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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 16-i ülésén tárgyalta a 
„Komlói hulladéklerakó telep melletti ingatlanból terület vásárlása és közös tulajdon 
megszüntetése” tárgyú előterjesztést. A hulladéklerakó rekultivációja és a területen húzódó, 
több mint 10 éve épült övárok jogszerűsítése érdekében a képviselő-testület a 187/2010. 
(XII.16.) sz. határozatával (1 sz. melléklet) jóváhagyta, hogy az önkormányzatnak a 0133 
hrsz alatti erdő művelési ágú ingatlanban lévő tulajdonrésze az osztatlan közös tulajdonból 
megszüntetésre kerüljön. 
Ennek megfelelően első lépésben a hivatal elkészíttette az ingatlan telekalakítási vázrajzát.  
A vázrajz alapján az „erdő” művelési ágú ingatlan egy része a változást követően 
„szemétlerakó telep” művelési ágba kerül, ezért az Erdészeti Igazgatóságtól meg kellett 
kérni az adott erdőterület termelésből történő kivonását. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti igazgatósága az 1527/4/2011. számú, 2011. 
március 17-én kelt határozatában (2. sz. melléklet) a kérelemnek helyt adott, egyidejűleg a 
vonatkozó 2009. évi XXXVII. törvény alapján 1.539.000,-Ft erdővédelmi járulék 
megfizetésére kötelezte Komló Város Önkormányzatát. 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló fenti számú törvény 82. § 
(3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy nem kell erdővédelmi járulékot fizetni amennyiben 
az erdő igénybevételének ellentételezéseként az igénybevevő az igénybe vett erdővel 
legalább azonos területű, azzal megegyező, vagy attól magasabb természetességi állapotú 
erdő telepítéséről gondoskodik. Ezt szóban az igazgatóság illetékese is megerősítette. 
A Városgondnokságtól kapott információ szerint a facsemeték bekerülési költsége 
darabonként bruttó 18,-Ft, melyből 8000 m2 figyelembevételével 8000 db-ra van szükség, 
ami összesen anyagköltségként 144.000,-Ft kiadást jelent. Amennyiben a kiszállítást és 
ültetést a Városgondnokságnál foglalkoztatott dolgozók végzik, úgy a költség nem 
változik, díjköltség nem merül fel. A csereerdősítés a hulladék lerakó melletti 0130 és a 
kialakítás alatt lévő 0132/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon 
elvégezhető, a területnagyság biztosított, azt a helyi szabályozási terv is lehetővé teszi. 
 
A csereerdősítés költsége nagyságrendekkel alacsonyabb, mint az erdővédelmi járulék 
összege, így annak megvalósítását javaslom a költségvetési rendelet 8. sz. melléklete 
szerinti „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész” keret terhére, tekintettel arra, hogy a 
kivonás a hulladéklerakó pályázat keretében történő rekultivációjához kapcsolódik.  
A képviselő-testület döntését követően a határozat egy példányával megkeressük az 
Erdészeti Igazgatóságot, hogy a jelenleg érvényben lévő határozatuk rendelkező részét 
módosítsák járulékfizetési kötelezettségről, csereerdősítési kötelezettségre. 
Ezt megelőzően haladékot kértünk a járulék befizetésére, a testületi döntés megszületéséig 
(3. sz. melléklet). 
Az engedély módosítását követően erdőtelepítési-, kivitelezési tervet kell készíttetni és azt 
az erdészeti hatósággal jóváhagyatni. Ez további 120 e Ft körüli költséget jelent, mely a 
költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő külön jóváhagyott tervezési keretből 
finanszírozható, polgármesteri kötelezettség-vállalással.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes 
bizottságok állásfoglalása alapján a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el. 
 



Határozati javaslat: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, és a Pénzügyi, jogi és ellenőrzési, 
valamint a Gazdasági, településfejlesztési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével - 
megtárgyalta a hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület a komlói 0133 hrsz alatti közös tulajdonban álló erdő művelési 
ágú területből leválasztott 0133/1 hrsz-ú 7695 m2 területnagyságú erdőterületnek a 
hulladéklerakó rekultivációjához és az övárok jogszerűsítéséhez kapcsolódó 
termelésből történő kivonása érdekében - az önkormányzat tulajdonát képező 0130 
hrsz-ú és 0132/3 hrsz-ú ingatlanokon - összesen 8000 m2 területen csereerdősítés 
végrehajtása mellett dönt. 
A fásítás költsége 144.000,-Ft, melyet a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében 
szereplő „Tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész” keret terhére biztosít.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat módosításáról a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A feladat végrehajtásával – az erdőtelepítési- kivitelezési terv elkészültét, valamint 
az erdészeti hatóság jóváhagyását követően – a Városgondnokságot bízza meg. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Bogyay László intézményvezető 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot az 
erdészeti hatóság - termelésből való kivonása tárgyában hozott - határozatának 
módosítása érdekében az Erdészeti Igazgatóságnak küldje meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
 
Komló, 2011. április 26. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2010. december 16-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Komlói hulladéklerakó telep melletti ingatlanból terület vásárlása és a 

közös tulajdon megszüntetése 
 
 

187/2010. (XII.16.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági, településfejlesztési 
bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az előterjesztést. 
 
1. A képviselő-testület elfogadja  

- Bíró Valéria /meghatalmazottja: Bíró Bálintné/ Császár, Kossuth L. u. 
79. sz. alatti lakos; 

- Dani Sándor   Pécs, Kandó K. u. 7. sz. alatti lakos, valamint  
- Mihályi László   Szekszárd, Bálint köz 11. sz. alatti lakos  

ajánlatát és 100 Ft/m2 egységáron megvásárolja a komlói 0133 hrsz-ú „erdő” 
művelési ágú ingatlanból a tulajdonukat képező, egyenként 38/1572 (a 
valóságban 1187 m2 nagyságú) részt. 

 
A vásárlás fedezetét a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „Dél-
Balaton Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó kiadások C.) 
önkormányzati önrész” terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen az adásvételi 
szerződések elkészíttetése és a vételár kifizetése iránt. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:   Polics József  polgármester 



 
2.  A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a tulajdonrészek megvásárlását követően az 

önkormányzatnak a 0133 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrésze az osztatlan közös 
tulajdonból megszüntetésre kerüljön. 

 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos bírósági eljárás lefolytatásáról intézkedjen. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős:   dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 



2. sz. melléklet 
 

 



 



3. sz. 
melléklet
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