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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

Az un. Sárkánytóval kapcsolatos, 2010-ben jelentkező problémák – nagy 
mennyiségű csapadék, faállomány egy részének kipusztulása, lábon száradása -  
mindannyiuk előtt ismertek. Ennek tényét az erdészeti igazgatóság felé 
önkormányzatunk jelezte. 

A 2011. őszén elvégeztetett talajvizsgálat eredménye a szennyezést kizárta, 
megállapításra került, hogy  a kiszáradást a hosszú ideig tartó elöntés idézhette lő. 
2012. május 15-én az igazgatóság által megtartott helyszíni szemlén megtörtént a 
véglegesen kipusztult és a felújítással érintendő rész nagyságának, elhelyezkedésének 
megállapítása, mely alapján önkormányzatunkat határozatban az elszáradt faállmonyá 
kitermelésére és az erdőrészlet felújítására kötelezte a hatóság, s természetesen előírta 
az erdőgazdálkodási munkákhoz jogosult szakszemélyzet igényevételét is. 
 

Mindezen előzmény alapján elkészítettük az elvégzendő munkákra vonatkozó 
szakmai leírást, költségvetést. Jakab György szakirányító erdész által 2012. 
szeptember 17-én elkészített anyagot jelen előterjesztéshez mellékeljük. 
Az ex-lege védett terület helyzetének rendezése érdekében kérem az ajánlat 
megtárgyalását és felhatalmazásukat a további intézkedésre, hogy a még az ősszel 
szükséges munkálatok mielőbb elkezdődhessenek. 
 

Határozati javaslat 
../2012. (IX. 25.) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tulajdonát képező 37A1 1,68 hr és 37A2 0,58 ha erdőrészletre vonatkozó, az 
Erdészeti Igazgatóság által előírt erdő kitermelési és felújítási kötelezettségre 
érkezett ajánlatot. 
A Jakab György szakirányító erdész által elkészített szakmai leírás és 
költségvetés alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a fakitermelésre és erődfelújításra vonatkozó 
szerződéseket kösse meg. 
Az intézkedésekről a képviselő-testület tájékoztatást kér. 
 
Határid ő:  2012. szeptember 30. és folyamatos  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 Alsónémedi, 2012. szeptember 21. 
 
        Vincze József 

polgármester   
Az előterjesztés törvényes! 
   
     Dr. Percze Tünde              

 jegyző  



 
 
 
 


