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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, 

Bakáts tér 14., adószáma: 15735722-2-43, képviseletében eljár 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.; adószáma: 19225294-1-42 képviseli Bojár Iván András a kuratórium elnöke) 

mint Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány), (Önkormányzat és Alapítvány a továbbiakban 

együttesen említve: Felek)  

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

1) Felek rögzítik, hogy 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, cserjék és lágyszárú növények ültetése – érdekében. 

3) Felek a jelen megállapodás 2) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében az alábbiakat 

vállalják: 

 3.1. Alapítvány vállalja: 

a) az Önkormányzat közterületeinek felmérését, és azt, hogy az üres fa, cserje és vadvirágos 

rét helyekről 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, cserje és lágyszárú 

növény beszerzését; 

c) az ültetéshez szükséges termőföld, trágya beszerzését; 

d) az elültetett növények megjelöléséhez szükséges karók, szalagok beszerzését; 

e) a fák és cserjék szakszerű ültetésének, a vadvirágos rét kialakításának megszervezését és 

lebonyolítását; 

f) 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; 

g) a fák és cserjék gondozását a kiültetéstől számított 36 hónapig – ahol lehetséges, eseti 

vízvételezéssel az önkormányzati locsolócsapokról, az Alapítvánnyal együttműködő 

helyi lakosok, önkéntesek által; 

h) vadvirágos rét kialakítása ásással, gyepszellőztetéssel; 

i) ehető növények telepítését előzetes egyeztetés alapján; 

j) „betontörés” megvalósítását, a közművek figyelembevételével. 

 

3.2. Önkormányzat vállalja, hogy: 

a) szakmai segítséget nyújt a helyszínek kijelölése és a kiültetendő növények fajtája, 

mennyisége tekintetében; 

b) a fákat és cserjéket gondozza a kiültetést követő 36 hónap elteltével; 

c) hozzájárul az önkormányzati locsolócsapok eseti igénybevételéhez a fák- és cserjék 

gondozása érdekében; 
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4) Önkormányzat a 3.1) pontban foglaltak megvalósítása érdekében bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 

bruttó hárommillió forint pénzeszközt juttat az Alapítvány részére …………………. számú 

önkormányzati határozata alapján.   

5) Önkormányzat a jelen megállapodás 4) pontjában meghatározott pénzeszközt jelen 

megállapodás mindkét Fél általi aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíti az 

Alapítvány Magnet Banknál vezetett 16200106-11648804 számú bankszámlájára. 
 

6) Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás 4) pontjában meghatározott 

pénzeszközből legalább 2.000.000,- Ft-ot fák, cserjék, lágyszárú növények beszerzésére és az 

ültetés járulékos költségeire (pl. földcsere, trágyázás, kötözés stb.) használja fel, legfeljebb 

1.000.000.- Ft-ot pedig az Alapítvány által ültetett növények fenntartásra ( 3.1. g) pont szerinti 

tevékenység) költ. Felek rögzítik, hogy a 4) pontban meghatározott pénzeszköz 

eszközbeszerzésre nem használható fel. 
 

7) Alapítvány vállalja, hogy az MSZ 1217:2019 - Díszfák és díszcserjék ültetése települések 

közterületein - szabvány előírásai alapján telepít.  
 

8) Felek megállapodnak, hogy az Alapítvány által jelen megállapodás keretében beszerzett és 

elültetett fák és cserjék térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Tájékoztatást 

nyújt az előző években elültetett növények állapotáról. 

9) Felek megállapodnak, hogy a 7) pontban foglaltakat alkalmazzák az Önkormányzat területén, 

közterületen az Alapítvány által elültetett olyan fák, cserjék vonatkozásában is, amelyeket az 

Alapítvány más forrásból – egyéb alapítványi forrásból, cégek, magánszemélyek támogatásából 

– szerzett be.  

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) Alapítvány köteles a kiültetett fák és cserjék gondozásáról gondoskodni a 3.1 g) 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 

(ideértve különösen a rongálással, mély- vagy magasépítéssel összefüggő kiszáradást) azt az 

Alapítvány köteles hitelt érdemlően dokumentálni.  

12) Alapítvány a 3.1. pontban foglaltak végrehajtásáról Önkormányzatot tájékoztatni köteles. 

Alapítvány az ültetéseket érvényes hatósági fatelepítést engedélyező határozat birtokában kezdi 

meg. A telepítés megtörténtét, az ültetést követő 5 napon belül be kell jelenteni a jegyzőhöz. 
 

13) Alapítvány az átvett pénzeszköz felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi 

elszámolást legkésőbb 2022. december 31-ig köteles megküldeni Önkormányzat jelen 

megállapodás 14.) pontjában meghatározott kapcsolattartója részére.  

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 foglalt célok teljesüléséről, a tapasztalatokról, valamint a 

tájékoztatót a fenntartásra elkülönített összeg felhasználásáról 

13.2. A pénzügyi elszámolást a jelen megállapodás mellékletét képező összesítő lap 

kitöltésével, a számlamásolatok benyújtásával kell elkészíteni. 
 

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

meghatározott elszámolás megküldésével egyidejűleg visszautalja Önkormányzat részére az 

Önkormányzat 10401196-00028977-00000005 számú számlaszámára. 
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15) Jelen megállapodásban foglaltak végrehajtására a Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket 

jelölik ki: 

a) Önkormányzat részéről:  

Cserna Hajnalka főkertész(1092 Budapest, Bakáts tér 14.) E-mail: 

cserna.hajnalka@ferencvaros.hu; telefon: 215-1077/269 mellék)  

 

Rivasz Mária ügyintéző, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda (1092 Budapest, Ráday u. 

26.) E-mail: rivasz.mariaa@ferencvaros.hu; telefon: 215-1077/519.mellék)  

 

Barna Renáta környezetvédelmi referens (1092 Budapest, Bakáts tér 14.) E-mail: 

barna.renata@ferencvaros.hu; telefon: 215-1077/250 mellék) 

 

b) Alapítvány részéről: 

………………………, 10 millió Fa – IX. kerületi koordinátora. E-mail: 

10milliofa.ixker@gmail.com, telefon ……………………….. 

A kapcsolattartás módja: az elektronikus levél (e-mail). 

 

16) Jelen szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. A megszűnés nem érinti a szerződés 

teljesítésével kapcsolatos esetleges későbbi igények érvényesítését. 
 

17) Jelen szerződés csak közös megegyezéssel módosítható vagy szüntethető meg. 
 

18) Alapítvány tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás a szenzitív, illetve üzleti titkoknak 

minősülő adatok kitakarásával online formában nyilvános lesz, tartalma közérdekű adatnak 

minősül. 
 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

Jelen megállapodást a Felek, annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt 4 (azaz négy) eredeti példányban, 3 (azaz három) oldal terjedelemben 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2022. április 

 

 

 

  

……………………………………………… 

 

Baranyi Krisztina  

polgármester 

Budapest Főváros IX. kerület  

Ferencváros Önkormányzata  

……………………………………………… 

 

Bojár Iván András 

 kuratórium elnöke 

10 millió Fa Alapítvány 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

............................................... 

       Romhányi Ildikó 

          irodavezető    

       Pénzügyi Iroda 
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