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Jegyzőkönyv

neve: PAR JK-TE-Lakos-R00-2o161'1'L6

Bevezető, bemutatkozások, általános információk
Ficzere Csaba a Garten Studio Kft, mint a Városligeti Park Rehab'ilitáció tájépítésztervezőjének képviseletében köszöntötte
a
megjelenteket, és tájékozatta óket, hogy jelen megbeszélésről jegyzőkönyv készül, mely a Városligetpark'hu honlapra felkerül.
Kérte a megjelent szervezetek képviselőinek is rövid bemutatkozását.

I.2

Ficzere Csaba e|mondta, hogy jelen egyeztetés a Liget Park Fórum keretein belül zajló tematikus egyeztetés. Célja a tervezés
jelenlegi kezdeti fázisában a Ligethasználók igényeinek felmérése, illetve az eddig beérkezett igények, javaslatok részletesebb
egyeztetése, megértése. Hangsúlyozta, hogy jelen fázisban még csak az igények felmérésefolyik, és miután befejeződtek az
egyeztetések az összes ciVil szervezettel, minden jelen jegyzőkönyvben felvetett észrevételre,javaslatra rövid írásos választ fognak
adni 207-] . l. negyedévében. A tervbe beépült javaslatok előszőr 2oI7. közepén lesznek "kézenfoghatóak''.

1.3

Ficzere Csaba hangsúlyozta, hogy ezen a megbeszélésen a Ligetbe kerLilő új épűletekről, illetve azok tervezéséről nincs lehetőség az
egyeztetésre a jelenlévők kompetencia hiánya miatt. A Garten Studió tervezési feladata egyrészt a meglévő és megmaradó,
valamint az új épületekhez való zöld és közlekedési felületek csatlakozásáig terjed, másrészt a köri'ilölelő utak Liget felöli kiemelt
szegélyéig.
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L.4

Ficzere Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a lezárt jegyzőkönyv 48 órán belÚl megkÜldésre fog kerülni minden jelenlévő, illetve
meghívott részéreegy adatlappal, melynek kitöltése után kéri azt visszaküldeni'

1.5

Szloszjár György vezető tervező röviden ismertette a nyertes pályaművet, és a tervezés menetét, valamint a közlekedési
elképzeléseket a Liget területén belül.
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Egyeztetéssoránelhangzottészrevételek,javaslatok,megállapítások:
LAKSZ: Liget természetközeliségének megtartása nagyon fontos
LAKSZ: Városligeti tó természetes vizekhez hasonló kialakítása. Partszélek élőhellyé történő kialkítása, minnél több élőlény számára

előhely biztosítása.
LAKSZ: Beköltözött
madarak, denevérek élőhelyének további biztosítása.
LAKSZ: Javasolt a Liget több területein is csobogók, "kerti" kis tavak kialakítása
LAKSZ: Jelenlegi lombegyenérték megtartása, sőt növelése lenne fontos, és nem csak több évtized után'
LAKSZ: Javasolt a Lígeten kívüli is, a rávezető utak mentén is a fák telepítése, sűrítése.
LAKSZ: Javasolt, hogy legyenek elkÜlönített zöldterűletek,

amIk nem ''átjárhatóak", nyugodt természetvédelmiterületek, egyedi,

értékesnővényekkel.
LAKSZ: Javasolt a meglévő felszini termőréteg javítása, jó minőségű humusszal.
LAKSZ: VéleményÜk szerint a parkban az extrem sportoknak nincs helye, a Lígeten kívül javasolt számukra helyet biztosítani'
LAKSZ: Külön

figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek áramlására, visszaduzzasztására.

GeoMed: Regnum Marianum további sorsáról kérnek tájékoztatást {előzményeiről a meglévő adatokat megküldik). A hitélet a
szempont, és nem annyira az épület maga.
LAKSZ: Mozgáskorlátozottak

közlekedése a Ligeten belül.

Végszó
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A későbbiekben felmerülő iavaslatokat mind a Liget Zrt, mind a Garten Studio e_mail formá.!ában vár'ia ez év végéig
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