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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tamariska-domb (52225 m2 alapterület, 206759/5. hrsz. erdő művelési ágban nyilvántartott 
terület) természetvédelmi terület értékeinek megőrzése, fejlesztését az Önkormányzat fontos 
feladatának tartja. A korábbiakban és jelenleg is a terület napi üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat CSEVAK Zrt. civil szervezet bevonásával látja el.  
 
A civil szervezetek jelezték, hogy a jövőben a terület fenntartható fejlesztése és optimális 
társadalmi hasznosítása érdekében a jelenleginél nagyobb mértékben kívánnának részt venni a 
területtel kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásában.  
 
Az Önkormányzat célja,  

- a területen található értékes élőhelyek fenntartásának, lehetőség szerinti bővítésének 
támogatása, 

-  a terület egyes részei élőhely-rekonstrukciójának támogatása, 
-  védett növény- és állatfajok megőrzésének támogatása, 
-  az egyedi tájkép megőrzésének támogatása, 
-  az özönnövények visszaszorításának elősegítése.  

 
A terület természetvédelmi érdekekkel összhangban álló, tartós hasznosítását biztosító 
célkitűzések, mint pl: 

-  a nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét 
biztosító infrastruktúra kiépítése, folyamatos karbantartása, 

-  bemutathatóság fejlesztés, támogatása. 
 
E célok összhangban vannak a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztálya által 
megrendelt és a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyandó, a „Tamariska-domb természetvédelmi 
terület természetvédelmi kezelési terve” elnevezésű dokumentumban foglaltakkal. 
 
A területet Budapest Főváros Közgyűlésének 32/1999. (VII.22.) önkormányzati rendelete a 
„Tamariska-domb természetvédelmi terület elnevezéssel helyi jelentőségű természeti értékek 
közé sorolta, és védetté nyilvánította. A terület természetvédelmi jellegéből fakadóan annak 
bármely célú tevékenység végzéséhez, hasznosításához a természetvédelmi hatóság – jelen 
esetben Budapest Főváros Önkormányzata – előzetes hozzájárulása, egyetértése szükséges.  
 
A civil szervezetek esetleges bevonásának lehetőségeit – figyelemmel a hatályos 
jogszabályokban, így a közbeszerzésekről szóló törvényben, valamint Budapest Fővárosi 
Önkormányzat hivatkozott rendeletében foglaltakra is – a döntés meghozatala előtt indokolt 
intézkedési terv készítése során alaposan megvizsgálni.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.  
 
 
Budapest, 2010. február 4. 
 
 
 

Kál Károly 
önkormányzati képviselő 
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Határozati javaslatok: 
 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete: 
a) egyetért az előterjesztésben megfogalmazott célokkal, melynek elérésével a Tamariska-

domb természeti értékei megőrzésre, fejlesztésre kerülnek. 
b) egyetért azzal, hogy az érdekeltek bevonásával intézkedési terv készül, melyet a Kt. 

fogad el. 
 

  Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
         intézkedési terv elkészítése: 2010.  májusi Kt. ülés 
  Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 
     intézkedési terv elkészítéséért: Városrendezési Iroda vezetője 
 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy az 
intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzéséhez megvizsgálja a kerületi civil 
szervezetek bevonásának lehetőségét. A Kt. felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy 
ennek feltételeit dolgoztassa ki és azt terjessze a Kt. májusi ülése elé. 

 
  Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
        végrehajtásra: 2010.  májusi Kt. ülés 
  Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 
     civil szervezetek bevonásának vizsgálatáért: Horváth Gyula alpolgármester  
 
 

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy az 
intézkedési tervben megjelölt feladatok (2010. évi) elvégzéséhez – a 2. pontban szereplő 
feltételek megteremtése esetén – a 2010. évi költségvetési rendeletben meghatározott 
összeget biztosítja. 

 
  Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
        végrehajtásra: 2010.  december 31. 
  Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 
 
 

4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési terv előkészítése során Budapest Főváros 
Önkormányzatával a szükséges egyeztetéseket folytassa le.  

 
  Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Martin Krisztián környezetvédelmi tanácsnokkal  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
Az előterjesztés 4. sz. határozati javaslataként beépítésre javaslom az alábbiakat: 
 

4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy dönt, hogy felkéri 
a polgármestert, hogy az intézkedési terv előkészítése során Budapest Főváros 
Önkormányzatával a szükséges egyeztetéseket folytassa le.  

 
  Határidő:  elfogadásra:  azonnal 
  Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 
 
 
Budapest, 2010. február 4. 
 
 
 
 
             Martin Krisztián 
                környezetvédelmi tanácsnok 
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