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Iktatószńm:

NI<E|57-38/2017.

Tórgy: Nemzeti Közszolgálati
orczy-kerti

Egyetem,
fakivágásolĺí<al kapcsolatos

tájékoztatás

Budapest Főváros VIII. keriĺlet Jĺózsefváros i Önkorm

ńny

zat

dľ. Galambos Eszteľ űg osztáIyv ezető
Budapest
Baross u- 63-67.
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Tisztelt tiryosztáIyvezető Asszony!
Telefonon történt megkeľesésére,az Orczy-kert kivitelezési munkáihoz kapcsolódó fakivágások és
azokkal összefiiggésben töľténő növénýelepítésekkel kapcsolatban az a|ábbitájékoztatést adom.

A LuđovikaCampus

megvalósítását szolgáló beruházás keretébęn a Budapest VIII. kerület orczypark átépitési,rendezési és az infrastruktura ęítésimunkáinak kivitelezése során töreksztink arra,

a

lehetĺĺségekhezképest a lehető legtĆibb fát megmentsiink. Erďeti parkľendezésiés
fakivágási terveinket - tekintettel a projekt környezeti érzékenységére . ezen projektelem esetében is
felülvizsgálfuk.

hogy

A park területén k'nárő|ag a menthetetlen egészségi állapotri, a környezetre veszélyes és invazív fajri,
továbbá a közmiĺ és gyalogútépítésselérintett fák kerültek kivágásľa' Mindenhol megvizsgáltuk a
Iehetőségét,és ahol módot találtunk ľá nyomvonalmódosítással csökkentettük a kivágandó fák
mennyiségét.

A

kivágásľa kerülő fáka| kivágásukat követően jogszabáýban meghatĺĺľozott méĺtékbenés módon
pótoljuk. A területen növénýelepítési terveink szerint 14l db lombos fa és bokorfa,4066 db magas és
középmagas cseľje, 4ll9 alacsony és talajtakaró cserje, továbbá 7386 db éve|ő növény és díszfíĺis
eliiltetésre keľül. A növénytelepĺtések a kivitelezési munkák üteméhez igazoďva a ,,növényĺiltetési ablak''
szerint kerülnek megvalósításra, amikor is a kertész szakkivite|ezők ültetési garunciát tudnak vállalni a
növénýelepítésre.osszességében kijelenthető, hogy beĺuházasunk során az intenziv és gondozott
zöldfelĺilet jelentősen megnövekszik.
onkormányzatuk teľmészeti környezet véde|mérő| szóló 28/2014. (VII.01.) cinkoľmányzati ľendelete
alapján fapótlást elsosoľban helyben, a kivágássa| érintett ingatlanon kell teljesíteni. Ebben a tekintetben is
feliilvízsgáltuk a terveket és a maximális helyben pótlásra törekeszĺink
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Amermyiben a helyben pőt|ás az ingatlan adottságai miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, abban az
esetben megváltási összeget kell fizetni. Az onökkel kötött egyĺittmiiködés keľetében az NKE a fapótlással
kapcsolatos pénzbeni megváltĺĺsikötelezettségének az eloír.t határidőkben eleget tesz.

A

hatósági döntésekben előfit kompenzációs összegbőI 2016. évben 50,471 324 fonnt kompenzációs

ĺisszeget átutaltunk Önkoľmányzatuk Környezetvédelmi

és Közterületi Fapótlási Céltartalék

szám|ź$fua.

Az onökkel

megkötott eryüttműködési megállapodásunk célja tĺibbek közt' hogy a Ludovika Campus
létesítményeinekelhelyezése folytán sztikségessé váló fapótlásoka az onkormányzat ńldkoncepciójának
firyelembevételével, a z<ildstratégiával összhangban, annak megfelelően, a faültetéshez megfelelő

közteriiletre,

a

közterületekľe töľténő telepítésre alka|mas

flĺk alkalmazásáva|, a

fenntarthatóság

szempondainak figyelembevételével kerÍitjön sor.

További munkálatokban szem előtt tartva Önkormányzatuk által jelzett igéný, fokozottan törekszünk arra,
hogy a kerületi lakosok részéreaje|zeÍI határidőben visszaadjuk a parkot.

További sikęręs egyĹittmiĺködésĹinkben bízva, tisztelettęl:
Budapest, 2017. ápnlis |2.

