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 ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. október 15-ei rendkívüli ülésére 

 
Hiv. szám: 756-8/2013. Tárgy: Javaslat a 4679 hrsz.-ú ingatlanon 

erdőtelepítéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Viktor Endre (2336 Dunavarsány, Templom u. 33/a.) erdőgazdálkodó csere-erdősítési 
szándékkal kereste meg Dunavarsány Város Önkormányzatát (1. számú melléklet). A kérelmező a 
részben tulajdonában lévő 086/56; 086/57; 086/58; 086/59 helyrajzi számú ingatlanok részterületén 
erdő igénybevételét tervezi megvalósítani, iparterület kialakítása céljából. A beruházáshoz 
megszerezte az erdészeti hatóság elvi engedélyét. A végleges engedély megszerzése az erdőtelepítési 
terv jóváhagyásához kötött. 

 
Tekintettel arra, hogy Dunavarsány az agglomerációs törvény hatálya alá tartozik, a fenti 

tervezett kivonások okán a szükségessé váló csereerdősítéseket közigazgatási határon belül kell 
elvégezni. 

 
Az erdőtelepítéssel érintett terület Dunavarsány belterületén, a Dunavarsány Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő 4679 helyrajzi számú földrészleten található. A földrészlet az 
ingatlan déli oldalán helyezkedik el, jelenleg szántó művelési ágban van nyilvántartva, a szabályozási 
terv védőerdőként jelöli. A telepítésre kerülő terület nagysága 1,5 ha, az erdőtervben a 17Q jelölést 
kapta. Az erdőtelepítési terv szerint az erdőgazdálkodó az alkalmazható célállományok közül az 
elegyetlen hazai nyáras, azaz szürke nyár (100 %) célállomány kialakítását kívánja megvalósítani, ami 
folytatása lenne a már korábban megvalósuló, szomszédos telepítéseknek. Amennyiben a telepítés 
megtörténik – befejezett telepítés –, a telepítéssel érintett terület erdő művelési ágba kerül. Egyben az 
erdő annak teljes faállományával egyetemben, a megkötendő „Területhasználati szerződés” alapján, 
Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonába kerül, ellenérték nélkül. A szerződés 5 éves 
időtartamra, határozott időre kötődne. A telepítési és egyéb járulékos költségeket (pl. a terület 
erdőművelési ágba történő átminősítése, stb.) a kérelmező erdőgazdálkodó kötelezettsége viselni. 

 
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg a döntésünket. 
 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 4679 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanon, a 
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
„Erdőtelepítési tervdokumentáció” alapján, Viktor Endre (2336 Dunavarsány, Templom 
u. 33/a.), mint kérelmező (a továbbiakban: erdőgazdálkodó), 1,5 hektár területrészen az 
erdőtelepítést, a terület művelési ágból történő kivonását, átminősítését végrehajtsa a 
megkötendő Területhasználati szerződésben foglaltak alapján. 

b) saját részéről elfogadja, hogy az a) pont szerinti területhasználati szerződés az 
alábbiakat tartalmazza: 
ba) a szerződés határozott időtartamra szól 2013. november 15–től kezdődően 5 éves 
időtartamra, 2018. november 14–ig. 

 

mailto:titkarsag@dunavarsany.hu
http://www.dunavarsany.hu/


 

bb) az erdőgazdálkodó a használatba átadott területrészen csereerdősítési 
kötelezettségének megfelelően saját költségén szakszerű erdőtelepítést végez, majd 
kezdeményezi a terület szántó művelési ágból történő kivonását, a terület erdőművelési 
ágba történő átminősítését. 
bc) Dunavarsány Város Önkormányzata a szerződés aláírásával minden további 
megkérdezése nélkül megadja tulajdoni hozzájárulását a csereerdősítéshez. 
bd) az erdőgazdálkodó a szerződés 5 éves hatálya alatt a kötelező 5 éves erdőkezelési 
kötelezettséget vállalja, az erdősítést befejezi. 
be) az erdőgazdálkodó a kötelező 5 éves kezelési időszakot követően a létrejött erdővel 
kapcsolatban semmilyen jogosultságot nem kíván megszerezni, megtartani, a létrejött és 
befejezett erdőt annak teljes faállományával egyetemben Dunavarsány Város 
Önkormányzata tulajdonába adja, ellenérték nélkül. 
bf) az erdőgazdálkodó kijelenti, hogy megfelelő erdészeti szakirányítással rendelkezik a 
szerződés teljes időtartama alatt. 

c) felhatalmazza a Polgármestert, hogy Viktor Endre (2336 Dunavarsány, Templom u. 
33/a.) erdőgazdálkodóval, mint kérelmezővel a b) pont szerinti tartalmú, a terület 
használatára vonatkozó szerződést aláírja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Melléklet:  Viktor Endre kérelme 

Erdőtelepítési tervdokumentáció 
 
Az előterjesztést készítette:  Cs. Hegyes Barbara műszaki előadó 
 
Dunavarsány, 2013. október 10. 

 
 
 

Bóna Zoltán 
       polgármester 

 
 
 
 
Az előterjesztés törvényes:  
 
     dr. Szilágyi Ákos  

jegyző 
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