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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól
szóló 21/2006. (V. 1.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások között említi a
szociális célú tűzifa támogatást. A rendelet értelmében a szociálisan rászorulók
részére a szociális ügyekért felelős bizottság a téli fűtéshez szükséges tűzifa
beszerzéséhez természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt a KEOP3.1.2/2F/09-2010-0019 azonosító számú, „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak
völgye természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó
zavarmentes működése érdekében” című pályázat végrehajtása során kitermelt fa
összmennyisége erejéig. A projekt véget ért, a rendelkezésre álló tűzifa kiosztásra
került. A rászorulók részéről a támogatásra azonban továbbra is igény lenne, ehhez
kapcsolódóan az önkormányzatnak kiosztható fára lenne szüksége.
Az önkormányzat a projekttel érintett területen kívül további erdőkkel, illetve nem
erdőként nyilvántartott fás, vagy részben fával is borított területekkel is rendelkezik.
Minden erdőtörvény szerinti erdőt az Országos Erdőállomány Adattárban kell
nyilvántartani, az önkormányzatnak tíz ilyen területe van, így az önkormányzat az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény értelmében erdőgazdálkodónak minősül. Az önkormányzati tulajdonú erdőket
is érintő körzeti erdőterv nemrégiben került felülvizsgálatra, a tízéves tervben az
eddig is már tervezéssel érintett három erdőnkre vonatkozóan van ütemezetten előírás.
Előzetes erdészi vélemény szerint komolyabb erdőgazdálkodáshoz „kevés” és nem
értékes az önkormányzati erdőterület, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne a
meglévővel kezdeni valamit, illetve arra alkalmas üres területen fásítást végezni,
vagyis bővíteni az erőgazdálkodási tevékenységbe vonható kört.
Az előterjesztés mellékletét képező táblázat felsorolja a teljesen vagy részben az
Önkormányzat tulajdonát képező erdőket, valamint több olyan területet, ahol
elképzelhető fakitermelés. Mindenképpen szükség lenne egy szakszerű felmérésre
annak megállapításához, hogy hozzávetőlegesen mennyi a tűzifaként is hasznosítható,
kitermelhető fa mennyisége, milyen a vágásérettség, hol van értékesebb, eladásra
érdemes faállomány, figyelemmel a természetvédelmi szempontokra, kezelési
tervekre. Jelentősebb értéket képviselő faállomány lehet például az újdombóvári
temető melletti parkolóhoz (3854/1 hrsz.) tartozó feketediós terület (kb. 70 fa), de a
szennyvíztelep mellett is több ilyen fajtájú fa van.
Az esetleges fakivágáshoz – legyen az bármilyen célú is – forrást kell biztosítani,
hiszen csak a közterületen elrendelt fakivágások minden évben jelentős összeget
emésztenek fel a városüzemeltetési feladatokra szánt költségvetési keretből. Nem
elképzelhetetlen viszont, hogy a nem tűzifának érdemes faállomány értékesítéséből
lehet megteremteni a szükséges fedezetet a kevésbé értékes és így tűzifának való
fakitermeléshez. Nem mellékesen mindezt össze lehetne kötni egy-egy elhanyagolt
területet rendbetételével.
A fentiek alapján indítványozom, hogy a testület határozza el magát a szociális célú
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tűzifa osztás folytatása mellett, és rendeljen el vizsgálatot az önkormányzati területek
faállománya tekintetében.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
szociális célú tűzifa támogatást továbbra is nyújtani kívánja szociális ellátásként, ezért
elrendeli, hogy kerüljön megvizsgálásra az önkormányzati tulajdonban álló erdőkben,
nagyobb fás területtel rendelkező ingatlanokon található faállomány tűzifa támogatás
céljára való felhasználás szempontjából. A felmérésnek ki kell terjednie arra is, hogy
az önkormányzatnak mely területek, faállományok esetében fűződik jobban érdeke
ahhoz, hogy a kitermelt fa piaci alapon kerüljön értékesítésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felmérés elvégeztetésére és az
eredmény képviselő-testület elé terjesztésére.
Határidő: 2013. novemberi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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Önkormányzati tulajdonú erdők, illetve nagyobb faállománnyal rendelkező
egyéb területek:

0143
0350 b)

Erdőterület
(ha)
0,8120
0,2958

Ingatlan
Megnevezése
iparvasút, erdő
erdő, gazd-i épület

0399/7 j)

3,3951

Erdő

1882/3
1979/1 a)

4,8334
5,6773

Közpark
erdő és út

2047
2363
2878/6
2878/10
2889
2892/1
4571/3 b)
4579
4898

1,3110
2,1016
2,9942
~1,5
1,1322
3,2762
0,6797
2,0341
0,6080

Erdő
Erdő
beépítetlen terület
beépítetlen terület
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő
Erdő

4901/10
5337/234
a)
4895
2365/29

1,4672
11,5065

Erdő
Erdő

Megjegyzés
(elhelyezkedés,
egyéb releváns információ)
Eladás alatt a Dalmand Zrt-nek.
Gólyavár
melletti
természetvédelmi terület.
Szőlőhegy,
védett
terület,
haszonbérbe adva.
Szigeterdő
Az uniós pályázattal érintett
terület.
Népköztársaság útja
Gyöngyvirág körút
Köztársaság u.
Kórház – Lidl áruház között
Köztársaság u.
Kórháztól délre
Volt MOL bázis mellett
Gunarasi út, vízmű mellett
Gunarasi
kiserdő,
az
önkormányzat
tulajdonrésze
570/9370-ed
Gunaras
Gunaras

0,6554
2,2309

beépítetlen terület
Szántó

Gunarasi út mellett.
A kertvárosi temető mellett.

Hrsz
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