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Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

20|7. jarnw utolsó hetében a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem (NKE) a spoľtpályĺík
kivételével teljesen |ezárta a polgĺírok előtt keľületiink legnagyobb közparkjźń az orczy
paľkot, legnagyobb tészét 20|7 . november végéig, kisebbik tészét fél év időtaľtamĺa.

Budapest Józsefvá ľosĺ Onko ľm ányzat

Képviselő.testĺilete számára

Előterjesztő: Jakabs Tamás, képviselő

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|7 . februĺír 02. . sz. napirend

Táľry: FellrBrés a Nemzeti KÓzszolgólati Egłetem felé az orczy park relronstrukciójával
kapcsolatban

A napirendet nyílt iilésen kell tĺľgyalni, a hatĺírozat elfogadásáůloz egyszeľíĺ szavazattöbbség
szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi

Emb eľĺ Eľőfo ľľás Blzottság v éIemény ezi
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il. A beterjesztés ĺndoka

MagyaľországazAlaptörvényben ismeľi el mindenki jogźttazegészséges köľnyezethez. Mivel
Józsefuaros lakosságszźlmćůloz képest kevés zölđteriilettel rendelkezik, a józsefuaľosi lakosok
elemi érdeke, hogy a |étezó parkjďnk ne legyenek hosszri id&e zérva tarthatók. A stirgősség
indoka: a következő rendes testiileti ülésig azárvatartĺís időszakából jelentős idő telik el.

ilI. Dtintés célja és pénzüryi hatása

A döntés cé|ja az NKE felkérése, hogy a paľk ľekonstrukcióját olyan ütęmezésbenvégezze,
hogy mindig nyiwa legyen a paľkból a spoľtpályán kívĹil vďamekkoľa rekreációs terĹilet.

A dtintésnek pénn,lgyi hatása nincs.



Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

Ahatźttozati javaslat az A|aptöwény )oil. cikk (1) bekezdés, valamint a 32. cikk (l) bekezdés
j) pontja figyelembe vételével keriilt megfogalmazásra. A Képviselő-testĺilet döntése
Magyaľoľszag he|yi önkoľmáĺryzatairól sző|ő 2011. évi cl-)ooilX. törvény 41. $ (3)

bekezdésén ďapul.

Kérem az alá.ů.bi határ ozati j avaslat elfo gadás át.

Hłrlłnoz'ł'Tl JAvAsLAT

A Budapest Fővaĺos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő.testtilete

1. kinyilvanítja véleményét, hogy az orczy paĺkban a tö,ľténelmi keľt teljes |ezfuźsáva|
nem ért egyet, valamint felkéri a Nemzeti Közszolgrálati Egyetemet, hogy az orczy
park rekonstrukcióját úgy titemezze, hogy ne legyen olyan időszak, amikor a park
ľekľeációs tertiletének teljes egésze a közöns ég elott zźlrva tart.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatáľidő: 20|7. februĺáľ 02.

2. felkéri a Polgármesteľt, hogy a hatfuozatban foglaltakról a Nemzeti Kozszo|gźiati
Egyetemet üĺj ékoztassa.

Felelős: polgĺłrmester

HatÁndő: 20|7 . februáľ 02.

A dtintés végľehajtá sáft végző szeruezetí erység: Gazdálkodási Üryopztály

Budapest, 2017.01.30

képvÍselő

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-RÍmán Edina
jegző

nevében és megbízásábó|
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Dr. Kovács Gąbriella Z017 ľIBR 0 1'

aljegłző


