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,,Javaslat a Nemzeti Ktizszolgálati Egyetemmel töľténő egyiittműktidésĺ megáIlapodás
megkötéséľ e,) tárgyű előteľj esztéshez

Józsefu áľo s - NKE egyiittmtĺködési megállapodáshoz: módosítók

l ' Az NKF' és a Keriilet ę8yiittmíĺkĺlĺĺésénęk ęlsőĺĺlęgęs célja a továhhi fakivágások és
fapusztulás megelőzése. Ennek érdekében:

- Nyilvánosságľa hozzák a további építési titemek tervét és a fakataszteľt,
- A további ütemek tervezésénél a fakivágások elkeriilésére törekszenek,
- Józsefuáros és az NKE mint Beruházó közösen keresik meg a Fővárost azza| az igénnyel,

hogy a Beruházás területén érintett fákat ajövőben a Főváros által beszerzett faátültető géppel
tiltessék át, a kerület határain belül,

- A beľuházás során ki nem vágott, de megbolygatott gyökenĺ fakĺa fokozottan iigyelnek, a
jövőben kerülik afák gyokérzetének ,,körbeásását'', a megdőlő fákatmegftátmasztjtlk.

2. Az NKE és a Kertilet egylittműkodésének másik alapvető célia a fák teľmészetbeni pótlása.
Ennek érdekében:

- Az eddigi szakmai és lakossági faültetési javaslatokon felüli is keresik a lehetőségét a
kerületben további flák elültetésének,

- Tĺjrekszenek aľra, hogy fiatal facsemeték helyett minél idősebb (akár 20-30 éves) fákkal
pótolják a kivágott fákat,

- A pénzbeli megváltás helyett is a lehető legnagyobb mértékben faültetéseket (valamint bokoľ
és cserj eültetéseket) vállalnak'

3. Az orczy-nepyedben a beruházás és a fakivágások következtében megnövekedő
légszennyeződés és felerősödő hősziget hatás következménveinek mérsékléséľe intézkedési
tervet dolgoznak ki. Ennek része többek közĺjtt:

- Hőhullámok esetén a lakosság vizze|va|ő e||átása' idős emberek gondozása,
- Árnyékolástechnikai megoldások (szaktanácsadás, kivitelezés stb.) a környéken lakóknak'
- Az egyetem hallgatóinak bevonása a zĺjldfeltiletek gondozásába, tint<izésébe,

- Forgalomcsillapításimegoldásokközoskeresése'
- épitőanyagokná|, buľkolatoknál hővisszaverő, hőt el nem nyelő burkolatok alkalmaztsa az

NKE beľuh ázźs tov ábbi ütemeinél,
- párakapuk, ivókutak stb.

4' Egyetem" fenntarthatóság. társadalmi felelősségvállalás :

- Együttműkĺidnek abban, hogy az Egyetem hallgatói önkéntesként minél több helyi szociális és
fenntaľthatósági projektben vegyenek részt (zöldudvarok kialakítása, egészségre źlrta|mas,
penészes, dohos lakások,,ártalommentesítése'' stb.).

- Lehetőség szerint a fenntaľthatósági modulokat is beépítenek azegyetemi cuľriculumba,
kerületben v égzett gyakoľlati képzéssel' terepmunkával kiegészítve.



A fentiekľe tekintettel javaslom, hogy a fenti módosítások képezzek ahatározat mellékletét és a
határozatijavaslat aza|ábbi 4. ponttal egészüljiin ki:

4. felkéľi a polgáľmesteľto hogy a határozat mellékletét képező mrĎdosító javaslatok
tárgyá'}lzn kezđeményezzentárgyalásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.
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