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Tisztelt Kdzgyil6s!

Az Aquincum-Mocs6ros Egyesiilet a Mocsaros-dii16n 6lo embereket kdpviselet6ben az alitbbi
k6rd6sek megv6laszol6s6t k6ri tisaelettel a fovaros illet6keseit6l:

l. Milyen el6rel6p6sek tdrt6ntek a Mocsaros szabAlyoz6si terv6nek elk6szit6s6ben?

Milyen konkr6t elk6pzel6sek sziilettek a Mocs6ros fejleszt6s6re? A szabiiyozirsi terv

tarsadalmi egyeztetdsdre mikor 6s mi m6don kenil sor? A most foly6 csatomindsi

benthinis ho gyan befo ly6so lj a a Moc s6ro s sal kapcsolato s elk6pzel6seket?

2. A tavalyi kdzmeghallgatiison feltett k6rd6siinkre, amely a Mocs6ros-dtiloben a

f6varosi cinkorm6nyzat tulajdon6ban rill6 lak6ingatlanok birtokviszonyainak rendez6se

6rdek6ben tett f6v6rosi dnkorminyzati l6p6s6kre k6rdezett 16, sajnos nem kaptunk

6rdemi vdlaszt. Ezr6t ism6telten feltessztik a k6rd6st, hogy a Mocsaros tertilet6nek

legnagyobb rdszdt tulajdonl6 fovarosi dnkormrlnyzat keszijl-e meg6llapod6st kdtni e

teriileten gazdilkod6kkal? Mit tervez tenni a fSv6ros annak 6rdek6ben, hogy a

tulaj donosi j ogokat gyakorolni tudj a?

3. Az ev elej6n a fov6rosi k6zgytil6s 100.000.000 Ft-t megszayazott a dunai irvizi
v6d6mti-rendszer megtervez6s6re. K6rd6stink, hogy kiirt6k-e mfur atewpiiydzatot? Ha

igen, az milyen eredm6nnyel zimlt, ha nem, mikorra tervezik a kiir6st. Es hogyan

titemezik a tewezk vdgrehajtrisrit? lesz bel6le beruhdzds? Tov6bbra sem l6tjuk

megnyugtat6an rendezni a Mocs6ros arvizv6delmi helyzetet. Az itt 610 emberek teljes

6let- 6s vagyonbiaons6gi v6delm6t szolg6l6 ilrvizvedelmi fov6dmtinek az

Aranyhegyi-patak siirg6sen fehijitand6 g6tja is reszet kepezi. Meddig tart m6g a

halogat6s, mikor hrlritja el a fov6ros a folyamatos v6szhelyzetet? Mi pontosan a jelen

f6vrirosi 6ll6spont szerint a f6v6dmri nyomvonala? Mikor k6sztil el az irvizvddelmi

fdv6dmri, 6s annak r6szek6nt mikor rijul-erosddik meg az Aranyhegyi-patak gfitja?

4. Budapest Komplex Integr6lt Szewryvizelvezet6se projekt keret6ben zailik a Mocsaros-

dr.it6 tdbb utc6jan lAaammtai rit, Ringat6 utca, Roz6lia utca d6li szakasza, Aranyalma

utca, N6dszdl utca, Gladi6tor utca d6li szakasza) a csatomin6s. A munkSkat 2014.

m6jus 23-fu kezdt6k,6s m6r a m6sodik 6tad6si hat6ridSt (2014. nov. 15.). is j6val

trill6pte a kivitelez6. A kivitele zes botr ilnyosan zaj lik.

K6rd6seink:
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A tervez6skor figyelemmel voltak-e a teriilet hidrogeol6giai jellemozire? A

csatornaiirkok ki6s6sakor tdbbsz<ir is el6fordult, hogy egy-egy szakasil annak

ki6s6sa utSn vissza kellett temetni, mert a tervez6k nem k6sztltek fel a

Mocsrirost jellemz6 magas talajviz-szintre. Szivattyrikat j6val a beruhaz6s

megkezd6se utiln 6llitottak csak munk6ba. A szivattyirk rendkivtil r6giek 6s kis

teljesitm6nyriek voltak, igy jelent6s id6vesztes6get okozott a kell6

felk6sziiltsdg hi6nya.

A beruhaz6k milyen el6k6sziileteket tettek a forgalomeltereldsek el6tt?

Hogyan er6sitett6k meg, tett6k haszn6lhat6vd az elterel6sre szrlnt ftildutakat?

Mi6rt kellett megv6rnia a kivitelezonek azt, hogy k6t aut6 is belecsfsszon a

rendkivtil saros loldutak melletti rlrkokba althoz, hogy legal6bb egy szalaggal

j elezzek a vesz6lye s ritszakaszokat?

Mikor keriil sor a kimaradt utcilk csatomir;hsira, a Szentendrei ft paros

oldalara 6s a Gladi6tor utca N6dsz6l utc6t6l eszah'rahiz6d6 r1sz&e?

Ki 6s hogyan fogja feliigyelni a helyre6llit6si munkakat?

A BKISZ honlapjrin (bpcsatornazas.hu) semmilyen aktu6lis inform6ci6 nem

szerepel. Mikor fog val6s inform6ci6kat kdzdlni a honlap?

Mikor fog a beruhindstenylegesen befejez6dni?

Ki a felel6s a tervezdsi 6s kivitelez6si hibakdrt? A beruhriz6st megrendel6

fovarosi cinkorm6nyzat hogyan kivanja a hibakat orvosolni? Milyen

kdtb6rigdnnyel fog 6lni a kivitelez6 fel6 a megrendel6?

Mi6rt nem k6szitett a beruh6z6 eslvagy a kivitelez6 inform6ci6s t6b16t a

beruhriz6s kezdetekor? A helyi lakosoknak se a beruhiz6 szem61y6r6l, se a

kivitelez6r6l, se a beruhdzds forr6sair6l (uni6s 6s saj6t er6), se a hatririd6kr<il,

se a kivitelez6 el6rhetos6geir6l nincs informdci6ja.

5. Az Esztergom-Budapest vasirt-fehijit6si beruh6z6ssal 6s az ahhoz kapcsol6d6 kdzriti

beruhaz6sokkal kapcsolatban tdbb megv6laszolatlan k6rd6ssel kell m6g mindig

szembestilntink:

A megismerhet6 tervek szerint 43 db un. P+R parkol6 6ptil a III. keriiletben a

vasftvonalon irjonnan l6tesitend6 Aranyvdlgy meg6ll6helyn6l. P+R

parkol6helyek kialakitdsa sztiksdges Aquincumn6l, Kaszrisdtil6n is a vasirtra 6s

a HEV-re 6tszdll6k kiszolg6l6s fu a. Ez a beruhdzds mi6rt k6sik?

Miutdn 15 6ven beltil nincs rem6ny az M0 kdrgyrini 6szaki szakasziinak

meg6pit6s6re, mi m6don 6s hol tewezi a f5viirosi dnkormanyzat osszekdtni a

10-es 6s a 1 1-es utat?

6. A megismert elk6pzel6sek szerint a BKK tervezi a 219-es busz Csillaghegyr6l a

Mocstiros-dril6re val6 kivezet6s6t. Ugy tudjuk, hogy a vdg6llomris a Pr6s utca lenne.

Ezzel kapcsolatos k6rd6seink:

a

a

a

a

e-mail: info@mocsarosesvesulet.hu
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Mikorra varhat6 a buszj6rat megielendse a MocsAros-dril6n?

Mi6rt csak a Pr6s utc6ig kOzlekedik? A Pr6s utc6ban (ami gyakorlatilag

zs6kutca) hogyan fog visszafordulni?

Tervezik-e azt, hogy a jiratot a Zs6fia utc6ig hozzdk, az Aquincumi

h6vmeg6ll6hoz?

o Lesz-e menetrendszerinti jxata a busznak, vagy csak telefonos rendel6sre fog

kdzlekedni?

7. A szentendrei h6v vonal6n nagy probl6m6t okoz a szintbeli keresztez6d6sekndl a rossz

forgalomszervez6s miatti rendszeres torl6d6s. Elhangzottak javaslatok arta

vonatkoz6an, hogy az Aquincumi meg6ll6ban megforditjak a h6vmeg6ll6kat, a d6lre

men6 h6v meg6ll6ja lenne a Zs6fia utc6t6l d6lre es6 rdszen, az lszakra men6 heve az

eszaki oldalon, igy a Zs6fra utc6b6l val6 kikanyaroddskor nem kellene megvitrni az

aut6soknak, mig a h6v felveszi a meg6ll6ban az utasokat.

K6rd6stink, hogy tervezi-e a BKK eil. a beruhindst, 6s ha nem, milyen okokb6l

vetett6k el. Ha tervezi, akkor mikorra v6rhat6 aberrthilzds megval6sul6sa?

8. Mikor 6s mi m6dontervezi a BKK a R6maiftird6i h6vmeg6ll6 akad6lymentesit6s6t?

g. Abban az esetben, ha a h6vmegSll6k felcser6l6se nem ttirt6nik meg, akkor mikor keriil

sor az Aquincumi h6vmeg6ll6 aszfaltjanak teljes burkolatcserdjdre? A mostani

burkolat teljesen sz6trepedt, rendkivtil balesetvesz6lyes, es6s id6ben az 6sszeftigg6

t6cs6kt6l nem l6tszanak a burkolathib6k, l6pni nem lehet sehov6 biztons6gosan'

10. Mikor 6s mi m6don kivanja a f6v6ros v6gre a teljes szentendrei h6v vonalat

biztons6goss6 tenni? Mikor 6piil meg a Papirgyar utca fel6l a v6d6kerit6s a sinek

mellett? Tervezi-e a f6v6ros zajvddo fal 6pitds6t a h6v azon szakaszai ment6n, ahol

kdzvetlen kdzelben lak6h6zak vannak a sinek mellett?

A kdrddselcre, kdrji)k, sziveskedjenek a kLzmeghallgatdson szdbeli vdlaszt adni azt

kovetden vdlaszaikat {rdsos formdban ls rendelkez,isiinlcre bocsdtani. A

k1zmeghallgatdson Egtesiiletilnket Gurin Katalin ds Stampfnd Erddlyi Katalin .fogia
kdpviselni.

Budapest, 2014. december 3.
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