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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. június 16-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:    Szociális célú tűzifa igénylése 
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 
    
Megtárgyalja:  Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívott:            -  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mezőgazdasági földterületek és a közutak között fekvő területek tisztántartására irányuló 
közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1887/2016.(XII.28.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontjában a kormány felhívta a 
belügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külterületen fekvő, állami 
tulajdonban levő közutak melletti területek tisztántartására szervezzen közfoglalkoztatási 
programot, továbbá a Korm. határozat 8. pontja értelmében vizsgálják meg a program során 
kitermelt faanyag szociális célú tűzifaként történő kiosztásának lehetőségét. 
A kitermelt faanyagot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közútkezelő) a 
telephelyein összegyűjti, deponálja, majd átadja az MNV Zrt engedélyével rendelkező 
önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra.  
A Közútkezelő tapolcai telephelyén előzetesen megtekintettük a fent hivatkozott 
kormányhatározatban előírt feladat végrehajtása keretében a közutak mentén kidőlt, 
életveszélyessé vált nyárfa kitermeléséből származó faanyagot. A kitermelt fák minősége 
összességében gyenge, sok a vékony, illetve a korhadt anyag, keményfával vegyesen azonban 
így is segítséget jelenthet a rászorulóknak a fűtési idényben. A fát az MNV Zrt-től kell 
megigényelni. Kedvező döntés esetén csak a szállítási költség fogja önkormányzatunkat 
terhelni.     
Elektronikus úton előzetesen már benyújtottuk igénylésünket egy 85,65 m3 mennyiségű 
puhafa csomagra. Igénylésünket a Közútkezelő írásban visszaigazolta. Nyilvántartásuk  
szerint az általunk igényelt mennyiségből 51,96 m3 kezelhető puhafa, míg 33,66 m3 nehezen 
kezelhető puhafa minősítést kapott. A faanyag nyilvántartási ára egységesen 6.200.- Ft/m3. A 
faanyag értékét 530.844.- Ft-ban határozták meg. 
Ahhoz, hogy ténylegesen meg is kapjuk az előzetesen megigényelt famennyiséget, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kell kezdeményeznünk a térítésmentes tulajdonba adást. Az 
iratokhoz mellékelnünk kell az igénylésre vonatkozó képviselő-testületi határozatot.  
Az MNV Zrt igazgatósága az igények beérkezését követően döntést hoz a faanyag ingyenes 
átadásáról.  



 

Az MNV Zrt. által kiállított dokumentum birtokában 30 napon belül kell intézkednünk – az 
érintett Közútkezelővel előzetesen egyeztetve – a faanyag saját költségen történő 
elszállításáról. A Közútkezelő a faanyagról szállítólevelet állít ki.  
A faanyag kereskedelmi lánc szereplőit bejelentési kötelezettség terheli az erdészeti hatóság 
felé az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII. 
törvény 90/E-F. §-ai értelmében, tehát az EUTR rendszerben regisztrálnunk kell. A 
nyilvántartásba minden olyan személynek és szervezetnek be kell jelentkeznie, aki 
Magyarország területén fát vagy faterméket hoz forgalomba, illetve ezekkel kereskedik. 
Az önkormányzatnak gondoskodni kell a szállítás megkezdése előtt az EUTR és az EKÁER 
rendszerbe történő bejelentésről. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
benyújtja igényét a mezőgazdasági földterületek és a 
közutak között fekvő területek tisztántartására irányuló 
közfoglalkoztatási program keretében kitermelt, a 
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által írásban visszaigazolt – 98/2017 
Tapolca – Puhafa megnevezésű, 85,62 m3 mennyiségű, 
530.844.- Ft értékű – szociális célra felhasználható tűzifa 
csomagra.  
 
Nyilatkozik, hogy a faanyagot a 2017-2018. évi fűtési 
szezonban a szociálisan rászoruló személyek részére 
kívánja kiosztani természetbeni juttatás formájában.    
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fa ingyenes 
átadása érdekében keresse meg a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-t. 
 
Felhatalmazza továbbá a polgármestert a faanyag 
igénylésével, szállításával, tárolásával, továbbá 
elosztásával kapcsolatos további intézkedések 
lebonyolítására, a faanyag ingyenes átvételéhez 
esetlegesen szükséges jognyilatkozatok megtételére, 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Tapolca, 2017. június 6. 
 
            Dobó Zoltán 
            polgármester 


