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     Iktató szám: Sz-281/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

2022. szeptember 6 -i ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a 2022. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058. 

sz. költségvetési sor felhasználására és annak 

végrehajtására 
 
 
Előterjesztő:    Baranyi Krisztina, polgármester  
 
Készítette:    Szili Adrián irodavezető, Városüzemeltetési Iroda 

 
Előzetesen tárgyalja:  József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna s.k.  
 
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 Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 

 

 

 

A 2022. évi költségvetés és annak módosítása a 3058. sz. ”Erdőgazdálkodás” elnevezésű soron a 2022. 

évi erdőgazdálkodásra 12 millió forint felhasználását irányozza elő.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának, mint tulajdonosnak és 

erdőgazdálkodónak kötelezettsége a tulajdonában és kezelésében lévő erdőrészlet karbantartása az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvényben (Erdőtörvény) foglalt előírások betartásával. A Budapest IX. kerület 103/A erdőrészlet (ún. 

Kiserdő Távíró u. –Távíró köz- Illatos árok által közrezárt területe) parkerdei munkáinak szakmai 

előkészítését a Városüzemeltetési Iroda megkezdte.  

A rendelkezésre álló költségvetési keret terhére 2022. évben az alábbi munkák elvégzése javasolt: 

- Faállomány átvizsgálása, veszélytelenítési munkák kivitelezése, különösen az erdőszegély és a 

sétautak mentén, a veszélyt jelentő koronarészek eltávolítása, és a veszélyes, nem megtartható 

egyedek, kiszáradt egyedek kivágása a kapcsolódó erdőhatósági ügyintézéssel együtt. 

- A tavalyi faállomány felvételi adatok alapján a jelenlegi egykorú erdő vegyeskorú erdővé történő 

átalakításának megkezdése (erdőfelújítási kötelezettséget nem keletkeztető, 3 db kb. 0,1-0,1 ha 

területű) lékek kialakításával. A munkálat része a lakosság részére történő, a munkálatok szakmai 

célját bemutató tájékoztató tábla elkészítése és a területen történő elhelyezése. A munkálatok erdészeti 

hatósági engedélyeztetése és adminisztrációjának lebonyolítása. 

- Egyéb parkerdei munkák, mely során megtörténik a kommunális hulladék összegyűjtése. Az eddig 

kihelyezett berendezési tárgyakkal való tapasztalataink alapján további fából készült hulladékgyűjtők 

kihelyezése, fémből készült kutyaürülék-gyűjtő edény kihelyezése, pad-asztal garnitúra és támlás pad 

kihelyezése a kapcsolódó erdőhatósági ügyintézéssel együtt. 

Kérem a Tisztelt Bizottság felhatalmazását, hogy a költségvetési soron biztosított keret a fentiek 

szerint kerüljön felhasználásra. 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

                                                                                                                                polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Innovációs és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja az 3058. sz „Erdőgazdálkodás” elnevezésű 

költségvetési sor teljes keretösszegének (bruttó 12 M Ft-nak) a Budapest IX. kerület 103/A erdőrészlet 

parkerdei munkákra történő felhasználását, egyben felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás 

megindítására és a vállalkozási szerződés nyertes vállalkozóval történő megkötésére. 

 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2022. október 30. 

 

Az előterjesztés melléklete: térkép a kezelendő területről 

 

 

 

 

 


