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Önálló Képviselői indítvány 

2021. március 

a Dera-patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan 

együttélés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges intézkedési terv kidolgozása és 

a kapcsolódó kommunikáció megvalósítása költségeinek a Környezetvédelmi Alap 

terhére történő biztosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Nagy István képviselő, a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendeletének 7.§ (1) 
bekezdése alapján előterjesztést nyújtok be az alábbiak szerint: 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 19/2020.(VIII.28.) 
önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: ÖR.) létrehozta Pomáz Város 
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapját (a továbbiakban: Alap) 

Az Alap célja, hogy elősegítse az önkormányzat környezetvédelmi és természetvédelmi 
feladatainak ellátását, az ÖR. 1.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint. 

Az Alap felhasználásáról a Képviselő- testület rendelkezik. (ÖR.3.§ (3) bekezdése) 

Pomáz Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága 
kezdeményezte a Dera-patak Pomáz, Szentendrei úton lévő hídtól kb. 600 méter hosszan 
a Duna felé, a Dera-patak középvonalától 10-15 méter szélességben található terület helyi 
védelem alá helyezését, tekintettel az ott élő hódpopulációra.  

Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 27/2021. (I.28.) Önkormányzati 
határozatával (a továbbiakban ÖH.) az alábbiak szerint döntött: 

„ 1. Pomáz Város Önkormányzata nem támogatja a Dera-patak Pomáz, Szentendrei úton lévő 

hídtól kb. 600 méter hosszan a Duna felé, a Dera-patak középvonalától 10-15 méter szélesség-

ben található terület helyi védelem alá helyezését.  

 



2.Pomáz Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a hódpopuláció várható növeke-

déséből fakadóan a Vízügyi Igazgatósággal és szükség esetén szakértő bevonásával dolgozza 

ki a megfelelő intézkedéseket.” 

 

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a helyi védelem indokoltságának vizsgálatára 
felkérte Czabán Dávid biológus, ökológus szakértőt, aki elkészítette az ÖH. mellékleteként 
szereplő tanulmányt, továbbá vállalta a határozatban rögzített intézkedési terv 
kidolgozásának feladatát. 

Mivel a Dera-patak vonatkozásában az érintett 064/1 helyrajzi számú terület a Közép-
Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében áll, a Pomázi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzője kezdeményezte az Igazgatóság által kijelölt szakértő bevonását. Az Igazgatóság 
Tóth Zsolt erdészeti referens urat jelölte ki a feladatra.2021. január 26. napján a Pomázi 
Polgármesteri Hivatalban a téma kapcsán előzetes egyeztető megbeszélést tartottak az 
érintettek.  

A Vízügy részéről kijelölt szakértő nem tartotta indokoltnak a kérdéses terület helyi 
védelem aláhelyezését, álláspontja szerint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény 43. §-a elegendő védelmet biztosít a Dera-patakon élő hódcsaládnak. A 
megbeszélés során kialakult közös álláspont szerint a terület helyi védelembe vonása nem 
jelent plusz védelmet a meglévő törvényi védelem mellett. 

Képviselőként szükségesnek tartom a pomázi hódok természetvédelmi értékének 
széleskörű ismertetését, a lakosság tájékoztatását ezen szomszédsággal kapcsolatban. 
Célom, hogy a hódcsaládot a már elfoglalt élőhelyen tartsuk az emberek és állatok békés 
egymás mellett élése érdekében. 

 Az ismeretterjesztést a világhálón megjelentethető kisfilm, Pomázi Polgárban megjelenő 
természetvédelmi cikk, lakossági szórólap tájékoztató, élőhely megóvási akció (ligetesítés 
fadugványokkal), fák fizikai védelmének (fatörzs védő háló) közösségi elhelyezése, online, 
vagy személyes lakossági fórum rendezésével tervezzük Czabán Dávid biológus, szakértő 
közreműködésével.  

A teljes kommunikációnkban való részvételéért a szakértő 50.000,- Ft összegre tart 
igényt.  

Az Ör. 3.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: 

„Az Alap bevételeit kizárólag az önkormányzat, a környezetvédelmi törvényben rögzített 
feladatainak ellátása érdekében lehet felhasználni, így különösen: 

a) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, 

b) levegőtisztaság védelme, 

c) zaj- és rezgésvédelem, 

d) vízvédelem, 



e) talajvédelem, 

f) zöldfelületek védelme, fejlesztése, kezelése, erdők védelme, allergén növények 
elleni védekezés, 

g) környezet- és természetvédelmi mérések, helyszíni vizsgálatok, tanulmányok 

készítése költségeinek finanszírozása, 

h)  környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú programokon való 
részvétel, 

i) környezetvédelmi programok és koncepciók készítése, 

j) környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, a környezet 

védelmét elősegítő tevékenység finanszírozására.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy járuljanak hozzá az említett összeg 
Környezetvédelmi Alapból történő finanszírozásához, az Ör.3.§. (1) bekezdés a.), h.) és i.) 
pontjaiban meghatározott célfeladatok teljesítésére. 

 

Kelt: Pomáz, 2021. február 18. 

                                                                               

 

 

                                                                                                   Nagy István 

                                                                         települési önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 



 

 




