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Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság vé|eményezi x

Emberi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Határozati javaslat a bizottság számáta: A Vaľosgazdĺílkodási és PénzĹigyi
Bizottság/Emberi Erőforras Bizottság javasolja a Képviselő-testtileürek az e|őte1esnés
mestársvalĺísát.

Tĺsztelet Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Ludovika Campus Pľojekt beľuhĺázĺĺssal végrehajtott fäkivágasok kapcsĺín pénzbeli
megváltási kötelezettsége keletkezett a Nemzeti Közszolgźiati Egyetemnek, amelyet az
Egyetem a Budapest Fővaľos VIIL keľtilet Józsefuĺĺľosi Önkormanyzat Költségvetési
Elszĺíĺnolási Számla Kömyezetvédelmi és Egyéb Fapótlási Cé|tartalékra a projekt
előrehaladásával ttibb részletben ťtzet be.

A józsefuarosi természeti kö,ľnyezet védelméről sző|ő 28l20l4. (VII.OI.) önkoľmányzati
ľendelet (a továbbiakban a Rendelet) 15. $ (3) bekezdése szerint a megállapított pénzbeli
megváltási kötelezettség összegét a befizetését követő cit éven belül a keľtileti zöldfeltiletek
fej lesztésére kell felhaszná|ni.

A Képviselő.tęsttilet 20|120|6. Cx.06.) szźmű hatźrozatźhan döntött aról, hogy felkéri a
polgáľmesteľt, hogy kezdeménye7zen egyeztetéseket a Nemzeti KözszolgáIati Egyetemmel a
Ludovika Campus beruhazĺás során előírt fapótlĺísi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban,
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valamint döntött arról is, hogy tamogatja a Józsefuĺárosi Zöldfeliilet.kezelési és fejlesztési
Stratégia kidolgozását és felkéri a polgáľmesteľt az ennek megvalósításźůloz szÍikséges
egyeztetések lefolytatlásrára

A fapótlasok teľvszeľíi, hatékony a lakossági igényeket is figyelembe vevő megvalósítása
érdekében javasolt egyiittmrĺködési megállapodás megkötése a Nemzeti Közszolgőiati
Egyetemmel. A megállapodás éľtelmében a felek egyĹittrniĺkiidnek az Önkoľmĺányzat
ZitdfelĹilet-kezelési és fejlesztési Stratégiájának kialakítĺásában és megvalósítasźlban. Az
egyiittműködési megállapodĺás célja, hogy a Ludovika Campus létesítľnényeinek elhelyezése
folytán sztikségessé vá|ő fapótlĺĺsokľa az onkoľmanyzat zöldkoncepciójanak
figyelembevételével, a zi)ldsttatégiával össz}rangban, azok'nak megfelelően az Önkormányzat
és az Egyetem folyamatos egyeztetése mellett keľĹiljiin sor.

Az Egyiittmfüödési megállapodĺás ahatźrozat 1. számú mellékletét képezi. AzBgyetem á|ta|
tartott lakossági foľumon elhangzott fatiltetési igényfblmérésének összegzését 2. szárÍl
mel léklet taĺta|mqz'z.a.

II. A beteľjesztés indoka

A Nemzeti Közszolgá|ati Egyetemmel folytatott egyeztetéselae, valamint a beruhĺázas
jelentőségéľe tekintettelaz EgyĹittmíiköđési megállapodas megkötése indokolt.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés célja, hogy a Ludovika Campus beľuhĺĺzassal kapcsolatos fapótlrási felađatokat az
onkormanyzat a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetemmel együttmíĺkłldve végezze. A döntésnek
pénziigyi hatiísa nincs.

IV. Jogszabályĺ kiirnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaĺorszäg helyi önkormźnyzataről szóló 20||. évi.
Cl-)ooilx. törvény 23. $ (5) bekezdés 1. és 5. pontján, továbbá a707. $-rán alapul.

Fentiek alapjrán kérem az a|źtbbihataroz-ati javaslat elfogadását.

H,ł,ľlĺnozl.ľI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat 1. számú mellékletét képezó EgyĹittĺnfüiidési Megállapodĺíst, és

felkéri a polgáľmestert az a|áirásra.

Felelős: polgáľmester
Haĺĺľidő: 20|6. december 01. aláírás 20|6. december 8.

2, felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Íővlárosi tulajdonban á1ló teľiileteket érintő lakossági
fatiltetési igényekről tĺíj ékoztassa a Fővaĺosi onkormĺányzatot.

Felelős: polgármesteľ
HaŁáľidő: 20t6. decembeľ 9.
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3. felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodasi KözpontZrt.-t,hogy a Józsefuaľosi onkormźnyzat
fulajdonában ál1ó területeket érintő lakossági fatiltetési igények megvalósíthatősźęát az
onkoľmanyzat zö|dfeliileti tanácsadójával egyeďeFłe mérje fel, készítsen fatiltetési

teľvet és erről tajékoztassa a Képviselő-testiiletet.

Felelős: JózsefuiáľosiGazdálkodásiKözpontZrt.ígazgatősőgielnöke
Határidő: a20|7. februar havi képviselő-tęstiileti tilés

A döntés végrehajtásńt végző szeruezeti erység: Gazdálkodásĺ tiryosztály, Józsefvárosĺ
Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt.

Budapest, 2016. november 23.

Törvényességi ellenoľzés :

Danada.Rimán Edĺna
jegző

nevében és megbízásából

/, d(lWą,.L
dr. Mészĺáľ Erika

aljegyző
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l. sz. melléklet

EGYÜTTMťlronÉsI MEGIĺLLAPoDÁs

amely eryľészľől:

a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefvárosĺ Onkoľmányzat

Székhely: l082 Budapest, Baľoss utca63-67.

Aláínásra jogosult képviselő neve, beosztása: Dr. Kocsis Máté polgármester

a továbbiakban: Onkományzat,

másľészľől:

Nem zeti Kőzszolgál lati E ryetem
Székfiely: 1 083 Budapest, Ludovika tér 2.

Levelezési cim: t44t Budapest Pf. 60.

Iĺtézményi azonosító : FI 9985 9

Adószám: | 57 957 |9.2.5t

Bankszáml aszźtm: MÁK 1 0023 0o2 -0 0 3 1 8 2 5 9. 000 00 0 00

Aláírasra jogosult képviselĺí neve, beosztása: Prof. Dr. Paýi András, rektoľ

a továbbĺakban: I\KE

(a továbbiakban egyĺitt: Felek) ktizött jtitt létre (a továbbiakban: Megállapodas), alulíľott
helyen és időben, a következő feltételekkel:
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PREAMBULTJM

A Felek kifejezik azon szźlĺdékukat, hogy a jelen Megállapodás keľetében - egymás
tevékenységét megismerve, azt tiszteletben tarFła és azok sajátosságaira figyelemme| _az
Önkormanyzat Zöldfeltilet _ kezelési és fejlesztési StratégiáiaÍLakkialakítasa és megvďósítasa
terén egyiittĺníĺködnek.

I. A MEGÁLLAPoDÁS CELJA

1. A Felek kinyilvánítjźk. azon színdélcukat, hogy a Nemzeti Közszolgźiati Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban állami bervhazas egyes programelemeinek megvalósítasa
éľdekében szfüséges intézkedésekről és a forľások biztosítasaľól szóló 15|212015. (VII. 23.)
Korm. hatáĺozat keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika Campusban
töľténő egységes elhelyezéséhez sziikséges valamennyi létesítmény megvďósulása során
sztikségessé vĺĺló fapótlasokat az onkormĺínyzat Zöldfelület _ kezelési és fejlesztési
Stratégiájával össz}rangban kölcsönĺisen egyĹittmiĺködve hajtsak végre.

2. Az egyĹittmfüiidési megállapodás célją hogy a Ludovika Campus létesítményeinek
elhelyezése folytan sztikségessé váIő fapótlásokra az onkormźnyzat zöldkoncepciójanak
figyelembevételével, a zöldstratégiźxa| összhangban, annak megfelelően, a faültetéshęz
megfelelő kiiztertiletre, a közterljletekre töľténő telepítésre ďkalmas fák a|kalmazźsáva|' a
fenntaľthatóság szempontjainak figyelembevételével keriiljön sor.

II. A MEcÁr,ĺ,l.ľouÁs ľĺ.RľALMA

1. A Felek szźndéka,hogy az I. részben meghatźttozott cél érdekében köziis tevékenységük _
az összefogás eredményeként _ a Ludovika Campus létesítményeinek elhelyezésével
összefi.iggő fapótlĺási kötęlęzettségnek az onkoľmźnyzat Ziildfelület _ kezelési és fejlesztési
Stľatégiáj anak megfelelően eleget tegyenek.

2. A Felek vállďják:

2.|. Az együttműködés keretében az NKE vállalją hogy a fapótlĺással kapcsolatos pénzbeni
megvĺíltasi kötelezettségének az e|őirt haüáĺidőkben eleget tęsz és a hatósági d<intésekben

előíľt kompenzációs összegbőI2016. december 3l. napjáig átLfiaI legďább 50.000.000 Ft.'
azaz otvelmillió forint kompenzációs összeget az onkoľmőnyzat Költségvetési Elszrímolrĺsi
Szźtm|aK<iľnyezetvédelmiésEgyébFapótlrásiCé|taĺta|éV,.ľa.

Továbbá:

a) folyamatosan tajékoztatja az onkoľmányzatot a sziikségessé vá|ő fapótlasi
kö,telezettségekről;

b) egyilttmfüiidlk az onkormanyzattal az onkormźnyzat által meghatźrozott fapótlĺísi
tevékenység végrehaj tas ában;

2.2. Az együtEnfüöđés keľetében az onko rmźnyzat v źÄ|alja, hogy:

a) folyamatosan ĺájékoztatja az NKE-I az onkormźnyzat zöld stratégiź$arő|, az azohkal
kapcsolatos változasokról;
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b) folyamatosan tájékoztatja az NKE-I a keľületben ľendelkezésrę álló fapótlási helyekĺol, az
elültethető fák darab számáĺőI, tajtájaĺő| és méretéről;

c) a kerĺilet lakossága, valamint az NKE javaslata szeľinti fapótlási helyeket prioritásként
kezeli; a fapótlások első üteme esetén pľioľitást é|veznek azok a területek, amelyek az NKE
környékén helyezkednek el,

d) lehetőséget biztosít az NKE számźra,hogy az NKE által pénzberu megváltási kĺitelezettség
teljesítését kĺjvetően az NKE az onkormźnyzat tita| tewezett fapőtLások végĺehajtásźhan,
részt vegyen, afźk elültetése során jelen legyen;

e) az éita|a végrehajtott faültetés idejéľe az NKE sajtó képvisęletére lehetőséget bizosít.

3.3 A Felek biĺosítjfü egymás részéte az egyittmílködés céljának megvalősításához
szĺikséges információcserét. A Felek folyamatosan akbnlizá|ják az éúutalásra keľülő összeget
a fapótlási és kompenzáciőťĺzętési kötelezettségre vonatkozőhatősági döntések fiiggvényében

III. KAPCSOLATTARTOK

l. A Felek a kovetkęző kapcsolattaľtókat jelölik ki:

az onkoľm źny zat r észér ő|:

az NKE részérőI:

Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

pol gaľmęster@i ozsefu aros.hu

(r) 4se-2201

Dr' Hoľváth JózseĹ fotitkar

horvath j ozsef@uni-nke. hu

(r) 432-er70

2. A Felek a kapcsolattaľtók személyében, eléľhetőségében bekövetkezęÍt. váItozźsőI
egymást haladéktalanu| tźljékoztatják. A kapcsolattartő szemé|yét érintő váItozások _ az
együttműködő Felek kölcsönĺis és hivatalostájékońatásán kívül - nem teszi szükségessé ezen
Megállapodás módosítását.

Iv. vEGYEs Es zĺP(o RENDELKEzÉsnx

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműkcldés határozott iđore,202I. decembeľ
3I. napjáig szól. A Felek akarata esetén kizárőIag írásban módosítható, meghosszabbithatő.

2. AMegźtllapodást a Felek közĺjs megegyezéssel báľmikor megszüntethetik.

3. A Felek vźll|a|jáů<, hogy szfüség szerint, de legalább 3 havonta áttekintik a
megállapodásban foglaltak végrehajtását, az együttműködés hatékonyságát, és megvítatjźk az
együttmfüĺjdés további lehetőségeit.

/,/



4. A Felek vállaljak, hogy a jelen Megállapodás l:m;táůya a|á' taĺtoző egytitbnfü<idés soľán
fokozott figyelmet fordítanak egymĺís szakmai és ĺizleti titkainak védelmére és az azok'ra
vonatkozó jogszabályi és intézményi rendelkezések betaľtłásaĺa. A Felek ilyen titoknak
tekintik kiilönösen az źůtahlk készített szakmai és pénziigyi terveket, pźiyázati és projekt
javaslatokat, valamint más, a diintés-előkészítéshez készitett dokumenfumokat. A Felek
kötelesek az egymás részére átadott javaslatokat, terveket, dokumenfumokat bizalmasaÍl' a
Felek (és intézményeik) méltanyos érdekeivel össżrangban kezelni és haľmadik személyektől
megfelelő módon védeni. Pályőz;ati, projektmegvalósítási, szakmai, i,lzleti vagy fudomiányos
szempontbő| érzékeny dokumenfumok és információk harmadik személynek kizaľólag a
Felek együttes, íľasba foglalt dĺintése a|apjánadható ki.

5. A jelen Megállapodásból eredő jogok vagy kötelezettségek nem ruházhatők ált a Felek
előzetes hozzź$źrulása nélkiil. A jelen Megállapodás módosíüísa csak a Felek kölcsönös
egyetéľtésével, íľásban érvényes.

6. A Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodásból eľedő esetleges jogvitajukat a per
ęlkerĹilése végett jóhiszemiien, békés egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Bírói utat a
jogvita eldontéséhez csak a]<kor vesznek igénybe, ha az egyeztetés 60 napon belül sem vezet
eredményre.

7. A jelen Megállapodasban nem szabáLyozott kérdésekben a Polgári Töľvénykönyvről szóló
20|3. évi V. törvény, valamint az onkormźnyzat és az NKE szervezetre vonatkoző egyéb
jogszabályok rendelkez ései az iľanyadók.

8. A jelen Megállapodĺás mindkét fé|á|taltöľténő a|źL|rasnapjźúkövető napon lép hatályba.

9. A Felek a jeLeĺ 4 (négy) számozotĹ oldalból áIIő, 4 (négy) példanyban készĹilt
Megállapodást elolvasás és ktizös éľtelmezés utĺáĺr, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt
j óvríhagyó|ag ífiák aIá.

Dr. Kocsis l,V'.Iáúé polgáľmester

Budapest Fővĺáľos VIII. keriilet

Józsefuĺĺľosi onkormányzat

Pľof. Dľ. Patyi Andľás ľektor

Nemzeti Közszo|gźiati Egyetem
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2. sz.me||ékJet

Lakosságĺ Faĺiltetési javaslatok
. Diószegi Sámuel utcai, út menti fasoľ hiányzólkipusztult/ kivágott fáinak pótlása, a

járdák mentén, a paľk terĹiletének tőszomszédságában
. Diószegi 44|a és 44lb épiiletek előtti régi fasot az úttest mindkét oldďán
. az orczy paľk területén fizikai korlátok miatt nem teljesíthető fapótlas a lehető

legközelebb tiirténj en meg az orczy paľkfioz

' a paľkon kívül teljesítendő fapótlás minimum 80%o-a az orczy tlt.orczy tér-Baľoss

utca-Leonaľdo da Vinci utca-Üllői trt áL|talhatárolt terĹileten történjen meg.
. nemcsak közertileteken töľténhetne meg a fapótlĺási kötelezettség teljesítése, hanem

(p1. oküatasi, egészségiigyi) közintézmények tertiletén, illetve keľĹilhetnének fak

kiültetésre a Józsefuaľosi Önkormányzat tźrsashźnak részére meghiľdetett ,,zöldítési
progľam'' keretében (ebben az esetben |r'lzźrő|ag a Szegľegáfumban lévő) tarsashazak

és lakóhazak udvaľĺĺra is

' Diószegi és az Orczy Íú áLtaI hatáľolt tér
. Illés utcában a fasoľból híźnyző fĺík pótlasa
r Práter és a Losonci utca kiizött
. Dugonics utcában lévő iskolaęiilet előtti részen
. KoránYi Sandor utca mindkét oldala
l orczy tér is be tud fogadni par fát _ akar a téren lévő jaľdasziget-csoport, akźr az

Orczy út felőli oldal
. ,,Szigony tér'', ami a Szigony utcában van a Baĺoss utca és a Práter utca között
. Szigony utcában a lakótelepi részen, a paĺos oldalon
r Práter utcában a lakótelepi részen
r Tömő utcában a 16 emeletes toronyházak előtt
. Üllői ifton az egykori Jozefinum épülete előtti tér, mely a Klinikák metróállomás és a

Bókay János utca között van

' SOTE Külső Klinikáktömbjében
. MTA KOKI teríilete az Apáthy Istvlĺn utca paľatlan oldalán, illetve az źitahlk

béľbeadott Bókay Jĺínos utca 58. sz. alattiteľiilet vonatkoziísában
l Ą Baľoss utcában a 32-esek tere és aKźůvátta tér közötti szakaszon kb.20-25 fának

biztosan van helye
l Baľoss u.||2.|18. sz. házakelőtt a jáľđa melletti füves teriileteken
. Népszínhaz utcában is jó lenne legalább az egyk oldalon utólagos kialakítassal fasoľt

telepíteni
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