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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testület e számára

Tisztelet Képviselő-testůilet!

I. TényáIlás és a döntés tĺrta|mának ľészletes ismertetése

Józsefuaľos elkötelezett az iránt, hogy a kerület lakóinak élhetőbb, ztildebb és szebb
köľnyezetet teremtsen. A zöld és fenntaľthatőkomyezet kialakítása vezérelv, amit valamennyi
fejlesztés, beruhźzás és ĺjnkormányzati dontés esetén szem előtt kęll taľtani.

A Képviselő-testület a 14512014. (VI.25.) szźtm'Úhatározatával mźtr elfogadta a Józsefuaľosi
onkoľmanyzat zo|đfelület-fenntartási és környezetvédelmi koncepciój ái (a tovźhbiakban:
Koncepció), amely Koncepció meghatárona azon rövid-, ki:zép- és hosszú távú cselekvési
iľányokat, amelyek mentén a zĺjldfeltilet-kezelési- és fejlesztési stľatégia elkészíthető.

A fentiek érdekében javasolható aZ alábbi haľom célkitűzés megfogalmazása és
megvalósítása:
1 . zt'ldfelület-kezelési- és fej lesztési stratégia megalkotása'
2. Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolőđő fapőt|ási kötelezettség a keľület érdekeinek
fi gyelembevételével történő megvalósítása,
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testtileti tilés időpontj a: 2016. október 06. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat keľületi ztildstľatégiával kapcsolatos dtintések meghozata|źra

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalĺĺ, a határozat elfogadásához egyszerű
szav azatlobb sé g szüks é ge s.

ErcrÉszÍro szpnvpzBTl EGYSÉG: Ge'zpe,lrooe.sl ÜcyoSZTALY

KÉszÍrprrE: DR. Be,lls,ą,NI Cno, LpNove,y Jizspľ 9- W---
/\

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IG1rNYpL, IGAZoLAS:U ą^-_

JocI roNľRorr: ,df.
BerpRrpszTÉSRE ALKALMAS :

r--r

tr ,klLd/- De,Nao,q,-RlvĺÁN EpNe
BCYZO ln ý

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ,elemir(ye,i X

Emberi Eľőforľás Bizottság véleményezi

Hatátozati javaslat a bízottság számáta: A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
i avasoli a a Képviselő -testĹiletnek az előteri es ńés mestźLrsvalását.
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3 . J őzsefvźrosi tanösvény progľam megalkotása.

1 . Józs efi áro s i Zöldíel'tilet-kezelé si- és fej lesztés i Str até gia

A Józsefuáľosi Zöldfelület-kezelési- és fejlesztési Stratégia megalkotása lehetőséget teremt
a:ľa, hogy az onkormtnyzat meghatźĺrozza és felügyelni tudja a keľületben talźihatő
köztertiletek zöldfelületeinek megújítását és fejlesztését, akár a kerületben keletkező és
végľehajtandó fapótlási kötelezettségek összehangolásával, helyszíneinęk és telepítendő
taxonainak meghatáĺozźsáva| is. A stratégia a Koncepcióban már megfogalmazott célok
pnorizá,Iásén tul a megvalósítás módját és az ahhoz szfüséges erőforrások meghatźtrozásětt is
jelenti, amelynek kapcsán fontos szempont a fejlesztési szintek meghatfuozása is, ezá|ta| a
lehető legfelelősségteljesebb hozzáźi|ás érvényesítése mind a zĺjldítések, mind a zcildfelületek
későbbi fenntaľtása vonatkozásában.

2. Ludovika Campus fapótlás i kötelezetts é gének inte gr álás a

A kertilettinkben jelenleg is zaj|ő Ludovika Campus projekt nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruhźnás, Javasolható azonban, hogy a Nemzeti Kozszo|gáIati Egyetem
részére Budapest Főváros Kormanyhivatala éita| előíľt fapótlási kĺjtelezettségének
teljesítésével kapcsolatbarl az onkoľmanyzat fo|ýasson le egyeztetéseket annak érdekében,
hogy a fapótlások az onkormányzat zöldkoncepciójrínak figyelembevételével, a
zöldstľatégiával ĺisszhangban való sulj anak meg.

3. Józsefvórosi tanosvény program

Jőzsęfyáĺos lakossága és a kerülętben dolgozók träP, mint nap haszná,|ják a váľos
közterĹileteit. A város utcái ismeľetteľjesztő feladatot is teljesíthetnek, lehetőséget nyújthatnak
értékes információk, tudás közvetítésére, szinte észrevétlenül oktathatnak.

A kerület kapujában a Korányi Sandoľ utca mentén több fontos koziĺtézmény is található:
Semmelweis Egyetem Klinikák, Nemzęti Kozszolgá'|atí Egyetem, Eötvös Lorand
Tudomiĺnyegyetem Füvészkeľt' mely íĺtézméĺyek tevékenysége illik a fentebb meghatáĺozott
feladatokhoz. A munka során ezen intézmények tevékenységi ktireit, fe|adatait a melletttik
futó utcak felületein fiárda, zöldsáv, kerítés) mintaprojektként jelenítenénk meg különböző
módszerekkel'. Az információhoľđozók lehetnek képes, grafikus, illetve élő anyagok.

A mintapľojekt megvalósításával érhetjük el, hogy a keľiilet közterületei egyediek lehessenek,
a keľĹiletben találhatő intézmények bemutathassfü munkájuk sokszínúségét, széles kĺiriÍ
i smeľetterj e sztő fęIađatokat l áthas sanak el.

II. A beteľjesztés indoka

A đönté s me gho zata|a a T ísztelt Képvi se lő -te stület hatásköréb e taftozik.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés céIja a zĺjldterületek tudatos fejlesztésének stratégia szintű megfogalmazása. Je|en
dcintésnek onkormanyzatot éńnto pénzugyihatásanincsen' A stratégia, illetve a józsefuárosi
tanösvény program megvalósításához szükséges fedezet meghatározása a lefolytatott
e gye zteté s ekĺe tekintett e| határ o zható maj d me g'



IV. Jogszabályi kiirnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaľorczág he|yi önkormanyzataitőI szőIő 2011. évi.
CL)ooilX. törvény 23. $ (5) bekezdés 1. és 5. pontján, továbbá a 107 , $-an alapul.

Fentieka|apjankéremaza|ábbihatározatí javaslatelfogadását.

HłrÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. támogatja a Jőzsefvźnosi Zĺjldfelület-kezelésĹ és fejlesztési Stľatégia kidolgozását és
felkéri a polgármestert az ennek megvalósításźúloz szükséges egyeztetések
lefolytatásara.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 06.

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a NemzetiKozszo|gá|ati
Egyetemmel a Ludovika Campus beľuhazás során előíľt fapótlási kötelezettség
telj esítésével kapcsolatban.

Felelős: polgáľmester
Határiđłĺ: 20|6. október 06.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy kezdeményęzzen egyeztetéseket az ELTE Füvészkeľttel
a J őzsęfu árosi tanösvény pľogram megvalósíthatősźryával kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 06.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Polgármesteľi
Kabinet, Jĺízsefu áľo sĺ Gazdálko dásĺ Kiizp ont Zrt.,, Hatős á gi Ü gyosztály

Budapest, 2016. szeptember 27.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbizátsábĺól
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