Együttműködési megállapodás
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest,
Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, képviseli Baranyi Krisztina polgármester) mint
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
és a
10 millió Fa Alapítvány (nyilvántartásba vételi száma: 01-01-0012870; székhelye: 1072
Budapest, Klauzál tér 14. 3. em. 19.; képviseli Bojár Iván András a kuratórium elnöke) mint
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány), (Önkormányzat és Alapítvány a továbbiakban
együttesen: mint Felek)
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1) Felek rögzítik, hogy az Alapítvány célja a lehető legnagyobb számban fák és erdők
telepítése Magyarországon és más országokban. Célja továbbá a Föld klíma és
biodiverzitás válsága kialakulásában szerepet játszó életformák átalakításának
támogatása, kommunikálása, a fa-és erdőtelepítéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése.
Az Alapítvány munkájában az Önkormányzat területén a „10 millió Fa mozgalom”,
mint civil szerveződés tevékenyen részt vesz.
2) Jelen megállapodás célja, hogy az Önkormányzat anyagi és szakmai támogatása
mellett a Felek kölcsönösen előnyös együttműködését szabályozza az Önkormányzat
tulajdonában lévő közterületek „zöldítése” – fák és cserjék ültetése – érdekében.
3) Felek a jelen megállapodás 2) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében az
alábbiakat vállalják:
3.1) 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.
3.2) 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.
4) Az Önkormányzat a 3.1) pontban foglaltak megvalósítása érdekében bruttó 3.000.000
Ft, azaz bruttó hárommillió forint pénzeszközt juttat az Alapítvány részére a
Képviselő-testület …/2020. (III.12.) számú határozata alapján.
5) Önkormányzat a jelen megállapodás 4) pontjában meghatározott pénzeszközt jelen
megállapodás mindkét Fél általi aláírásától számított 15 napon belül átutalással
teljesíti az Alapítvány Magnet Banknál vezetett 18200106-11648804 számú
bankszámlájára.
6) Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás 4) pontjában
meghatározott pénzeszközt fák és cserjék beszerzésére- és az ültetés járulékos
költségeire (pl. földcsere, trágyázás, kötözés stb.) használja fel 2020. március 16.
napjától 2020. november 30. napjáig. Felek rögzítik, hogy a 4) pontban meghatározott
pénzeszköz eszközbeszerzésre (pl. szerszámok, locsoló vásárlása stb.) nem
használható fel. Alapítvány köteles a pénzeszközt elkülönítetten kezelni, és a
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb iratokat az Önkormányzat
vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szerv által ellenőrizhető módon kezelni és
nyilvántartani.

7) Felek megállapodnak, hogy az Alapítvány által jelen megállapodás keretében

beszerzett és elültetett fák-és cserjék térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába
kerülnek. Az Alapítvány vállalja, hogy az ültetésről az Önkormányzat számára
legkésőbb az ültetést követő 3 napon belül írásbeli tájékoztatást nyújt, melyben
rögzíti az ültetés pontos helyét, dátumát, az elültetett növény fajtájára és mennyiségére
és értékére vonatkozó adatokat.

8) Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek olyan fák, cserjék ültetése és
gondozása vonatkozásában is, amelyeket az Alapítvány más forrásból – egyéb
alapítványi forrásból, cégek, magánszemélyek támogatásából – szerzett be. Ennek
végrehajtása érdekében a jelen megállapodás 3.1) c), d), e) pontjai, 3.2.) pontja, 7)
valamint 11) pontja rendelkezéseit kell alkalmazni.

9) Az Alapítvány vállalja, hogy az ültetésről az Önkormányzat számára írásbeli

tájékoztatást nyújt, melyben rögzíti az ültetés pontos helyét, dátumát, az elültetett
növény fajtájára és mennyiségére és értékére vonatkozó adatokat.

10) Alapítvány vállalja, hogy az ültetéstől számított 36 hónap elteltével átadandó fákról és
cserjékről az Önkormányzatot legkésőbb az átadást megelőző 15 napon belül írásban
tájékoztatja, tételesen bemutatva az átadásra kerülő növények mennyiségét, fajtáját,
valamint a gondozással kapcsolatban szükséges információkat.

11) Az Alapítvány köteles a kiültetett fák és cserjék gondozásáról gondoskodni a 3.1) e)
pontban meghatározott időtartamig. Amennyiben a fa vagy cserje az ültetést követő
egy éven belül kiszárad, az Alapítvány köteles azt eltávolítani és az ültetés helyén az
eredeti állapotot helyreállítani. Ha a fa vagy cserje elszáradása harmadik személy
tevékenységéhez

köthető
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magasépítéssel összefüggő kiszáradást) azt az Alapítvány köteles hitelt érdemlően
dokumentálni.

12) Alapítvány a 3.1) pontban foglaltak végrehajtásáról, az Önkormányzatot tájékoztatni
köteles. Az Alapítvány az ültetések tervezett időpontjáról – ésszerű határidőben – az
Önkormányzatot tájékoztatni köteles.
13) Az Alapítvány az átvett pénzeszköz felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást legkésőbb 2020. december 31-ig köteles elkészíteni és
megküldeni Önkormányzat jelen megállapodás 15.) pontjában meghatározott
kapcsolattartója részére az alábbiak szerint. Az Önkormányzat a beszámoló
elfogadásáról írásban nyilatkozik az átvételt követő 30 napon belül.
13.1) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a 3.1) pontban foglaltak
végrehajtásáról szóló tájékoztatást, bemutatva az összes ültetési helyet, a fák és cserjék
darabszámát, fajtáját és értékelést a jelen megállapodásban foglaltak célok
teljesüléséről, tapasztalatokról. Amennyiben a beszámoló hiányos vagy egyéb okból
nem alkalmas a támogatás szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy
Önkormányzat határidő tűzésével Alapítványt hiánypótlásra hívja fel.
13.2) A pénzügyi elszámolást az alábbiak szerint kell elkészíteni:
a)

az Alapítvány a pénzeszköz felhasználásáról a 2020. március 16. és 2020.

november 30. közötti teljesítésű, a nevére kiállított számlákkal számol el, melyből
csak a ténylegesen felmerült, igazolható, jelen megállapodás 6) pontjában leírtaknak
megfelelő költségek vehetők figyelembe.
b) Átutalással teljesített kiadások esetén a kapcsolódó bankszámla-kivonat,
készpénzben teljesített kiadások esetén pedig a kapcsolódó pénztárbizonylat csatolása
is szükséges a pénzügyi teljesítés igazolása céljából.
c) A támogatás elszámolása minden esetben forintban történik.
d) Az Alapítványnak az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie a
következő szöveget:„ A Képviselő-testület …/2020.. (III.12.) sz. határozata alapján a
3.000.000,- Ft összegű, Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata által adott
pénzeszköz

elszámolására

felhasználva”.
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bizonylatokról a az Alapítvány másolatot készít, ezt követően a másolaton feltünteti,
hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. A hitelesített másolatot a szervezet
képviselője dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el, és azok az összesítő lap
kíséretében a pénzügyi beszámoló részét kell képezzék.
e) a pénzügyi elszámolást a jelen megállapodás mellékletét képező összesítő lap
kitöltésével, a számlamásolatok benyújtásával kell elkészíteni.

13.3) A beszámolóhoz az Alapítvány teljességi nyilatkozatot köteles benyújtani az
Alapítvány képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva, amelyben az Alapítvány
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy minden adatot az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok az Alapítvány elszámolási
nyilvántartásában megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre
13.4) Amennyiben Alapítvány a beszámoló benyújtására vagy a hiánypótlásra
vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak
megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés-, illetve szerződésszerűen használta-e
fel, Önkormányzat a jegybanki alapkamattal növelten kötelezheti az Alapítványt a
pénzeszköz visszafizetésére.

14) Alapítvány vállalja, hogy a fel nem használt pénzösszeget a jelen megállapodás 13.2)
pontjában

meghatározott
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Önkormányzat részére az Önkormányzat …. számú számlaszámára.
15) Jelen megállapodásban foglaltak végrehajtására a Felek az alábbi kapcsolattartó
személyeket jelölik ki:
a) Önkormányzat részéről:
Rivasz Mária ügyintéző, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda (1092 Budapest,
Ráday

u.

26.)

E-mail:

rivasz.maria@ferencvaros.hu;

telefon:

215-

1077/570.mellék)
Róth Réka ügyintéző, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda (1092 Budapest,
Ráday u. 26.) E-mail: roth.reka@ferencvaros.hu; telefon: 215-1077/570.mellék)
b) Alapítvány részéről:
Kovács

Anna,

10

millió

Fa

–

IX.

kerületi

koordinátora.

E-mail:

10milliofa.ixker@gmail.com, telefon 06-70-701-3205.
A kapcsolattartás módja: az elektronikus levél (e-mail).
16) Amennyiben az Alapítvány a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározottak
teljesítését jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírásától számított 45 napon belül
nem kezdi meg, Önkormányzat jogosult a teljesítésre az Alapítvány írásban
felszólítani. Amennyiben az Alapítvány az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem
tesz eleget az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal

felmondani. Amennyiben az Önkormányzat a szerződést felmondja, az alapítvány
köteles a pénzeszköz teljes összegét, illetőleg annak az általa nem teljesített
kötelezettségekkel arányos részét visszafizetni az Önkormányzat részére.
17) Jelen szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a
szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését.
18) Jelen szerződés csak közös megegyezéssel módosítható vagy szüntethető meg.
19) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr., valamint az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek, annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2020. március

………………………………………………. ……………………………………………….
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyző:

...............................................
Romhányi Ildikó
a Pénzügyi Iroda helyettes vezetője

10 millió Fa Alapítvány

