
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XI. kerület, 314/1b és 314/1f hrsz.-ú           
ingatlanokon lévő erdő megszüntetésre került a tóvárosi lakópark és sportcentrum építése           
miatt. Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága 4430/3/2002. határozatában 2,7          
ha nagyságú, saját finanszírozású erdőtelepítés elvégzését rendelte el. 

Önkormányzatunk nem rendelkezett olyan összefüggő 2,7 ha nagyságú ingatlannal, amely az           
erdőtelepítésre alkalmas lett volna, ezért az erdészeti hatóság által kijelölésre került a Pomáz,             
0464/a hrsz.-ú ingatlan.  

Az erdő telepítésére Önkormányzatunk 2006. szeptember 20-án vállalkozási szerződést kötött 
a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel. A Pilisi Parkerdő Zrt., mint vagyonkezelő részére csereerdősítés            
címen átutalásra került 18 millió forint + Áfa, összesen bruttó 21.600.000,-Ft, amely            
magában foglalta a tervkészítést, engedélyeztetést, faállomány megvásárlását és beültetését,         
majd 10 éven keresztül a szükséges erdőművelési feladatok ellátását.  

A Pilisi Parkerdő Zrt. 2018. január 29. napján arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az             
erdőtelepítést az Erdészeti Hatóság befejezettnek minősítette és megküldte az „Erdősítések          
műszaki átvételi jegyzőkönyvét”. 

Az Önkormányzatunk az erdőt idegen ingatlanon aktivált erdőként tartja nyilván, mint           
önkormányzati tulajdont, tekintettel arra, hogy az erdősítési feladatok költségeit         
Önkormányzatunk finanszírozta. 

A Pomáz, 0464 helyrajzi számú ingatlan a) alrészlete, amelyen a csereerdősítés megvalósult             
a Magyar Állam tulajdonát képezi. Önkormányzatunk beruházásában - előírt         
kötelezettségünk teljesítéseként - azon megvalósult erdőt szeretnénk átadni a Magyar Állam,           
illetőleg a nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban:          
NFK) részére. 

Az ingyenes átadás ügyében döntéshozatalra a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda           
Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012.         
(VI.6.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 11. §-a alapján a Képviselő-testület         
jogosult. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2)            
bekezdése alapján „ A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az            
állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban         
meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.” 

  



Az NFK feladata a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteknek a Nemzeti Földalapról szóló            
2010. évi LXXXVII. törvényben meghatározott célok és földbirtok-politikai irányelvek         
szerinti hasznosítása.  

A Magyar Állam, illetőleg a tulajdonosi jogait gyakorló szervezet (NFK) részére történő            
tulajdonba adás nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történhet a nemzeti          
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján. A Pomáz, 0464/a              
hrsz.-ú ingatlanon álló faállomány nyilvántartási értéke bruttó 21.600.000,-Ft. 

Az idegen ingatlanon aktivált erdő az átadás-átvétel lebonyolítását követően az          
önkormányzati nyilvántartásokból kivezetésre kerül.  

A tulajdonba adás célja, hogy az erdőgazdálkodási feladatokat és azok finanszírozását a            
faállomány átadását követően a Magyar Állam, illetőleg a nevében tulajdonosi jogokat           
gyakorló vagyonkezelő lássa el a Pomáz, 0464/a hrsz.-ú ingatlanon. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az ingyenes tulajdonba adás ügyében döntését           
meghozni szíveskedjen.  

Budapest, 2020. szeptember 30. 

   

  

dr. László Imre  

 
 
 
 
 
 
 


