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ELŐTERJESZTÉS 
 

Erdőterületek igénybevételéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Városunkat több olyan kisebb-nagyobb beruházás folyik, illetve tervezés alatt ál, melyek 
erdőterületeket érintenek.  
 

1. Iharosi focipálya és az elkerülő út: Az Iharosi focipálya kialakításakor, a focipályát 
megkerülő út a szomszédos 0103 hrsz-ú ingatlanból 852 m2 nagyságú területet érint. 
Az érintett terület ERDŐ művelési ágú. Az érintett területet ki kell vonni a művelésből. 
 

2. Vasútállomás melletti buszforduló és parkoló területe: A 2313/4 hrsz-ú ingatlan 
területéből az érintett 7613 m2 nagyságú terület már nincs benne az erdészet üzemi 
erdőtérképébe, ettől függetlenül szükséges a terület nyilvántartás szerinti rendezése.  

 
Az összesen 8465 m2 nagyságú erdőterület erdő művelésből való kivonásához erdészeti 
szakszemélyzet által elkészített dokumentáció szükséges. A dokumentáció elkészítése 
érintett területenként: 900 000,- Ft+Áfa. A mely a két területre vonatkozóan: 1 800 000,- Ft + 
Áfa 
 
Amennyiben az erdészeti hatóság engedélyezi az erdő művelésből való kivonást, abban az 
esetben csereerdősítést kell végezni, minimum kétszer akkora területen, mint amekkora 
területet igénybe veszünk. Ennek költsége 10 000 000,- Ft+Áfa/ha, ezen két terület esetében 
kb.: 17 000 000,- Ft. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt képviselő testületet, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról előírja, hogy minden erdőterületnek szükséges 
erdőgazdálkodójának lennie. Biatorbágy Város Önkormányzat tulajdonában 31 ha 6113 m2 
nagyságú erdőterület van. Ezeknek az erdőterületeknek nincs erdőgazdálkodója. Az 
erdőgazdálkodó lehet az Önkormányzat is, mint tulajdonos, azonban ebben az esetben 
erdészeti szakszemélyzetet kell igénybe venni (pl. Pilis Parkerdő Zrt.), akik a szakmai 
munkát elvégzik. Egyeztetést folytattunk a Pilisi Parkerdő Zrt-vel, akik vállalták a feladatot, a 
vállalási ár, közös megegyezésen alapul.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2018. október 11. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

Készítette: Barsiné Vajk Ágnes 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 



 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2018. (X. 25.) határozata 

 
Erdőterületek igénybevételéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Biatorbágy 0103 hrsz-ú ingatlanon lévő erdőterület úttal érintett szakaszának 

művelésből való kivonását elindítja, 
2. a Biatorbágy 2313/4 hrsz-ú ingatlanon lévő parkolók és buszforduló valamint közúttal 

érintett szakaszának művelésből való kivonását elindítja, 
3. az Önkormányzat tulajdonában lévő erdő tekintetében az erdőgazdálkodó szerepkör 

felvételét kéri, 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, mint lehetséges erdészeti 

szakszemélyzettel való egyeztető tárgyalások lefolytatására valamint a szükséges 
szerződések megkötésére. 

 
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály, Városgondnokság 
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