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Budapest F6vdros Kiizgyffl6se r6sz6re
Kdzmeghallgatiis k6rd6sei
2015. december 2.

Tisztelt K6zgyiil6s

!

Az Aquincum-Mocsaros Egyesiilet a Mocsaros-diil6n 6lo embereket k6pviselet6ben az aldbbi
k6rd6sek megv6laszol6srit k6ri tisztelettel a f5viiros illetdkeseit<il:

l.

Milyen eltirel6pdsek tdrtdntek a Mocsiiros szabiiyozdsi terv6nek elk6szitds6ben?
Milyen konkr6t elkepzeldsek sziilettek a Mocsd.ros fejleszt6sdre? A szabdlyoziisi terv
tarsadalmi egyeztet6s6re mikor 6s mi m6don keriil sor?

2.

Ertestilttnk r6la, hogy a r6mai-parti mobilg6t tervezds6re kiirt kdzbeszerz6si eljrirrist a
Kdzbeszerzdsi D6nt6bizottsrig megsemmisitette. A D6nt<ibizotts6g hatdrozata hogyan
befolydsolja a F<iviirosi Onkormilnyzat [j elj6rdsrit?
A 2015. dvi CXVI. tdrvdny kimondja, hogy a ttirvdny hatiilya nem terjed ki a
Aranyhegyi-patak 6s partdleit<il szamitott 20 m6teres, a Bariit-patak ds parteteit6l
szamitott 20 mdteres ds a patakok torkolata kdzott a Duna medre 6s a jobb partdldt6l
sziimitott 50 mdteres sz6lessdgri teriileten megval6sul6 iirvizvddelmi beruhiiziis sordn a
nyomvonalas sajritos 6pitm6nyfajt6k enged6lyez€si eljiir6saira, az elozetes vizsg6lati 6s
kcimyezeti hat6svizsgiilati eljiiriisokra, valamint a kisaj6tit6si eljrir6sokra.

Mindez azt jelenti, hogy

az

Altalinos szabiilyok szerint

kell lefolytatni a

kdmyezetvddelmi hatiisvizsg6latokat 6s az 6pitdsi engeddlyez6si eljririisokat.
K6rd6seink:

o

Milyen l6p6seket tett a Frivrirosi Onkormdnyzat az itt lak6k

tiljekoztatasdrra,

terveznek-e a g6tr6l sz6l6 k<izmeghallgatiist, lakossiigi f6rumot tartani, ds ha
igen, mikor 6s hol lesz a lakossiigi f6rum.

.

o

Tov6bbra is kdrdezziik, mi pontosan a gat tervezett nyomvonala. A foviiros riltal
felk6rt szak6rtoi testiilet iillaspontja szerint a Duna-partra kdzvetlenlil nem [ehet

meg6piteni a mobilg6tat, annak helyekdnt a part menti ingatlanok kerit6seinek
vonal6t ajanljAk.Mi ezzel kapcsolatban a F6varosi Onltormanyzat dllaspontja?
Vdgeztek-e tisszehasonlit6 vizsg6latot €s kdlts6gbecsldst azzal kapcsolatban,
hogy melyik a kdlts6ghat6konyabb megoldds: a Kir5lyok ttja - Nrin6si tt alatt

meger6sitdse ds a mobilgiit
elhelyezdse a rdgi f6v6dmiire, vagy a ktizvetleniil a part ment6n hr1z6d6, 1400
mm 6tm6rojri iv6viz frinyom6cso kivaltiisa, a part feltciltdse 6s oly mdrt6kri

fut6 kdzmtivek kivdlt6sa, ezen ritszakasz

meger5sit6se,minimum5mdteresmegemel6se,amelyrestatikailag
biztonsrigosan

16

dsszehasonlit6st?

lehet dpiteni a mobilgiltat? Ha nem v6geztek, tewezik-e azt az
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Vizsgriltdk-e, hogy a rdsfalas alapozdsi technika milyen hatassal lesz a v6dett
tertilet alatti talajviz (fon6s, karszt, rdtegvizek) aramkisi viszonyaira? A
t6bbszdr emlegetett szivattyriziisi m6dszert aggrilyosnak tartjuk, ami egyben
folyamatos, rilland6, magas k<iltsdgigdnyri elj6nis lesz. Kdrddses, hogy ez
egyriltalrtr kivitelezhet6-e, tekinrettel a Budapest mintegy egynegyed6t kitev6
vizgyrijt6 teriiletre.

Az Aranyhegyi-patak vddmii-rendszer6re milyen tervei, elk6pzel6sei vannak

a

F6vriLrosi Onkormdnyzatnak?

3.

Befejez<id6tt a Mocs6ros-dtil6 egy eddig nem csatomezott rdsz6nek a csat

o

o

4.

omin

sa.

Mikor keriil sor a kimaradt utc6k csatomdzdsara, a Szentendrei ut paros otdaliira
is a Gladiritor utca Niidszril utciit6l dszakra htz6d6 rd,sz6re2
Az eredeti tervek szerint a kimaradt utciikban is 2017. v6gdre be ke[ene fejezni
beruhazrist. Pontosan mikor kezdenek hozz6 a m:urirr6hoz?

A Mocsiiroson keresztiilfut6 tavfiit<icso ftild ali helyez6s6t 16g6ta igdrik az itt lak6knak.
Prir 6ve Bris Balazs, keriileti polgrirmester, kdzgyril6si kdpvisel6 tett igdretet ana, hogy
a k6zelj6v6ben a tiivfiit6csdveket a ftild aki siillyesztik
Mit tesz a teriilet legnagyobb r6sz6nek a tulajdonosa, a F6viirosi Onkormiinyzat az6rt,
hogy a F6TAV megkezdje a beruhi26st?

5.

Az Esaergom-Budapest vasrit-felfj itasi beruhezassal 6s az ahhoz kapcsol6d6 kcizriti
beruhrizrisokkal kapcsolatban tdbb megvrilaszolatlan k6rddssel kell mdg mindig
szembesiilniink:

Mikor fejez6dik be az Aranyhegyi riti krizriti feliiljrir6 dpit6se? Egyeztetett_e a
NIF a BKK-val arr6l a tervr<ll, hogy az Aranyhegyi riti vasriti 6tjar6t teljesen
lezarjil< egy id6re, m6g miel6tt a fetiiljrir6t iizembe helyezndk?
Tov6bbra is sziiksdgesnek tatjuk a p+R parkol6t a Mocsriros-diil<jn.
Amennyiben tovabbterjeszti a kertileti dnkormdnyzat a vasriti hidig a fizetri
6vezetet, akkor mdg nagyobb tdmegii aut6 fog parkolni a Mocs6rosdiil6 kis
utciiin, mint eddig, pedig mar sokszor most sem lehet megmozdulni az itt
parkol6 aut6kt6[. Tov6bbra is szuks6gesnek tartj* az Amfiteatrum m6g6tt
a
P+R parkol6 kialakitds6t. Kerdezzik, hogy a BKK-nak mi enol az6llispontja?
Miutrin 15 dven beliil nincs remdny az M0 kdrgyiini 6szaki szakaszrinak
meg6pit6s6re, mi m6don 6s hol tervezi a f6viirosi dnkorm6nyzat
6sszek6tni a
lO-es ds a I l-es utat?
a
a

Mikona tervezi megdpiteni a F6v6ros az Aquincumi k6zriti hidat?
Epiil-e j6rda a gyalogosok sz6m6ra, i etve kerdkprirut Kaszrisdiil<i
6s a lassan
elk6sztil6 vastti megrill6 6s az aquincumi HEV
megrill6 k6z6tt? Az
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Aranypatakon most ativel6 kis gyalogoshid 6teresztok6pessige nagyon kicsi,
semmik6ppen nem elegend<i az rij vasritdllom6s forgalmrinak a lebonyolitdsara.
Nagy sztiksdg lenne egy kiildn ker6kprirosoknak l6tesitett hidra 6s 6tjfu6ta a
vasut alatt, mivel Kasz6sdiil6n kidpitett biciktirit most a vastti tctlt6sbe iitkdzik,

igy nem lehet rendel6sszenien haszn6lni, nincs cisszekcittetds a tdttds dszaki
6s ddli r6sze kdzdtt. Mikor 6piil meg a ker6kpdrosok sziim6ra az ft a tdltds alatt
ds

ds a patak felett?

6.

2014-ben a BKK tervezte a 21g-es busz Aranyhegyrol

a Mocsdros feld val6 kivezetds6t.

Tovdbbra sem tudunk semmit a tervezett jriratr6l. Mindenk6ppen sztiks6gesnek tartjuk,

hogy a buszjiirat elinduljon, 6s az aquincumi hdvmegrill6ig k6zlekedjen, mivel itt
vannak olyan szolgdltatrisok, ami6rt 6rdemes Aranyhegy/Urcimhegy fel6l eljcinni, itletve
a Mocs6rosdiil<j lakosai egy 6tsz6ll6ssal el6rhetn6k a Bdcsi utat vagy p6ld6ul a Margit-

k6rh6zat.

.
o
.

Mikorra vrirhat6 a buszjdrat megjelendse
Mi lesz a busz vdg6llomiisa?

a

Mocsdros-diil6n?

Lesz-e menetrendszerini ierula a busznak, vagy csak telefonos rendeldsre fog
kcizlekedni?

A Zs6fia utca

7.

tavfftocsdvek ment6n folytatiisa, a szervizrit teljesen tdnkrement a
vastt6ptitds miatt itt kctzlekedo, 24 kobmdteres, tdbb tonnas teheraut6kt6l. A kertleti
dnkorm6nyzat polg6rmesteri hivatal6nak munkatarsai, Theisz Brilint 6s P6linkris Andrris
tgy inform6lt6k egyik lak6trirsunkat, hogy a NIF nem akar tudni a probl6m6r6l, pedig
2 6ve a keriileti kdzmeghallgat6son k6rd6siinkre azl a viiaszt adtik, hogy megrillapod6st
kdtdttek a munk6latok elv6gz6se ut6ni tt-helyre6llit6sr6l. Egyestiletiiknek a birtokaban
vannak olyan f6nyk6pek, ahol j6l kithat6ak a teheraut6k, szinte egym6sba drve
kctzlekedtek a Zs6fia utcrfur. A NIF azt 6llitja, hogy megiillapodest kdtdft a Friviirosi
Onkormdnyzattal az tt-helyreiillitdsi ktiltsdgek6l. K6rdezziik, hogy mit takar ez a
megrlllapodds, mikor kertil sor a tcinkement ttszakasz helyreiillit6srlra. Mit tesz a
f6viiros a rendezett dllapotok helyre6llit6sri6rt?

8.

mi m6don tervezi a BKK a R6maifi.ird6i hdvmegrill6 akad6lymentesitds6t? Az
elmtlt h6napokban az aluljiir6 ldpcsciit feltjitottdk, kcizpdnzt kdltdttek tgy, hogy a
trlrvdnyi kdtelezettsdgdnek a BKK nem tett eleget: nem akadiily-mentesitettdk az 6diir6t.
Hogy tdrtdnhetett ez? Hogy kaphat 6pit6si-kivitelez6si engeddly egy olyan beruhria6s,

Mikor

ds a

6s

amely nyilv6nval6an tdrv6nyt s6rt? Mikorra v6rhat6 az akad6lymentesitds?
9.

a

foviiros vdgre a teljes szentendrei h6v vonalat
biztons6goss6 tenni? Mikor dpiil meg a Papirgy6r utca fel<il a vdd6keritds a sinek
mellett? Tervezi-e a fovaros zilvddo fal 6pitdsdt a h6v azon szakaszai ment6n, ahol

Mikor 6s mi m6don

kivriLnja

kdzvetlen kcizelben lak6hazak vannak a sinek mellett?
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A kdrddsekre, kdrjiik, sz[veskedjenek a kazmeghallgatdson sz6beli valaszt adni azt kiivet\en
vdlaszaikat irdsos formdban is rendelkezdsi.inlcre bocsatani. A kdzmeghallgatdson
Egtes letiinket Gurin Katalin ds Stampfnd Erdilyi Katalin fogia kdpviselni.
Budapest, 2015. november 29.
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