Iktató szám: 77/2022.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület
2022. március 10-i ülésére
Tárgy:

10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás

Előterjesztő:

Reiner Roland, alpolgármester

Készítette:

Barna Renáta, környezetvédelmi munkatárs
Cserna Hajnalka főkertész

Előzetesen tárgyalja:

VIK

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Melegh Mónika s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2020-ban kezdte meg
együttműködését a 10 millió fa Alapítvánnyal.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a közös munka sikeres volt, Önkormányzatunk jól tudott
együtt dolgozni az alapítvánnyal. Az alapítvány munkatársai több mint 200 önkéntessel
együttműködve a 2020. és 2021. évben összesen 193 db városi fát és 4089 db cserjét ültettek
el.
Az ültetések a tavalyi évben már nem csak Ferencváros közterületein, hanem a kerületben
található Kerekerdő és Napfény óvoda udvarán is zajlottak.
Az alapítványtól kapott beszámoló alapján nem csak a zöld felületek mennyiségét növelték
kerületünkben, hanem a biodiverzitást is. A szervezésükben meghirdetett ültetéseken sok civil
vett részt, akik újabb zöldítésre alkalmas területeket javasoltak, továbbá több cég és
magánszemély is felajánlotta támogatását a kerületben zajló munkálatok zökkenőmentes
folytatásához. Maga az alapítvány is sokat fejlődött, hiszen a szélesebb körű ismeretségnek
köszönhetően tavaly 1,8 millió forint adományt sikerült összegyűjteniük, melyet 2022-ben egy
öntözőautó megvásárlásába fognak befektetni. Az autó segítségével megoldódik az Aszódi
lakótelepen elültetett fák folyamatos öntözése.
A 10 millió Fa Alapítvány munkatársai továbbra is szeretnének együttműködni
Önkormányzatunkkal, lelkesedésük és új ötleteik még élhetőbbé tehetik Ferencvárost, valamit
a közös ültetések a közösség építésében is jelentős szerepet játszanak. Az elültetett fák és
cserjék örökbefogadói pedig felelős és környezettudatos kerületi lakosokká válhatnak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 3.000.000 Ft-tal javaslom támogatni az Alapítvány
munkáját, azonban idén a megállapodásban szerepelne, hogy legfeljebb 1.000.000 Ft-ot a
fenntartásra el kell különíteniük, ezzel biztosítva a fák életben maradását, abban az esetben is,
ha az örökbefogadó valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni feladatát, vagy ha az időjárási
körülmények miatt megnövekedett fenntartási feladatokkal kell számolni.
Az együttműködési megállapodás alapján az Alapítvány szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás benyújtására köteles.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) 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.
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.
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Melléklet: Együttműködési megállapodás-tervezet
Budapest, 2022. március .
Reiner Roland s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú
önkormányzati rendeletében 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 …./2022. számú előterjesztés 1. számú
mellékletét képező együttműködési megállapodást
Határidő: 2022. április 4.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg az együttműködési megállapodást a 10 millió
Fa Alapítvánnyal.
Határidő: 2022. április 4.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

