Önkormányzati Nyilatkozat

VárosFa Program

NYILATKOZAT
Alulírott
…………………………………………… [1] polgármester, mint
…………………………………………… [2] Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Törzskönyvi Alapadatok [3]
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

Adószám:

Székhely:

vezetője és képviseletében eljáró polgármestere jelen nyilatkozat aláírásával
k i j e l e n t e m,
hogy az Önkormányzat, mint igénylő MOL-Új Európa Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által
meghirdetett és Alapítvány szervezésében megvalósuló „VárosFa Program” elnevezésű projekt (a
továbbiakban: Program) keretében benyújtott sikeres igénylése esetén a
…………………………………………… [4] belterületén történő faültetéshez hozzájárulok.

Kelt: ………………………, 20… …… hó … nap

………………………………………
polgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:
TANÚ1
Név:

TANÚ2
Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás: …………………………

Aláírás: …………………………

A polgármester neve
A település neve
A település adataival kitöltendő
4
A település neve
1
2
3
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Önkormányzati Nyilatkozat

Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Program keretében igényelt, és részére biztosított, illetőleg
leszállított famennyiséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, hatósági előírásoknak és
engedélyeknek teljeskörűen megfelelve elülteti és a fallámony fenntartásával, illetve gondozásával
kapcsolatos feladatokat az előírt határidőn belül folyamatosan teljesíti.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Program koordinációjáért felelős Országos
Erdészeti Egyesülettel (a továbbiakban: OEE) a Program teljes időtartama alatt a Program
lebonyolításával, valamint a Programmal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségekhez köthetően
mindvégig teljeskörűen együttműködik, így különösen, de nem kizárólagosan a faállomány leszállítása,
az ültetés időpontja, helyszíne és egyéb körülményei tekintetében az OEE-vel folyamatos egyeztetést
folytat. Az Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy a faültetés körében az OEE által kijelölt, telepítés
szakmai irányítását és koordinálását végző szakemberrel együttműködik.
AZ Önkormányzat jelen nyilatkozat aláírásával vállalja továbbá, hogy a telepítéssel érintett terület
kijelölése tekintetében valamennyi kötelezettség és felelősség az Önkormányzatot terheli. Az
Önkormányzat a faültetés helyéül olyan területet köteles kiválasztani, amely területen a telepítés jogi
vagy egyéb akadályba nem ütközik. Önkormányzat kifejezetten kötelezettséget vállal és szavatolja,
hogy a telepítés céljából olyan terület kerül kijelölésre, amely területen az Önkormányzat a telepítési
tevékenységgel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét maradéktalanul teljesíteni tudja. Az
Önkormányzat ennek megfelelően kijelenti, hogy a telepítés időpontjáig valamennyi, a telepítés érintett
területen történő, jogszerű megkezdéséhez és lefolytatásához szükséges jogosultságot megszerez, és
szavatolja, hogy a telepítésre olyan területen kerül sor, amely területen az Önkormányzat a telepítésre
megfelelő jogcímmel, illetőleg jogalappal rendelkezik, és a terület a Program keretében az
Önkormányzat részére biztosított mennyiségű és állományú fa biztonságos, szakszerű és jogszerű
telepítésére maradéktalanul alkalmas.
Az Önkormányzat jelen nyilatkozat aláírásával vállalja továbbá, hogy a faültetéshez – a vonatkozó
jogszabályokból eredően, a telepítéssel érintett terület jellegére is tekintettel – esetlegesen kapcsolódó
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, így különösen, de nem kizárólagosan az esetlegesen
szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások beszerzése, az esetleges hatósági ellenőrzések vagy
felügyeleti intézkedések során történő jelenlét, a hatóságokkal történő együttműködés, a hatóságok
egyedi aktusaiban foglalt előírások teljesítése, valamint a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi
díj és költség megfizetése az Önkormányzat kötelessége.
Az Önkormányzat a fentieknek megfelelően kifejezetten kijelenti, hogy a telepítés körében a vonatkozó
jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

szóló 2009. évi XXXVII. törvény, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet, valamint a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, illetőleg a telepítéshez esetlegesen szükséges
hatósági vagy egyéb engedélyek, illetőleg hozzájárulások betartásáért teljes felelősséget vállal.
Az Önkormányzat kifejezetten vállalja, hogy a jogszabályok, hatósági vagy egyéb engedélyek, illetve
hozzájárulások be nem tartásából vagy bármely egyéb okból eredő, fatelepítéssel kapcsolatos, avagy
azzal bármely módon összefüggő hatósági intézkedés, bírság vagy egyéb szankció megfizetése, illetőleg
a telepítéssel érintett területhez kapcsolódó bármely dologi vagy egyéb jog jogosultja által érvényesített
követelés teljesítése az Önkormányzat kötelessége, az Önkormányzat az ilyen jellegű követeléseket nem
jogosult másra áthárítani, az ilyen jellegű szankciók és követelések az OEE-vel vagy az Alapítvánnyal
szembeni érvényesítésére az Önkormányzat nem jogosult.
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Az Önkormányzat kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Program keretében rendelkezésére bocsátott
faállomány telepítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek, így a faültetéssel összefüggő feladatok
teljesítéséhez szükséges erőforrások biztosítása, illetőleg a szükséges munkaeszközök beszerzése és
biztosítása teljes egészében az Önkormányzat kötelezettsége.
Az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy – az eljáró hatóságok által kiadott engedélyek
keretei között, a hatósági előírások teljeskörű szem előtt tartása mellett – köteles a faültetési
tevékenységhez kapcsolódó valamennyi feladatot teljeskörűen elvégezni, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan a talaj-előkészítéssel, facsemeték elhelyezésével, azok fenntartásával, ápolásával és
gondozásával kapcsolatos munkálatokat.
Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a telepített faállomány tekintetében a telepítést követően
szükséges ápolási, gondozási, pótlási vagy egyéb feladatokat az Önkormányzat 7 évig, illetőleg –
amennyiben a telepítést megelőzően esetlegesen beszerzésre kerülő hatósági vagy egyéb engedély,
illetőleg hozzájárulás erről rendelkezik – legalább a vonatkozó hatósági vagy egyéb engedélyben vagy
hozzájárulásban előírt időtartamon keresztül köteles elvégezni.
A fentieknek megfelelően az Önkormányzat kijelenti, hogy a Program során, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és hatósági előírások szerint jár el, a Program sikeres megvalósítása érdekében a Program
megvalósításában részt vevő civil- és egyéb szervezetekkel, különösen, de nem kizárólagosan az OEEvel és az Alapítvánnyal jóhiszeműen és teljeskörűen együttműködik, és minden, jelen nyilatkozatban
foglalt kötelezettségét – a Program célkitűzéseinek megvalósulása érdekében – maradéktalanul teljesíti.

Kelt: ………………………, 20… …… hó … nap

………………………………………
polgármester

Előttünk, mint tanúk előtt:
TANÚ1
Név:

TANÚ2
Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás: …………………………

Aláírás: …………………………

