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Tárgy : Y źiaszlevé1 közmeghallgatasra

Tĺsztelt Asszonvom!

hogy megtisztělte onkormiányzafunkat, és a

20116. évi kĺizmeghallgatasra
az
alábbiakban foglďjam össze
felvetéseire
meg,
hogy
Engedje
észrevétellelfordult hozziĺlk.
válaszomat.

Köszöqjtik,

A VIII. keľiilet kozígazgatźsi teruletét éľintő, đeaz tinkoľmányzatihatÁsköľöktől ffiggctlcnitl
zajLő LuđovikaCampus Projekt során a Koľmány teljes könĺen t$jáépitette a Ludovika
töľténelmi éptiletegyiittesét és megujítja az orczy-keľtet. A beruhazás megvďósítísa előtt
szakembeľek méľtékfel az orczy-patk teljes növényálloményát és adtak dendrológiai
szakvéleméný,amely alapjźn elkésziilt a fakivágasi terv. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tájékońatasa szeľint a lehetőségek<hez képest igyekszik a lehető legtĺibb f;ít megmenteni a
pľojekt sorián. A kivágott frĺk pótlasĺĺra részben a paľk teriiletén kerül soľ a terep- és
kömyezetrendezéssel egyidejiĺleg, részben Józsefuĺáľos miás teľiiletein, a természetbeni
pótlĺáson felĹil továbbá a Nemzeti Közszo|gźiati Egyetem kompenzációs összeget is ťtzet a
Józsefu ĺíľosi Önkoľm źny zat t észére.

A

józsefuĺáľosi teľmészeti környezet védelméľőlszóló önkormĺĺnyzati ľendelet
kötelezettségként előírją hogy a kompenzĺciós összeget a befizetését követő öt éven beliil a
kerületi zĺildfeliiletek fejlesztésérekelt felhasznĺĺlni.Ennek megfelelően a Nemzeti
Kozszolgá|ati Egyetem ĺĺltalmegfizetęt1 ĺisszeget az onkoľmźnyzata kĺĺvetkező évek
igazgaÍoją dr. orlóęi LászIő útĺrutatasai és
zöldítései során fogja felhasználni a Fĺĺvészkęľt
tanácsai ďapjan készülő zöldstľatégiában foglaltaknak megfeleliĺen. A zölclstratégia
megvďósítasát és a következő években teweze'tt ezet fa elültetésétaz Oĺkormźnyzata
lakossĺĘ széleskĺirÍĺbevonĺásávď fogja megvďósítani. A lakossági igényeket mind a Nemzeti
KözszoLgáIati Egyetem az orcrypark@uni-nke.hu e-mail címĺe,mind pedig a Józsefuaľosi
onkoľmanyzatf olyamatosanfogađjaazo|dites@1ozsefu aľos.huemailcÍmen.

A Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. HátĺalékkezelésiCsopoľtja a felmerÍilő feladatok
e|Látásáůloz sziikséges létszźĺnma|dolgozik. Tekintettel az épulet adottságďrą valamint a
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'3iá::'J'ľľhatékony és pľaktikus fęladatellátasľa, az éľintett munkataľsaknuk egy irodában célszęľű
helyet foglďniuk. A Józsefurĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt. Htúta|ékkezelésiCsoportja
2016. év novemberéig több mint hétezer alkalomma| keze|te az ügyfelek igényeit, amelynek
soriĺn az Íigyfe|ek részérő| egyetlen olyan taľtalmúészrevételsem érkezet1 a Jőzse.fuarosi
Gazdalkodási Kozpont Zrt. vagy a Józsefuaľosi onkoľmányzat felé, hogy az iľodfü
ügyintézésre való ďkalmassága nem teszi lehetővé a kultuľált iigyintézést.
Bízom benne, hogy felvetéseiľe sikerült kimerítő vá|asszal szolgálnom!
Budapest, 20|6. đecember 20.
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