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Targy: Javaslat a Tolnai Pihend kert hasznalatanak modositasara

A napirendet nyilt/zart ulesen kell targyalni, a dontesek elfogadasahoz egyszeru/mindsitett szavazattdbbseg szukseges.
/
Elokeszito szervezeti egyseg: REV8 ZRT.^dH

Keszitette: Gerencser Lilla .
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL/NEM 1GENYEL, IGAZOL AS;

U—

Jogi kontroll:
BETERJESZTESRE ALKALMAS

DR.

.SZILVIA

Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
Varosuzemeltetesi Bizottsag

X

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Varosuzemeltetesi Bizottsag, a Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag es a
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolj a a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testuiet!
I.

Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Kepviseld-testuiet 9/2020 (1.30.) szamu hatarozataban elfogadta a Jozsefvarosi klimavedelmi
intezkedesi tervet, amiben felkerte a JGK Zrt-t es a Gazdalkodasi Ugyosztalyt, tekintsek at a
Tolnai utcai kert hasznalatat es a hasznalat felteteleirol fogalmazzanak meg javaslatokat.
A Kepviseld-testuiet 328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozataban a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23.
szam alatti, onkormanyzati tulajdonu ures telek pihend kertkent keruljon a tovabbiakban hasznositasra. Megbizta a JGK Zrt., hogy a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szam alatti telken pihend
kertet gondozza, es a JGK kozszolgaltatasi szerzddese ennek megfeleloen kerult modositasra. A
Rev8 Zrt. 2021. evi kozszolgaltatasi szerzodeseben feladatkent kerult nevesitesre a Tolnai kert
kozossegi tervezesenek a koordinalasa.

A Tolnai kert 2020. szeptemberi megnyitasa ota dsszegyujtottunk visszajelzeseket arra vonatkozdan, hogy milyen kertet szeretnenek a komyekbeliek. Az elmult 1 ev soran hozzajarult ehhez a
Tolnai kert jovojerol szolo kerdoiy, a Tolnai Lajos utca 21-ben lakokkal folytatott
a Tolnai kert baratai Faccbook-csoport, 2 online es 1 szemclyes forum.
C
moi m/r
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1/1. A Tolnai kert megujitasa
A Tolnai kert kozossegi megujitasa egy tobblepcsos, egymasra epuld folyamat. Indokolja ezt,
hogy a kert mar most is remek adottsagokkal rendelkezik, az epp megfeleld szintu beavatkozasokkal megdrizhetd a kert termeszetkozeli jellege, az egyes elemek megujitasaval pihenesre alkalmas hely alakithato ki. A cel egy olyan pihenokert, amit a lakok is magukenak ereznek es
gondoskodnak rola.
A folyamat megalapozaskent a Rev8 feimerte, hogy a kdmyekbeliek hogyan kepzelik el a kertet.
A Tolnai kert jovdjerdl szolo kerdoiv alapjan elsosorban tobb ndvenyt es tovabbi ulohelyeket szeretnenek. 2021 nyaran gazdara talaltak a magasagyasok, ket rosszabb allapotban levdt pedig elbontasra, majd athelyezesre kerult a ter jobb kihasznalasa erdekeben, illetve komposztalo letesult
a kerti zoldhuiladek gyujtesere. Meglevo es uj novenyagyasok keriiltek fejlesztesre. 2021 dszen
folytatodott a kert zolditese, meg tobb noveny es uj butorok is keriiltek a kertbe. Megvaldsulnak
a kertet erintd jelentosebb infrastrukturalis beavatkozasok, uj burkolatot kap a kert es megujul a
kerites is. Abeavatkozasokat folyamatosan teszteljiik, a kertbe jarok visszajelzese alapjan, a valos
igenyekhez igazodva alakul a kert.

1/1. Hazirend
A Kepviseld-testulet 328/2020. (IX. 24.) hatarozata alapjan a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont
(JGK) Zrt. elkeszitette a Tolnai kert hazirendjet. A kert latogathatdva valasat koveto idoszak tapasztalatai alapjan indokolt ennek egyes pontjainak feliilvizsgalata a nyitvatartas es a kutyas szabalyozas tekinteteben.

Nyitvatartas
A Tolnai kert megnyitasat kovetoen minden nap 8 oratdl sotetedesig volt nyitva. A nyarra es a
kutyas tesztiddszakra tekintettel 2021. junius 28-tol a kert 6:30-20:30 kozott varta a latogatdkat.
A Tolnai kert jovdjerdl szolo kerdoivben es a szemelyes kutyas forumon is jeleztek lakosok az
evszak szerinti nyitvatartas otletet. A javaslatot a JGK befogadta es a hazirendbe atvezetik.

Kutyas szabalyozas
A tapasztalatok es a lakok velemenye alapjan a Tolnai kert pihenokert kutyas hasznalata hatranyosan erinti a kert mukbdeset, a kozvetleniil erintett lakok nyugalmat, a nbvenyek vedelmet es a
kert tisztantartasat. Ezert a kert uj ertekeinek letrejotte utan indokolt a kutyak tiltasa a kertbol,
ugyanakkor a nagy keresletre valo tekintettel altemativ kutyas rekreacios helyszinre van sziikseg.
A kert kutyas szabalyozasara a Kepviseld-testulet 328/2020. (IX. 24.) szamii hatarozata vonatkozik: „a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szam alatti, onkormanyzati tulajdonu iires telek piheno
kertkent keriiljon a tovabbiakban hasznositasra, jelen Hatarozat 3-4. pontjaiban foglalt feltetelekkel, azzal a kiegeszitessel, hogy a kozossegi kertbe legyen lehetoseg kisallatot is bevinni.”
A dontes nem hatarolta le konkretan, hogy milyen mddon (szabadon, porazon) lehet bevinni
allatokat a kertbe. 2021. tavaszara a gyakorlatban a kutyafuttatd jellegu hasznalat alakult ki (egyegy gazda-kutya paros a kaput bezarva elfoglalja a kertet, sorban alias alakul ki a belepesert), ami
konfliktusforras volt a kutyaval erkezok csoportjan beliil, illetve a tobbi kerthasznaldval, a kert
mellett lakokkal valo viszonylatban is.

A Tolnai kert megnyitasa ota megosztd tema a kert kutyas hasznalata. A Tolnai kert jovdjerdl
szolo kerdoiv vonatkozo kerdeseire kapott valaszok is eltero velemenyt mutattak arra vonatkozoan, hogy a kutyak es a pihenokert funkcio megfer-e egymas mellett. E kerdes feltarasa erdeke
ben online kutyas fdrumot tartott a Rev8 2021 majus 13-an, amely soran a kutyas kerthasznalat 4
valtozatat ertekeltek a resztvevok. A legoptimalisabb valasztasnak az iddsavos kutyas kerthaszna
lat tunt, ezert 2021. junius 28. es julius 25. kozott ezt teszteltiik a kertben. Ennek ertelmeben a
reggeli (6:30-8:30) es esti (18.30-20:30) iddsavokban szabadon el lehetett engedni a kutyakat,
napkozben kizarolag porazon lehetett oket behozni. A kutyas tesztidoszak tapasztalatait a 2021.
julius 27-en tartott kutyas forumon beszeltek meg a resztvevok a Tolnai kertben.
A kutyas tesztiddszakra vonatkozo visszajelzesek is amyaltak voltak, ramutatott a fo problema^a^
Tobbsegeben megoldhato, hogy kutyaval es anelkiil is lehessen pihenni a kertb<3C&^^^^^^
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szabalyokat be nem tartok nehezitik a megosztott hasznalatot. Az esemeny megelozoen a Tolnai
Lajos utca 21 -ben valo kopogtatas soran a lakok egyhanguan elutasitottak a kutyak beengedeset a
kertbe. Velemenyuk szerint a tesztidoszak alatt nem vaitozott a kutyas kerthasznalat. Elmondasuk
alapjan napkozben gyakori a kutyak hangos csaholasa, mely fdkent az ejszakai muszakban dolgozdk szamara zavard. Legfobb problemakent a nagyon kellemetlen szaghatast neveztek meg, es
mivel a kert egy haztelken terul el, a negativ hatasok fokozottan erezhetok a szomszedos hazban.
A kutyas forumon resztvevdk velemenye alapjan kis odafigyelessel betarthatok lennenek a tesztidoszak alatti szabalyok. A 6 fdbol 4 kutyatarto a kutyak elengedeset megengedd iddsavok meghosszabbitasat javasolta, ezzel jelezve, hogy van igeny olyan kutyabarat helyre, ahol szabadon
lehet engedni a kutyakat.

A Rev8 Tolnai kert hasznositasara vonatkozd javaslatat 2021. augusztus 15 es 31. kdzdtt lehetett
velemenyezni emailben es a Tolnai kert baratai Facebook-csoportban. A visszajelzok koreben is
kettds volt a javaslat fogadtatasa. A kbzvetleniil erintett lakok a fennalld problemakat hangsulyoztak (kellemetlen szaghatas, csaholas). A kertbe jard kutyagazdakpedig a helyzet bsszetettsegere
hivtak fel a figyelmet, utalva a kertet erinto egyeb lehetseges problemakra, mint peldaul a kert
elneptelenedese es a szemeteles, tovabba kerik a javaslat elveteset, legalabb az uj kutyas park
kialakitasaig. A beerkezd visszajelzesek olvashatok a mellekelt javaslatban.
Az eloteijesztes bsszefoglalta az elmult egy ev soran osszegyult visszajelzeseket a kert szabalyozasara vonatkozdan. Ezek alapjan a Tolnai kert nappal szabadon hasznalhato kozossegi pihenokertkent valo uzemeltetese erdekeben szukseges, hogy ne lehessefi kutyat behozni a kozvetleniil
erintett lakok nyugalmara tekintettel, a novenyek vedelme es a kert tisztantartasa erdekeben.
A keriiletben elszdrtan talalhato kutyas infrastruktura es a jelentos kereslet okan indokolt vizsgalni, hogy a kutyasok milyen feltetellel hasznalhatnak a kerulet legnagyobb szabad zoldteriiletet,
a II. Janos Pal papa teren, (pl. integralt park, vagy pdrazon torteno athaladas), es annak a lehetoseget is, hogy hoi lehet tires telken kutyabarat parkot letesiteni a keriileti kutyatartdkkal kozosen.
(pl. a Koszoru utca - Magdolna utca sarkdn levo onkormanyzati telek.)

H. A beterjesztes indoka

A Tolnai piheno kert hasznalatarol a Kepviselo-testulet dontott 328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozataval,
ezert annak modositasahoz is szukseges a Kepviselo-testulet hozzajarulasa.
III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja, hogy szabalyozza a Tolnai kert hasznalatat. A dontesnek penziigyi vonzata nincsen.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviselo-testulet donteset a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szold 2011. evi CLXXXIX.
torveny (a tovabbiakban: Motv.) 41. § (3) bekezdese alapjan hozza meg, mely szerint az onkormanyzati feladatok ellatasat a kepviselo-testulet es szervei biztositjak. Onkormanyzati dontest a kepviselotestulet hozhat.

Az Motv. 107. §-a alapjan a helyi onkormanyzatot - torvenyben meghatarozott elteresekkel - megilletik mindazok a jogok es terhelik mindazok a kotelezettsegek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megilleto jogok gyakorlasarol a kepviselo-testulet rendelkezik.

A fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
....72021.(IX.) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepvi
seld-testuletenek 328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozatanak modositasarol

1. Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete az alabbiak
szerint mddosftja a Kt. 328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozatanak 2. pontjat az alabbiak szerint:
„a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szam alatti, onkormanyzati tulajdonu iires telek pihend kertkent keruljon a tovabbiakban hasznositasra, a hatarozat 3-4. pontjaiban foglalt feltetelekkel, azzal a kiegeszitessel, hogy a kozossegi kertbe nem lehet kutyat bevinni 2021.12.01. idoponttol.”

2. felkeri a polgarmestert, hogy vizsgalja meg uj kutyas park letesitesenek lehetdseget egy
Csamok negyedi ures onkormanyzati telken.

Felelds: polgarmester

Hataridd:

1. pont eseteben: 2021. november 31.
2. pont eseteben: 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Kozossegi Reszveteli
Iroda, JGK Zrt., Rev8 Zrt.

Budapest, 2021. oktdber21.

Torvenyessegi ellenorzes:

