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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában jelenleg három 

olyan földrészlet van, melyen az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdő található: 

 - a Távíró utca és az Illatos árok által határolt 38236/778 hrsz.-ú földrészlet, 

 - a Határ úti 38230/44 hrsz.-ú földrészlet, valamint 

 - a Határ úti 38230/45 hrsz.-ú földrészlet.  

 

Az erdők elhelyezkedését bemutató térképek az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. 

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban Erdő tv.) 17. § értelmében erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által vezetett 

erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő tulajdonos vagy jogszerű használó.  

 

Erdőgazdálkodó hiányában az erdő tulajdonosa köteles 

a) az erdészeti hatóság felszólítását követően az erdőt károsító hatások és a káros  

    tevékenységek elleni védekezésről, a bekövetkezett károsítások hatásainak  

    felszámolásáról, az erdő talajának védelméről gondoskodni, 

b) az erdő szakszerű felújításáról gondoskodni, 

c) az erdő őrzésére vonatkozó kötelezettségnek eleget tenni. 

 

 

Az Erdő tv. 97. § alapján az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége 

szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet köteles 

alkalmazni, kivéve, ha az erdőgazdálkodó szerepel a jogosult erdészeti szakszemélyzeti 

névjegyzékben. 

 

Az erdészeti szakszemélyzet szakirányítási tevékenysége során köteles 

a) az erdő fennmaradását, fejlődését veszélyeztető állapotról, eseményről, vad általi 

károsításról való tudomásszerzést követően az erdőgazdálkodót és az erdészeti hatóságot 

haladéktalanul értesíteni, illetve a veszély elhárításában a tőle elvárható módon 

közreműködni; 

b) az erdőben jogszerűen végzett munkák szakmai irányítását elvégezni. 

 

A jogosult erdészeti szakszemélyzet, az előbbi kötelezettségeken és jogosultságokon túl 

a) köteles 

aa) az erdőgazdálkodó részére annak jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése 

érdekében szakmai tájékoztatást és tanácsot adni, 

ab) az erdőgazdálkodót szakmai szempontból képviselni a helyszíni szemléken, hatósági 

ellenőrzéseken, valamint a körzeti erdőtervezéshez kapcsolódó egyeztetéseken, 

ac) az erdészeti hatósággal való kapcsolattartása során tudomására jutott, az 

erdőgazdálkodót érintő tényekről, adatokról az erdőgazdálkodót haladéktalanul 

tájékoztatni; 

b) jogosult 

ba) az erdőgazdálkodónak az erdészeti hatóság felé teljesítendő bejelentései, 

adatszolgáltatásai ellenjegyzésére, 

bb) műveleti lap kiállítására, 

bc) pályázatok szakmai tartalmának, teljesítésének ellenjegyzésére. 

 

Felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet 

jogosult 



a) erdőtelepítési kivitelezési terv készítésére; 

b) erdészeti magánút tervezésére; 

c) körzeti erdőtervezés kivételével erdészeti térképezésre; 

d) erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, csatorna, tározó tervezésére. 
 

A fentiek alapján az Önkormányzat, mint tulajdonos erdőgazdálkodónak minősül, amely 

magában foglalja többek között az erdőben bekövetkezett káros hatások felszámolása, az 

egészségügyi fakitermelés, a talajvédelem, az erdő szakszerű felújítása feladatának ellátását.  

 

Az erdőgazdálkodói kötelezettségek hatékony és hosszútávon kielégítő szakmai színvonalon 

történő teljesítése érdekében javasolom, hogy a feladatellátás a FESZOFE Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Kft.) bevonásával történjen. Az Erdő tv. alapján előírt „jogosult erdészeti 

szakszemélyzet” alkalmazására a Kft-n keresztül kerülne sor.  

 

A feladat ellátásához szükséges a Kft. - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körét 

kiegészíteni a TEÁOR: 0240 – Erdészeti szolgáltatás tevékenységgel. Ezen tevékenység nem 

bejelentés köteles tevékenység és nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 

 

A szakágazat magában foglalja a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett erdészeti 

tevékenységeket. 

Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az erdészeti szolgáltatási tevékenység: 

- a faállomány számbavétele 

- az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás 

- a faállomány értékelése, becslése 

- az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve 

- az erdei kártevők elleni védelem tevékenységei 

- a fakitermelő szolgáltatás: 

- a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása 

  

A Kft. bevonásával biztosított lenne mind a szakmai, mind pedig az ahhoz kapcsolódó, azt 

kiegészítő fizikai feladatellátás.  

 

Annak érdekében, hogy önkormányzatunk erdőgazdálkodói feladatainak hosszútávon, 

kielégítő szakmai színvonalon eleget tudjon tenni, javaslom a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel 

2015 decemberében megkötött - 2019. december 31. napjáig szóló - közszolgáltatási 

szerződés módosítását, mely következtében a FESZOFE Nonprofit Kft. Közszolgáltató 

általánosan ellátandó kötelezettségei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt helyi környezet- és 

természetvédelmi feladatok ellátása érdekében az erdészeti szolgáltatással egészülnének ki. 

 

Az erdőgazdálkodási feladatok 2016. április 01-től való ellátásához a FESZOFE Nonprofit 

Kft. a hatályos szerződéseiben meghatározott fedezet jelenleg elegendő, azonban a 

többletfeladatokhoz kapcsolódó többletköltség fedezetének biztosítása érdekében javasolom, 

hogy az Önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor a 

FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésében meghatározott támogatási összeget 5 

millió Ft-tal növeljük meg, valamint bruttó 5 millió Ft-tal emeljük meg a közszolgáltatási 

szerződésben az eseti megrendelésekre biztosított keretösszeget. 

 

 

 



A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102.§ (2) bekezdése alapján a 

társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a 

legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot. 
 

A főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi kör megváltoztatását követően 

gondoskodni szükséges a változás bejelentéséről az állami adóhatóság felé. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 53. § (2) bekezdése alapján a főtevékenység és a további tevékenységi körök 

változását az állami adóhatóság közli a cégbírósággal elektronikus úton. A változás 

bejegyzése automatikusan, elektronikus úton történik meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalásával és a határozati 

javaslatok elfogadásával, támogassa az erdőgazdálkodói feladatok hatékony ellátásának 

biztosítottságát, valamit ezzel összefüggésben módosítsa a FESZOFE Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási szerződését és egészítse ki annak tevékenységi körét!  

 

Budapest, 2016. március 17. 

 

      Tisztelettel: 

        dr. Bácskai János s.k. 

            polgármester 

 

  



 

 

1. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.) a FESZOFE Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 4.3. pontjában meghatározott 

vállalkozási tevékenységi köreit 2016. április 01-vel kiegészíti a „TEÁOR: 0240 – 

Erdészeti szolgáltatás” tevékenységgel. 

 

Felelős: dr Bácskai János polgármester 

Határidő: 2016.04.01. 

 

2.) felkéri a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a tevékenységi kör változás 

állami adóhatóság felé történő bejelentése érdekében a szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Sebők Endre ügyvezető igazgató 

Határidő: 2016.04.01. 

 

 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

 

1.) Jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását, a 

…./2016. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a 

szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: dr Bácskai János polgármester 

Határidő: 2016.04.01. 

 

2.) Jóváhagyja a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésének módosítását, a 

…./2016. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerint, és felkéri a polgármestert a 

szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: dr Bácskai János polgármester 

Határidő: 2016.04.01. 

 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor 

gondoskodjon az erdészeti feladatokkal összefüggő többletköltségek pénzügyi 

fedezetének biztosításáról a FESZOFE Nonprofit Kft. támogatási szerződésében 

meghatározott támogatási összeg 5 millió Ft-tal történő növelésével, valamint a 

közszolgáltatási szerződésben az eseti megrendelésekre biztosított keretösszeg bruttó 5 

millió Ft-tal történő emelésével. 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: költségvetés soron következő módosítása 

 



2. számú melléklet 

 

Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 

 

amely létrejött, 

-egyrészről- 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; 

adószáma: 15735722-2-43; 

képviseli: dr. Bácskai János, polgármester); 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

- másrészről- 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 1097 Gubacsi út 89; 

cégjegyzékszáma: 01-09-890519 

adószáma: 18229329-2-43 

képviseli: Sebők Endre ügyvezető-igazgató) 

(a továbbiakban: Közszolgáltató) 

 

-továbbiakban együttesen Fél vagy Felek 

 

között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 

 

Felek 2015. december 23-án a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt egyes településüzemeltetési 

feladatok ellátása érdekébe közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek 

egymással 2016. január 01. – 2019. december 31.-ig tartó határozott időtartamra. 

 

Felek a Szerződést jelen szerződés aláírásával az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Szerződés 1. pontja bevezető rendelkezésének utolsó mondata az alábbira módosul: 

 

„Közszolgáltató megfelel a Kbt. 9. § h) pontjában foglalt feltételeknek így felek élnek 

a Kbt. hivatkozott rendelkezései alapján szerződéskötési jogukkal, mely alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában foglalt egyes településüzemeltetési feladatok, illetve a 13. § 

(1) bekezdés 11. pontjában foglalt helyi környezet- és természetvédelmi feladatok 

ellátása érdekében Felek szerződést kötnek az alábbiak szerint.” 

 

2. A Szerződés 3.1. pontja kiegészül egy új „IV. Erdészeti szolgáltatás” alponttal az alábbiak 

szerint: 

 

 „IV. Erdészeti szolgáltatás 

 - az erdészeti szolgáltatási tevékenység: 

       - a faállomány számbavétele 

       - az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás 

       - a faállomány értékelése, becslése 

       - az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve 

       - az erdei kártevők elleni védelem tevékenységei 



 

- a fakitermelő szolgáltatás: 

       - a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása 

 

 - jogosult erdészeti szakszemélyzet foglalkoztatása 

 

3. A Szerződés 4.2. pontja az alábbira módosul: 

  

 „A Kompenzáció mértékét a Szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell  

meghatározni. A kompenzáció mértéke a 3.1. pontban (az Erdészeti szolgáltatás 

kivételével) és az 1. számú mellékletben foglalt feladatok vonatkozásában a 2016. évre 

vonatkozóan 231.000.000-Ft + ÁFA, azaz kettőszázharmincegymillió forint + ÁFA. 

 

4. A Szerződés 4.3. pontjának második mondata az alábbira módosul: 

 

 „A keretösszegből bruttó 8.000.000.- forint illegális hulladéklerakók felszámolására, a  

fennmaradó 33.800.000.- forint az Önkormányzatnak a 3.1. pontban foglalt feladatok  

általános szakmai színvonalat meghaladó minőségi és mennyiségi igényeire, továbbá a 

3.1. pontban foglalt Erdészeti szolgáltatásra, valamint az Önkormányzat 

Közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire 

használható fel (pl: társasházak lomtalanítási munkái).” 

 

5. A Szerződés 4.7. pontjának 1. bekezdése az alábbira módosul: 

 

 „A Felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató az általa tárgyhóban elvégzett, a  

3.1. pontban felsorolt feladatokról (ide nem értve az Erdészeti szolgáltatás körébe eső  

feladatokat) összesítő kimutatást készít, mely alapján a kompenzáció havi összegéről  

a 4.6. pont szerint jogosult benyújtani számláját az Önkormányzatnak. Közszolgáltató  

a számla alapját képező összesítő kimutatást köteles a számlával együtt benyújtani az  

Önkormányzat részére.” 

 

 

6. A Szerződés 4.7. pontjának 3. bekezdése az alábbira módosul: 

 

„Önkormányzat részéről a szakmai teljesítésigazolásra a 3.1. pont I., II. és IV. 

alpontjában meghatározott feladatok tekintetében a városüzemeltetésért felelős iroda, a 

III. alpontjában meghatározott feladatok tekintetében a vagyongazdálkodásért felelős 

iroda vezetője a jogosult.” 

 

7. Jelen szerződés-módosítás 2016. április 01-i nappal lép hatályba. 

 

8. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak.  

 

Szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag cégszerűen aláírták. 

  

 

Budapest, 2016. ………………… 

 

 



………………………………………….                         ………………………………… 

             Sebők Endre            Dr. Bácskai János polgármester 

   Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és          Budapest Főváros IX. Ker. Ferencváros 

                     Ellátó Nonprofit              Önkormányzata 

        Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

…………………………. 

pénzügyi ellenjegyző: 

Nyeste-Szabó Marianna 

irodavezető 

 

  



3. számú melléklet 

 

 

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító szám: 

735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, bankszámlaszám: 

12001008-00170290-00100006, képviseletében: Dr. Bácskai János polgármester), mint a 

közhasznú tevékenységek tekintetében a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért 

felelősséget viselő szerv, a továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről a 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-890519, székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89., adószám: 

18229329-2-43, bankszámlaszám: 12001008-00173117-00800002, képviseletében: Sebők 

Endre ügyvezető igazgató), a továbbiakban: Kft. 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

 

Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. március 07-én támogatási szerződés ( a továbbiakban: 

Szerződés) jött létre. 

 

Felek a Szerződést jelen szerződés aláírásával az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1.) A Szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1. 1.1.Felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat alapításában létrejött olyan jogi 

személy, amely a foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása érdekében, 

elsősorban a Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban élő, megváltozott 

munkaképességű dolgozók rehabilitációját a szociális gondoskodás és a munkahely 

teremtés eszközével, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja, továbbá szervezi 

és lebonyolítja teljes körűen a Ferencvárosban történő közfoglalkoztatást. 

 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Kft. az erdészeti szolgáltatás feladata ellátása keretében 

erdészeti szakszemélyzetet foglalkoztat. 

 

2.) Jelen szerződés-módosítás 2016. április 01-i nappal lép hatályba. 

 

3.) A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak.  

 

Szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag cégszerűen aláírták. 

  

 

 

 

 



 

Budapest, 2016. március „     ” 

 

 

……………………………… 

Dr. Bácskai János 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

……………………………… 

Sebők Endre 

ügyvezető igazgató 

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó  

Nonprofit Kft. 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

……………………………… 

Nyeste-Szabó Marianna 

a Pénzügyi Iroda vezetője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


