NÉPSZAVAZÁSI HATÁROZAT
A Képviselő-testület támogatja a Normafa területének a helyi népszavazást követő
helyreállítását az alábbiak szerint:
a)
A Normafa megújítása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a Normafa
területének jelentős része a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozik, természetvédelmi
terület, valamint védett erdő. A Normafa helyreállításánál a Zugligeti úttól Budakeszi
határáig, a Szépjuhászné úttól a Hegyhát útig terjedő területet egy környezeti egységként
kell tekinteni. A rekonstrukció során a Natura 2000-es természetvédelmi hatásbecslés
megállapításai, valamint a környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni a Normafa
történelmi, kulturális hagyományainak figyelembevételével. Kiemelten fontos a
fenntarthatóság elve mentén az egész éves használat lehetőségének kidolgozása oly
módon, hogy a Normafa környékén élők nyugalma ne sérüljön.
b)
A közlekedés szabályozása a Normafa területén a közösségi közlekedés
előnyben részesítésével
Ennek keretében az Önkormányzat kezdeményezi az Eötvös út – Konkoly-Thege úti
kanyar forgalomcsökkentését, a Távcső utca kiépítését, a buszforduló és a Normafa Síház
melletti gépjárműparkoló áthelyezését az Eötvös út 40. és környékén lévő ingatlanok
bevonásával. Az Önkormányzat szakmai és jogi támogatást nyújt a Fogaskerekű Vasút
nyomvonalának meghosszabbításához és végállomásának elhelyezéséhez, szintén az
Eötvös út 40. és környéke területére, továbbá kezdeményezi a Gyermekvasút
környezetkímélő vasúttá történő átalakítását és a Libegő korszerűsítését.
A túlzott gépjárműforgalom csökkentése érdekében az Önkormányzat kezdeményezi a
Normafa területén kívüli kisebb közösségi parkolók kialakítását (a Zugligeti úton,
Budakeszi határában, a Szépjuhásznénál, a Hűvösvölgyben), ide vezető túraútvonalakat
épít ki, valamint kezdeményezi P+R parkolók kialakítását a közösségi közlekedési hálózat
megállóihoz kapcsolódóan.
c)
A területen található rossz műszaki állapotú, többnyire műemlékvédelem alatt
álló épületek felújítása, új funkciók szerinti hasznosítása
Ennek keretében kerülhet sor természetvédelmi-oktatási központ kialakítására a Béla
király út 59/E szám alatti ingatlanon, az egykori Fácán vendéglő épületének közösségi
célú felújításával. Szintén feladat az önkormányzati tulajdonú, Zugligeti út 64. szám alatti,
egykori Lóvasút végállomás épületének felújítása, közösségi célú hasznosítása.
d)

A „Normafa Kapu”, a Normafa központi területének megújítása, kialakítása

Az Önkormányzat tulajdonát képező, Eötvös út 48. szám alatti ingatlan adhat helyet az ún.
„Normafa Kapu” látogató- és információs központnak. Kiemelten fontos az Eötvös út 40.
szám alatti, egykori Olimpia Hotel kisajátításának és bontásának kezdeményezése. A
parkoló áthelyezését követően kerülhet sor a Normafa Síház vendéglátó funkciójának
kibővítésére, játszóhely, közösségi tér kialakítására.
e)

Korlátozott síelési lehetőség biztosítása

Ennek keretében valósítható meg a Szaniszló rét környékén az oktató sífutó pálya, a KisNorma lejtőn a hajdani sípálya egy részének a Mátyás király útig történő helyreállítása
mobil felvonó telepítésével, a természeti környezetet nem károsító húzólift
visszaállításával, illetve adalékmentes, csapadékvízből előállított hó felhasználásával.
Az Önkormányzat a síelést támogató fejlesztések hatásainak vizsgálatára egy
környezetvédelmi szakemberekből álló bizottságot hoz létre, amelynek feladata
folyamatosan figyelni a használatból adódó esetleges kockázatokat és a Normafa
természeti környezeti értékeire gyakorolt hatásokat.
Biztosítani kell a szánkózás és a síelés biztonságos elkülönítését.
f)
A közbiztonság javítása felügyeleti jelenléttel, illetve térfigyelő kamerák
telepítésével
g)
A Normafa környezeti terhelésének, zsúfoltságának enyhítése érdekében a
túraútvonalak nagyobb területre történő széthúzása, kijelölésük a Hűvösvölgyig és a
Hármashatárhegyig
A biztonságos használat érdekében szükséges a futók, sífutók, túrázók, kerékpárosok,
valamint a sétálók által használt útvonalak szétválasztása. A fogyatékkal élők, különösen
a mozgáskorlátozottak és látássérültek számára is látogatható területek kerülhetnek
kialakításra.
h)

A szükséges infrastrukturális háttér kialakítása

Ennek keretében az Önkormányzat többek között csomagmegőrzőket, öltözőket, padokat,
hulladékgyűjtőket, valamint kulturált illemhelyeket és biztonságos, környezetkímélő,
ellenőrzött tűzrakó helyeket biztosít, illetve alakít ki.
Az Önkormányzat a Jánoshegyi utat felújítja, és a közvilágítást oly módon alakítja ki, hogy
az ne terhelje felesleges fénnyel a környezetét.
Az Önkormányzat kisebb játszóhelyeket hoz létre, és az Anna-réten található játszóteret
teljesen felújítja.

