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Tisztelt Képviselő-testület!
A klímaváltozás napjaink egyik legfontosabb témája, egy globális problémáról beszélünk,
hatásait minden nap érezhetjük, világszinten ettől hangosak az újságok, Ausztráliában pusztító
bozóttűz, az Amazonas esőerdejeinek területének csökkenése. Ezen események hatását itthon
is érezhetjük, 1901 óta 2019 volt a legmelegebb év Magyarországon.
A bolygónkért folytatott harcban az egyik legjobb eszközünk a zöldfelületek növelése, a fák,
bokrok megkötik a szálló port, a fotoszintézis során szén-dioxidot nyelnek el, ez a gáz felelős
az üvegházhatás kétharmadáért.
Budapesten a levegő erősen szennyezett, a szmogriadók nem ismeretlenek a lakosság
számára.
Az utóbbi években egyre több figyelmet kaptak a várostervezési folyamatokban a
zöldfelületek, mára ez lett az egyik legfontosabb szempont a közösségi terek létrehozásakor,
vagy felújításakor, ugyanis a növényzet nem csak globálisan járul hozzá a klímaváltozás
okozta károk visszaszorításához, hanem lokálisan is nagy szerepet játszik. A szálló por magas
koncentrációja az egyik legkomolyabb oka az allergiások számának növekedésének az elmúlt
évszázadban, súlyosbító körülmény a légzőszervi és a szív és érrendszeri megbetegedések
esetén.
Több zöldfelület nem csak az ott lakók egészségügyi állapotára van jó hatással, hanem a
mentális egészségre is, egy 342 ember bevonásával zajlott 30 hónapon át tartó kísérlet
kimutatása szerint a zöldfelületek közelében lakók körében 68%-kal csökken a depresszió.
A ferencvárosi lakosok egészségének javítása – tekintve az országban található egészségügyi
állapotokat
–
kiemelt
figyelmet
kell,
hogy
kapjon.
Ezért jelentős mértékben kell növelni a kerületben található zöldfelületet, figyelembe véve
középső és Belső-Ferencváros beépítettségét. Ezen területeken alternatív megoldásokat kell
alkalmazni, mivel sok helyütt a közművesítés miatt nem lehet új fákat ültetni.
A klímaváltozás elleni harc nem csak a döntéshozók felelőssége, a lakosság is sokat tud tenni
ez ügyben. Ennek egyik ékes példája a 10 Millió Fa mozgalom( a továbbiakban: Mozgalom) ,
mely 2019-ben indult. Az országos civil kezdeményezésnek közel 130 helyi csoportja van, és
eddig 15.000 db fát ültetett el.
A Mozgalomnak a IX. kerületben is van egy aktív csoportja, amely a 2019-es évben
(figyelembe véve, hogy ebben az évben alakultak) 42 db fát ültetett el Ferencvárosban
közterületen és 20-at magánterületen (ezenfelül 430-at Ferencvároson kívül). Eleddig a
Mozgalom a fákat és magoncokat saját költségen szerezte be.
Az efféle kezdeményezéseket az önkormányzat feladata felkarolni és támogatni, egyrészt a
civil lakosság részvétele a közügyekben üdvözlendő, másrészt az önkormányzat feladataiban
segédkeznek, így anyagi és szakmai támogatást nyújtva kölcsönösen előnyös együttműködést
lehet biztosítani.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.18.) számú önkormányzati
rendeletében a „3927 Faültetés támogatása” soron 3.000.000 Ft összegű előirányzat szerepel.
Jelen előterjesztés keretében arra teszek javaslatot, hogy a fenti összeggel járuljunk hozzá a

Mozgalom IX. kerületben működő csoportjának tevékenységéhez a 10 millió Fa
Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás keretében.
Az együttműködési megállapodás alapján az Alapítvány vállalja:
a) az Önkormányzat közterületeinek felmérését és azt, hogy az üres fahelyekről az
Önkormányzatot tájékoztatja. Felek rögzítik, hogy ezen felmérés nem teljes körű,
arra kizárólag az Alapítvány által vállalt „zöldítés” érdekében, az Alapítvány
erőforrásainak figyelembevételével kerül sor.
b) az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett fajtájú és mennyiségű fa és cserje
beszerzését;
c) a fák és cserjék szakszerű ültetésének megszervezését és lebonyolítását;
d) a fák és cserjék szakszerű ültetését a fák és a fás szárú növények védelméről
szóló 18/2016. (IX.06.) számú önkormányzati rendeletben foglalt előírások
betartásával, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett helyszínekre;
e) a fák és cserjék gondozása a kiültetéstől számított 36 hónapig – ahol lehetséges,
eseti vízvételezéssel az önkormányzati locsolócsapokról, az Alapítvánnyal
együttműködő helyi lakosok, önkéntesek által.
Az Önkormányzat vállalja, hogy:
a) szakmai segítséget nyújt a faültetési helyszínek kijelölése és a kiültetendő
növények fajtája, mennyisége tekintetében;
b) vállalja a fák és cserjék gondozását a kiültetést követő 36 hónap elteltével;
c) hozzájárul az önkormányzati locsolócsapok eseti igénybevételéhez a fák-és
cserjék gondozása érdekében.
Az együttműködési megállapodás alapján az Alapítvány és az Önkormányzat megállapodik
abban, hogy együttműködnek olyan fák, cserjék ültetése és gondozása vonatkozásában is,
amelyeket az Alapítvány más forrásból – egyéb alapítványi forrásból, cégek,
magánszemélyek támogatásából – szerzett be.
Az együttműködési megállapodás alapján az Alapítvány szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás benyújtására köteles.
A növények ültetésére 2020 áprilisában kerülne sor, a növények az Önkormányzat
tulajdonába kerülnek. Ennek részleteiről az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz
információkat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja
alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át alapítványi forrás átvétele és
átadása, így az Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása a Tisztelt
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2020. március
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

Takács Krisztián s.k.
önkormányzati képviselő

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a „3927 Faültetés támogatása” soron
szereplő előirányzat terhére bruttó 3.000.000 Ft összeget ad át a 10 millió Fa Alapítvány
részére, melynek érdekében tervezetként jóváhagyja az …./2020. számú előterjesztés 1.
számú mellékletét képező együttműködési megállapodást
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

