
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Önkormányzati erdőterületek kezeléséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tájékoztatom Önöket, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában van 31,6 ha 
erdőterület. Az erdőterületek területi eloszlása a következő: 

- Belterületi erdő:   8 ha 3397 m2 
- Külterületi erdő: 31 ha 6113 m2  (ebből volt zártkerti: 11ha 0767 m2) 

Összesen:  39 ha 9510 m2 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
értelmében minden erdőterületnek rendelkeznie kell az alábbi feladatokat ellátó 
személyekkel: 

- Tulajdonos, 
- Erdőgazdálkodó, 
- Szakirányító szakszemélyzet. 

Biatorbágy Város Önkormányzata jelen pillanatban az erdőgazdálkodásban a tulajdonosi 
jogkört gyakorolja. Az erdészeti hatósághoz a tulajdonos bejelentkezhet Erdőgazdálkodónak, 
amennyiben meg tudja határozni a szakirányító szakszemélyzetet. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
elvállalja a szakszemélyzeti szerepet. 
Az Erdőgazdálkodóknak joguk van pályázni, illetve normatív támogatásokat lehívni az 
erdőterületek fenntartására, kezelésére. 
Az egyes erdőterületek feladatait a fák fajtái, koruk és az erdészeti hatóság által 
nyilvántartott erdőüzemeltetési terv szerint lehet meghatározni. Mindezek függvénye az is, 
hogy az Erdészeti szakszemélyzettel milyen szerződést köt az Önkormányzat. 
A „szemét kérdés” megoldására a Biatorbágy közigazgatási területén lévő erdőkben (mind 
állami, mind önkormányzati, mind a magán tulajdonban lévő erdők tekintetében) megoldást 
kell találni. Évenkénti rendszerességgel ki kell takarítani az erdőbe elhelyezett hulladékot. 
Ezt a feladatot az Önkormányzatnak kell elvégeztetnie.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2018. június 12. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
Készítette: Barsiné Vajk Ágnes 
Ellenőrizte: Horváth Mónika 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (VI. 28.) határozata 
 

Önkormányzati erdőterületek kezeléséről 
 
Biatorbágy Város képviselő-testülete: 

1. Biatorbágy Város Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületekre vonatkozóan 
erdőgazdálkodónak bejelentkezik az Erdészeti Hatóságnál, 

2. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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