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a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

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

A szociális célú hasznosításra tűzifa igényléséről szóló 120/2017. (IV. 27.) KÖKT határozat 
alapján önkormányzatunk az erre a célra létrehozott internetes felületen igénylést jelzett 39 rn3 

kernényfa (értéke nettó 390 OOO Ft) és 95 rn3 puhafa (értéke nettó 589 OOO Ft) csomagokra, 
melyek Dabason találhatók. A határozat szerint a faállomány elszállításáról a KŐKERT 
Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.) gondoskodik. 

Az Önkormányzat igénylése nyomán a Közútkezelő igazolást állított ki, hogy az igényelt 
szociális tűzifa az igényelt rnennyiségben és rninőségben rendelkezésre áll, egyúttal jelezték, 
hogy az igazalásuk birtokában a térítésrnentes tulajdonba adás folyamatát a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban: MNV Zrt.) kell kezdeményeznie az Önkormányzatnak 

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korrn. rendelet 50. § (2) 
bekezdése szabályazza a kérelern kötelező alaki-tartalmi kellékeit A kérelern benyújtásához 
képviselő-testületi döntésre van szükség, rnely tartalmazza a tulajdonba adásra vonatkozó igényt 
megjelölve a konkrét felhasználási célt, valarnint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi 
rendelkezést. Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költséget vállalja. A fentieket célszerű a Képviselő-testület határozatába foglalni. 

II. Hatásvizsgálat 

A Képviselő-testület döntése és a kérelern benyújtása az igénylés során a következő szükséges 
lépés. Kedvező döntés esetén az Önkormányzat olyan rnennyiségű tűzifához jut ingyenesen, 
amely a következő fűtési időszakban elegendő lesz a felmerülő szociális igények kielégítéséhez. 

III. A végrehajtás feltételei 

A kérelernről az MNV Zrt. rnint az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója hoz döntést a 
kérelern beérkezését követő 30 napon belül (önkormányzatonként legfeljebb évi l O rnillió Ft 
keretösszegig). 

A faanyagot az MNV Zrt. döntését követő 30 napon belül kell saját költségen elszállítani. A 
végrehajtás feltételei a Kőkert Kft. által biztosítottak. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. május " l~·" 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (V. 25.) határozata 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé szociális tűzifa iránti kérelem benyújtásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi a 87/2017 Dabas - 39m3 keményfa és a 88/2017 Dabas -
95 m3 puhafa csomagok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az Önkormányzat az ingóságokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (l) bekezdés 8a. pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és 
ellátások önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és a rászorulók 
részére szociális tűzifa célra kívánja felhasználni. 

3. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-nél az Önkormányzat képviseletében teljes jogkörrel eljárjon, és valamennyi szükséges 
nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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Magyar Közút Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 
Telefon: (l) 819-9000 Fax: (l) 819-9540 
Web: www.kozut.hu 
E-mail: info@kozut.hu 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazolja, hogy az Önök által mellékletként csatolt 
elektronikus levél formájában igényelt szociális tűzifa az igényelt mennyiségben és 
minőségben rendelkezésünkre áll, s alapfeladataink ellátásához nem szükséges. 

Az Önök által rendelt csomag adatai: 

87/2017 Dabas- Keményfa 39m3 Értéke: nettó 390.000,-Ft 
88/2017 Dabas -Puhafa 95 m3 Értéke: nettó 589.000,-Ft 

Ezen igazolás birtokában a térítésmentes tulajdonba adás folyamatát a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél (továbbiakban: MNV Zrt.) kezdeményezhetik, a honlapunkon 
feltüntetett kapcsolattartók segítségéveL Jelen igazolás kiadása nem jelenti kérelmük pozitív 
elbírálását, abban döntést a tűzifa, mint állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója, az MNV 
Zrt. hoz. Kérelmük pozitív elbírálása esetén, a szerződés megkötése után van lehetőségük az 
igényelt famennyiség saját költségen történő elszállítására. 

Budapest, 2017. április 26. 
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