, továbbá a munkálatok során
keletkező károkért való felelősség is a vevőt terheli.
Vevő az adásvételi szerződésben szereplő vételárat a fák kitermelését megelőzően
köteles a Porpáci Önkormányzat részére számla ellenében megfizetni.
A fák kivágásáról 2018. március 31. napjáig gondoskodni keLl, a terület
helyreállításának határideje április 30.
Vevő a helyreállítási határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: a Bruttó vételár 1%-a/nap, de
maximum a bruttó vételár 30 %-a, melyet az Önkormányzat a Vevövel szemben
érvényesíthet. A kötbér összegét az Onkormányzat jogosult a Vevő részére
leszámlázni.
Amennyiben a Vevő a helyreállítási határidőhöz viszonyított 30 naptári napot
meghaladó késedelembe esik, az Onkormányzat jogosult a szerződéstöL egyoldalú
nyilatkozattal elállni.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Teodóra Erzsébet polgármester

Napirend után; Kérdések, bejelentések nem érkeznek.
Tóth Teodóra polármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta, megköszöni ajelenlévök munkáját és az ülést bezárja.
Knf.
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JELENLÉTI ÍV
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 13-án
megtartott rendkívüti nyilvános üléséről

Tóth Teodór
Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Schimmerné Schweiger Katalin
Süle Ernőné
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