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a Képviselő-testület részére 
szociális célú hasznosításra tűzifa igénylésének lehetőségéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közútkezelő) a mezőgazdasági földterületek és 
az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek 
tisztántartására közfoglalkoztatási programot szervezett. A Közútkezelő a 2017. évi országos 
közfoglalkoztatási mintaprogramjai során kitermelt faanyagot - szociális célú tűzifaként történő 
hasznosítás céljából - a helyi önkormányzatok részére összegyűjtötte. A Közútkezelő 
tájékoztatása alapján az önkormányzatok jelezhetik igényeiket a tűzifa szociális célú 
hasznosítására. 

II. Hatásvizsgálat 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet biztosítja a lehetőséget a 
kőbányai rászoruJók számára települési támogatás keretében tűzifa igénylésére. Az egy 
alkalommal igényelhető tűzifamennyiség legfeljebb 4 m3 lehet, de van lehetőség a támogatást 
összevontan igényelni. A tűzifa kiszállításáról Kőbánya közigazgatási területén a KÓKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.) útján az Önkormányzat 
gondoskodik. 

A Kőkert Kft. a kerületi fák kivágásaiból évente 200-250m3-t tud biztosítani a lakosság számára. 
2015-ben és 2016-ban ennél több fát tudtak kiszállítani az igénylők részére, mert a Kis-Pongrácz 
rehabilitációs projekt végrehajtása során az SI telepen és a 2015. évi viharkár elhárítás során a 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ Lélek-pont telephelyén betárolt farönköket is 
felhasznál ták. 

2016. év végén az igények befogadását kis mértékben korlátozni kellett, illetve át kellett 
ütemezni, mivel abetárolt készletek is elfogytak. Aszociális tűzifa iránti igény évről-évre egyre 
magasabb, melyhez hozzájárul az idei tél szokatlanul zord időjárása, valamint a fűtési időszak 
végének kitolódása. 

A Kőkert Kft. által kiszállított szociális tűzifa igénylőinek számát és a kiszállított famennyiség 
alakulását az elmúlt években az alábbi táblázat mutatja. 

Ev Igénylők száma (fő) Tűzifa mennyisége (m3) 

l. 2014 69 224 
2. 2015 84 332 
3. 2016 119 458 

J avasol om, hogy a szociális rászoruJók számának emelkedését figyelembe véve az 
Önkormányzat éljen az ingyenes szociális tűzifa igénylésének lehetőségéveL Az ingyenesen 



igényelhető faanyagok között puhafa és keményfa törzsek IS találhatóak mennyiség szerint 
csomagba rendezve. 

III. A végrehajtás feltételei 

A közfoglalkoztatási prograrnak során kitermelt faanyagot a Közútkezelő a telephelyein 
összegyűjti, deponálja, majd a döntést követően átadja a helyi önkormányzatok részére szociális 
célú hasznosításra. 

A Közútkezelő internetes felületet készített az önkormányzati igények fogadására. A felületen 
megyénként van feltüntetve az igényelhető faállomány. Az elbírálásnál az igények érkezési 
sorrendjét veszik figyelembe. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) igazgatósági döntést hoz az 
igényekbeérkezését követő 30 napon belül a faanyag ingyenes átadásáról (önkormányzatonként 
legfeljebb évi l O millió Ft keretösszegig). A faanyaga t az MNV Zrt. döntését követő 3 O napon 
belül kell saját költségen elszállítani. 

Az elbírált famennyiség elszállításáról és szükség szerint a fatörzsek aprításáról a Kőkert Kft. 
gondoskodik. A szállítás költségének fedezete a Kőkert Kft. költségvetésében rendelkezésre áll. 
Az igénylésről az Önkormányzatnak képviselő-testületi határozatot kell hoznia. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. április "J.F." ~.~ó) 
W ee ber Tibor 

ntból ellenjegyzem: 

jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2017. (IV. 27.) határozata 
szociális célú hasznosításra tűzifa igényléséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete szociális célú 
tűzifaként történő hasznosítás céljára130m3 puhafa és keményfatörzset igényel a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-től. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására, valamint annak 
elfogadása esetén a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-t a tűzifa Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. telephelyéről történő elszállításának biztosítására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

2 


