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Sürgősségi előterjesztés

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére
a Budavári Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzat által a LIFE pályázatra
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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő Testület!

A Budapest Főváros Önkormányzata a „LIFE Természet és biodiverzitás”

pályázatra

benyújtandó „Vad Budapest” tervezet keretében megkereséssel fordult a Budavári Önkormányzat
felé, miszerint a projekt tervezett partnerei között a Budavári Önkormányzat, mint konzorciumi
partner/társfinanszírozó szerepelne a pályázatban.
A Budavári Önkormányzat konzorciumi partnerként/társfinanszírozóként való elköteleződése a
projekt mellett várhatóan 20 000 000 Ft önrész biztosításával járna, melyet 2022-től kezdve, 5 évre
elosztva kellene rendelkezésre bocsátania. A Budavári Önkormányzat megvizsgálja továbbá annak
a lehetőségét, hogy a pályázatban megfogalmazott cél megvalósulása érdekében jelenleg erdősült
építési telkek jövőben való védett természeti területté minősítét.

A sürgős tárgyalás indoka, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által a „LIFE” pályázat első
fordulójára angol nyelven benyújtandó „concept note” (előzetes koncepció) benyújtási határideje
2020. július 16. napja.
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Az előítt határidő betartása okán kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi
előterjesztést a 2020. 06. 25. napján tartandó ülésen megtárgyalni, és arról határozatot hozni
szíveskedjen.
A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi
politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre,
A

LIFE

Környezetvédelem

érdeklődők: „Természet

és

alprogramban

három

biodiverzitás”, „Környezet

területen
és

pályázhatnak

az

erőforrás-hatékonyság",

valamint „Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás”.
A LIFE Környezetvédelem alptogramon belül a költségvetés min. 55%-a a „Természet és
biodiverzitás” területre fordítódik, mely kiemelt terület fő célja a korábbiakhoz hasonlóan a
madárvédelmi

irányelv

(2009/147/EK)

és

az

élőhelyvédelmi

irányelv

92/43/EGK)

végrehajtásának, különösen a Natura 2000 hálózat megvalósításának elősegítése, kiemelt tekintettel
a tagállamok phorizált intézkedési terveire.
Emellett kiemelt cél a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia
végrehajtásának támogatása.
LIFE program a LIFE Természet és biodiverzitás pályázatok esetén a 2018-2020 időszakban is
a projektek költségvetésének maximum 60%-át biztosítja.
A „LIFE” pályázat keretében megvalósuló projekt célja Budapest biológiai sokszínűségének
megőrzése és erősítése a mozaikszerű védett élőhelyek és városi zöldfelületek ökológiai folyosóba
szervezése, ökoszisztéma szolgáltatásuk támogatása.

A projekt lényeges eleme egyrészt a biológiai sokszínűséget képviselő területek folyosóba
szervezése érdekében zajló tervezési folyamat, másrészt megvalósulna három ikonikus védett
terület természetvédelmi rekonstrukciója. (Gellért-hegyi országos védettségű természetvédelmi
terület, a Natura 200-es védelem alatt álló Tétényi-fennsík, Mocsáros természetvédelmi terület)

A „LIFE” projekt keretében a Gellért-hegyen 300 000 000 Ft bruttó összegű beavatkozás kerülne
megvalósítására, a természetvédelmi terület és közpark ökológikusabb fenntartása érdekében.
A Budavári Önkormányzat megvizsgálja annak lehetőségét, hogy rendelkezik-e olyan jelenleg
erdősült építési telkekkel, amelyek közparkhoz csatolása, továbbá a területen gyalogút kialakítása
elősegíthetné gyalogos kapcsolat kiépítését a Gellért-hegy és a Tabán területe között.

A Gellért-hegy országos védettségű természetvédelmi területén az alábbi beavatkozások
valósulnának meg:
-

A keleti sziklafal természetes dolomit sziklagyep vegetációjának felszabadítása invazív fák
eltávolításával, őshonos fák és cserjék telepítésével, a terület hulladékmentesítésével.
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-

A Gellért-hegy nyugati oldalának természetvédelmi célú parkrendezése. — A jelenlegi
gyepfelületeken

méhlegelő

és városi

kaszáló

kialakítása.

Madárbarát növényzet

telepítése, (cserjék és egyéb növényzet)
-

A Szent Gellért-szobor fölött a vízvisszatartás elősegítése érdekében esőkert kialakítása.

-

Szemléletformáló és ökoturisztikai elemek a természetvédelmi és biodiverzitást előtérbe
helyező parkhoz és a terület fokozottan védett lágyszárúihoz kapcsolódóan.

A pályázat tervezett költségvetése Imrd forint, a projekt partnereknek az összeg 40%-át szükséges
önészként biztosítaniuk, mivel a pályázati konstrukcióban 60% a támogatás-intenzitás.

A projektpartnerek/társfinanszírozók a pályázatban önálló költségvetéssel, saját felelősséggel és
önrésszel szerepelnek.
A tervezett partnerek/társfinanszírozók:
1. Budapest Főváros Önkormányzata, mint konzorciumvezető
2. Főkert Zrt.
3. Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
4. Pilisi Parkerdő Zrt.
5. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
6. Óbuda Önkormányzata
7. Budavári Önkormányzat

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és
a csatolt határozati javaslatot fogadja el.
2. Határozati javaslat
Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

... /2020. (VI. 25.) önkormányzati határozata

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 20 000 000 Ft, azaz húszmillió
forint (önerő) összeggel partnerkért/társfinanszírozóként csatlakozik a „LIFE
Természet és biodiverzitás” pályázathoz, melyet 2022-től kezdve, 5 évre elosztva
szükséges rendelkezésre bocsátania. A Budavári Önkormányzat megvizsgálja a
pályázatban megfogalmazott cél megvalósulása érdekében jelenleg erdősük építési
telkek jövőben való védett természeti területté minősítését.

Határidő: 2020. július 16.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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