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1031 Budapest, Gladiator u. 33. r,rsy: TajekoaatasaKozmeghallgataskerdeseire

Tisztelt Eln6k Asszonyl

A 2017. december 7+n tartott Kozmeghallgatasra beny0jtott k6rd6seire az alabbi t6jekoztatast adom

1. Budapest lll. kerulet obuda-Bekesmegyer F6epttesze a telepulesfeilesaesi koncepci6r6l, az integralt

telepulesfejlesztesi strategiSr6l es a telepulesrendezesi eszk0z0kr6l, valamint egyes telepulesrendezesi

sajatos jogint6zmenyekr6l sz6l6 31412012. (X1.8.) Korm. rendelet 37. S szerinti el6zetes tajekoztatast 2017.

aprilisaban kuldte meg a Budapest lll. kerolet, Aranyhegyi Ut - Pusztak0ti 0t - Hatar Ut - Szentendrei Ut -
MAV vasutvonal aftal hateroft terolet (Mocserosd0l6) keroleti 6plt6si szabdlyzatre vonatkoz6an. A ker0leti

megkereses alapj6n a tervk6szltes celja a lehetseges fejlesztesi irenyok felterk6pezese, valamint a lovas

turisztikai fejlesztes lehet6seg€nek biztosltasa.

A Varosfeileszt6si, Kozlekedesi 6s Kdrnyezetvedelmi Bizonsag 2017. mejuseban a 10412017. (05.09.) sz.

hatarozat6ban megadta az el6zetes t6jekoztatast, amely a f6varosi telepulesrendezesi eszkozok vonatkoz6

el6lr6saira hlvta fel a figyelmet.

A keszul6 keroleti epltesi szabelfzatnak az 5012015. (1. 28.) F6v. Kgy. hatarozattal elfogadott a F6verosi

telepgbsszerkezeti terwel (TSZ[ 2015) 6s a Budapest f6vdros rendezesi szabllyzat{rbl sz6l6 5/2015.

(!!. 16.) F6v Kgy rerda*tte! (FRSZ) osszhangban k,,'ll keszolnie.

A TSZT 2015 ,,1 . Ter0letfelhaszn6l6s" tervlapja alapj6n a MocsarosdU16 terulet6n az al6bbi teruletfelhasznalasi

egySegek tal6lhat6k:

- Lk-2 jelu kisvarosias, jellemz6en szabadonallo jellego lak6terulet,
- Lke-1 jel( kisv6rosias, intenziv be6plt6s0 lak6ter0let,
- Vi-1 jelu int6zmenyi, jellemz6en zartsoru be6pttes0 terulet,

- Vi-3 Jelo int6zm€nyi, helyi lakosseg abpelEtasat biztoslt6 terulet,

- Zvp iel[ vArosi park,

- Ek ielu k0zi6l6ti erd6,
- Ev jelo vedelmi erd6,
- Kb-R6g reg6szeti bemutat6 terulet,
- Kok kotottperyas kozlekedesi terulet.

A tergyi ter0letre vonatkozo tervlavaslat - a Korm. rendelet 38. S szerinti - v6lemenyez6sre meg nem erkezett
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A jelentds f6v6rosi tulajdonra tekintettel a Mocs6rosdul6 teruletere tanulmenytervet keszittet a Fovarosi

onkorm6nyzat a fejlesresi lehet6s6gek meghatarozasara, amelynek kidolgozasa ielenleg folyamatban van'

2. Az Aranyhegyi-patak arvlzvedelmi l6tesltmeny6nek terveire a vizjogi enged6lyez6 hat6seg varhatoan m6g

ebben az evben vlzjogi l6teslt6si engedelyt ad ki. Az engedely birtokaban 2018. 6v els6 feleben elindulhat a

kozbeszezesiel'iaras'amelynekeredmenyekent2olS.masodikfelebenlehetovevalikakivitelezo

kivalasztasa,akivitelezesiszez6d6salalrasais,akivitelezeseak0vet6enelindulhat.

AzAranyhegyi.patakmentenajelenlegiallapotnakmegfelel6enkulonboz6muszakimegoldasokvafijak

egymast:egyszakaszonVasbetonul6falepolki'melyrealumlniumalapanyag0,beteftabEsrendszeromobil

fel6pttm6ny teteplthet6, me yel a MASZ +1,30 szint teljesltheto, majd egy szakaszon 40cm szeles vasbeton

szerkezetg arvlzvedelmi fal keszgl a MASZ+1,30 szint biztosltasaval. Ezt k6vet6en a MASZ+1'30 szint t6ltes

magasitassal biztoslthat6, 0,30.-0,oom feltolt6ssel. A teljes vedvonal hossza hozzavetoleg 2 km Al6pltmenye

szadfal, a fejgerenda alatti 9,20 meteres hosszusaggai'

Tervez6k6nt 6s a z eNrzi vedeKezes opera v felel6sekent az FcsM zrt. tobb muszaki megold6st merlegelt a

kerd6ses v6dm0 szakaszon is, ez az enged6lyez6s alatt lev6 muszaki megoldas garantalia a

legbiztonsegosabb es a jogszabalyoknak is megfelel6 v6delmet 6rvizi esemeny idejen-

3,AzAranyhegyi-patakment6nnem6pulszervizut,lgynemkellszamltaniforgalmiValtozesokra.

4. A t6mat illet6en fenntartjuk a kor6bbiakban rogzltett allaspontunkat, miszerint a helyszln nem alkalmas P+R

parkol6 l6tesltes6re' tekintettel arra, hogy a parkol6k a tomegkozlekedesi kapcsolatokt6l tavol lennenek

elhelyezhetok, emellett a kornyeken hianyos a kozuthalozat kiepitettsege, tovabbe a parkol6ba szentendrei

tt fetol csak a fenysoromponal a HEV-et keresaezve lehetne eljutni. A t6gabb ters€gben ugyanakkor az

esztergomi vasuwonal felujltasa kapcsen Obuda vasutellomason a Keled utceban Etesult P+R parkol6' mtg

az aggtomeraci6b6l erkezok szamara Uromn6l van tov6bbi lehetoseg vas0tra torteno atsz6llasra'

5. A HeV vonat menten l6tesltend6 zajved6 fal kerdeskore a helyi6rdek0 vasut uzemeltetoi6nek, az allami

tutajdonban alt6 MAV-HeV Zertkoroen MUkod6 Reszvenytersasag illet6kessegi korebe tartozik'

6. Az Aquincum HEV allomas komyezeteben vegzett fejlesztesek a Nemzeti lnfrastruktUra Felles2td'Zrt.

beruhAzasban val6sultak meg, ezert a munkaterubt helyreallitasa is az 6 feladatuk. Amennyiben az OnOk aftal

kifogasott allapotok a F6varosi onkorm6nyzat tulajdonaban l6v6 ingatlanokon tiapasztalhat6k, ugy az adon

tertrletek rendbe tetele erdekeben felszollt,uk a NIF Zrt-t.

7. A BKISZ Vll. beruhazashoz az erintett I kerulet kOzel 22 km csatorna vlzjogi engedelyes tervet keszlttette

el. A vtzjogi engedetyek beszez6se tobb keroletben neh6zkesen haladt, els6sorban a kdzteruletek

kiszabalyozasa es az allamiteroletek erintettsege miatt (NlF Zrt. MNV. Zrt.). A Zs6fia utca - Aranyvolgy utcai

f6gyujt6 csatornahoz el6zetes kornyezeti hatasvizsgalatot is kellett k6szltenie a tervezonek.

A keruletekt6l be6rkezeft igenyek jelenleg meghaladjdk a rendelkez6sre elb forrasokat'

Onkormanyzatokkal egyeztetve felulvizsgeljuk a benyUjtott igenyek mUszaki tartalmat,

tAmogathat6sag felteteleit.
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A lll. ker0let a BKISZ Vll beruhAzes kereteben kozel 12 km csatorna 6pltes6re adott be igenyt. A Mocsarosd0l6

teruletet 6rinto csatornak: Pres u. - Ad6mfoldi Ut (korabban Szentendrei tt)

A muszaki tartalom veglegesltes6t k0vet6en varhatdan 2018. l. negyedevben kezd6dhet meg a nyllt

kozbeszezesi elj6r6s. (A vtzjogi l6teslt6si engedelyek rendelkezesre 6llnak.)

A kivitelezes varhat6 kezd6se: 2018 ll, felev, mlg a tervezett befejezes: 2019.06.30

8. A lll. kerulet, MocsdrosdUl6 ter0let6n talalhat6 k6t darab tevhdvezeteket a FOTAV Zrt. nem tervezi kivSltani

terszint alafti vezet6kkel. A vezetek F6v6rosi Onkormanyzat 6ltali esetleges kivaltasa pedig a f6v6rosi

koltsegvetes jelenlegi helyzet6t figyelembe v6ve egyelore nem realis, tekintettel a 2018. 6vi kobegvetes

folyamatban l6v6 egyeztet6seire.

9. Budapest FOv6ros Onkorm6nyzata a Mocsarosdg16 teruleten egyel6re kutyafuttat6 l6teslt6s6t nem tervezi.

Kutyafuttat6t eddig a F6varosi Onkormanyzat olyan parkokban letesltett, ahol a lakosseg reszer6l er6s igeny

mutatkozott erre 6s a parkot- annak nyugalmat, tisztasag6t - tenylegesen terhelte a kutyek jelenlete. Az igeny

6ltal6ban ott merult fel, ahol a laks0r0seg miaft a lakasokhoz nem tartozik zoldfelulet, vagyis a bels6 varosi

reszeken.

Tekintettel arra, hogy folyamatban van a teruletre vonatkoz6 szabelyozesi terv felolvizsgalata 6s j0v6beni

elkepzelesek kialakltasa, lgy a kutyafuttat6 l6tesltesenek kerdesere ezt k0vet6en javasolt visszaterni.

10. A Vagyongazdelkodasi Foosztely 2017. okt6bet 4-i kezdemenyez6se nyoman a F6vdrosi Onkormdnyzati

Rendeszeti lgazgat6seg 5 f6 kozterulet-felugyel6vel, valamint 4 f6 ebrend6sszel temogatta a BFVK Zrt.

kepvisel6ivel kozosen tartott, a Mocsarosdo16 bontesra ltelt ep0leteinek bejeresat, melynek soren

meg6llapttoftek, hogy 1 f6 jogclm n6lkuli lak6shaszne16 tart6zkodott eletvitelszerUen az egyik ingatlanban.

A F6varosi Onkorm6nyzat tulajdonaban lev6 teruleteken el16 ,,rom'hdzak bontesenak utem6t terveink szerint

az eddigi utemezeshez hasonl6an - 6vente 3 db 6p0lettel - folytatjuk tovabb 2018-ban es az azt kovet6

evekben is.

Kereri vaiaszaink szives elfogadeset!

Budapest, 2017. december lC

Dr. 56r6di K6lmenne

f6jegyz6.megblzasdb6l :
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