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Ikt.sz.: H/1204-2/2022                                                                            Előterjesztés száma: 69/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 23-i nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Beszámoló a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság erdészeti szakirányú 

feladatainak 2021. évben történő ellátásáról  

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Illés Szabolcs ügyvezető  

Rádi József erdőmérnök 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Péter Judit 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság,  

Pénzügyi Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű többség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete a 44/2022.(III.31.) KT-határozatban kérte fel a 

SZADA NOVA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: „Társaság”) arra, hogy 

készítsen beszámolót a 2021. évben végzett erdészeti szakirányú feladatainak az ellátásáról. A felkérésre 

figyelemmel – határidő hosszabbítását követően az aktuális KT ülésre - a tevékenységet az alábbiak 

szerint foglalom össze: 

 

A Társaság - az erdőtörvény előírásainak megfelelően – az erdőgazdálkodói tevékenységet a 2021. évben 

Rádi József erdőmérnök szakirányításával látta el. Rádi József erdőmérnököt a Társaság 2021. január 1-

től heti 10 órában munkaszerződés alapján alkalmazta. A szakképzettsége alapján Rádi József egyrészt 

irányította és ellenőrizte az erdészeti tevékenységet, másrészt ilyen szakirányú vállalkozása okán az 

azzal összefüggő tervezői (erdőterv készítési) feladatokat is ellátott. Az eltelt időszakban a 

szakhatóságok semmiféle kifogást nem emeltek az erdészeti tevékenység miatt. Az erdőápolásokat és 

kitermeléseket szabályszerűen kérelmeztük és kiviteleztük. 

 

Szada Nagyközség Önkormányzatának 30 ha erdőterülete van, a kitermeléseket a lehető leghosszabb 

időre szakaszoltuk be, ezzel a kitermelési ütemezéssel törekedtünk arra, hogy az erdők folyamatosan 

megújuljanak.  Erdősítési hátralékunk nincsen, az erdőfelújítási feladatokat vegetációs időn kívül 

végeztük, így az erdő felújítást a költségkímélőbb módon tudtuk végrehajtani. 

 

2021-ben a Szada Nova Nonprofit Kft., mint erdőgazdálkodó az alábbi feladatokat látta el: 

 

• A Nyár utcai játszótér erdő igénybevétele miatt, megbeszélésre került sor az erdészeti felügyelőség 

munkatársával és kezdeményezésre került a csere erdősítés lehetősége, a további megbeszéléseket 

és a feladat ellátásához szükséges szerződést az Önkormányzat részéről Pintér Lajos polgármester 

kötötte meg és látta el. 

• Mészöly Károly osztályvezető úrral folytatott tárgyalások alkalmával szakmai egyeztetésre kerültek 

a Nagyközség erdőgazdálkodási lehetőségeinek opciói. 

• Az új üzemterv adatai felkerültek az erdőtérképre és kiderült, hogy a csereerdősítés területét az 

erdőrendezők időközben erdőterületté nyilvánították és a Szada 15 D erdőrészlethez csatolták. 

• Elkészültek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához szükséges szakmai anyagok. 

•  Szada 17J erdőrészlet tisztítási lehetőségei megvizsgálásra kerültek, majd szakmai javaslat alapján 

elkészült. 

• A Szada Nova Nonprofit Kft erdőgazdálkodói nyilvántartásból történő törlési határozata után az 

erdészeti igazgatóságnál tárgyalt a Szada Nagyközség tulajdonában lévő erdők későbbi lehetséges 

erdőgazdálkodásáról. 

 

Kérem a T. Képviselő-Testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat jóváhagyni szíveskedjen.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT   

 

…/2022. (VI.23.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a SZADA NOVA Településfejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a 69/2022. sz. előterjesztésben benyújtott, a 

2021. évben végzett erdészeti szakirányú feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolóját tudomásul 

veszi. 

A fenti döntésről a Társaság ügyvezetőjét e határozat részére történő megküldésével tájékoztatni kell. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 


