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Tisztelt Elndk Asszony!

A Fov6rosi Kcizgy[ilesnek cimzett, a 2015. december 2-i ,,K0zmeghallgatesra"
benyrijtott kerdeseikre, sz6ban elhangzott vAlaszokat az alAbbi ir6sos form6ban is
rendelkez6sUkre bocsdtjuk.

1. k6rd6scsoport

Milyen elorel6pdsek tdrtdntek a Mocseros szabAlyozesi brv6nek
etkdszitdsdben, milyen konkrdt elkepzebsek szulettek a Mocsdros
fejlesztdsdre, a szab1lyozdsi terv tdrsadalmi egyeztetds6re mikor 6s mi
mddon kerll sor?

A Mocsdros DUl6 terulet6re az obuda-Bekesmegyer V6rosrendez6si es
Epit6si Szab5lyzata vonatkozik, ami a teruletre Kerarleti Szabelyozesi Terv
k6szit6s6t irja el6, azonban ere a t6rs6gre ilyen terv jelenleg nincs
k6szit6s alatt. Az ez 6v elel6n elfogadott tij Fovdrosi telepUl6sszerkezeti
tervben (tovabbiakban TSZT) a kordbbiakn6l nagyobb terUlet kerOlt zold-
illetve erd6 terirlet-felhaszn6i6si besorolasU terUletbe, 6sszhangban a

t6rs6g erd6dllomdny6val, illetve a fov6rosi rendeletben v6dett term6szeti

terulet kiterjed6s6vel. A fennmarad6 teri.ilet nagy r6sze Lk-1 6s Lk-2

kisvdrosias, jellemz6en zArtsori be6pitesU, illetve jellemz6en szabadon

6ll6 jellegrl lak6terUlet, 6s int6zm6nyi, jellemz6en 26rtsor0 be6pit6sLi

teruletk6nt kerult kijelol6sre. Jelenleg a TSZT felulvizsg6lata van

folyamatban, ennek lezdrultdt kovetoen lesz minden tekintetben

megnyugtat6 6s magalapozott lehetos6g a TSZT-nek megfeleloen

fesiiGnOO szabblyozSsi terv kimunkalesdra. A telepijl6srendez6si tervek
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egyeztet6senek 6s elfogadasdnak szab6lyait a 31412012. (Xl. 8.) Korm.
rendelet pontosan meghalSrozza. Ez a korm6nyrendelet el6irja, hogy a

telepul6srendez6si eszkoz kidolgozAsa el6tt le kell folytatni az egyeztetesi
elj5rds in. elozetes tdj6koztatSsi szakasz6t, amelynek r6sze az 0n.
partners6gi egyeztet6s is. A partners6gi egyeztetes szab6lyait a Fovdros
Kozgyfl6s6nek 369/2015. (03. 23.) sz6m0 hat6rozata tartalmazza. A
partners6gi egyeztetes a F6vSrosi Onkorm6nyzat internetes honlapjdn,
illetve az Ugyf6lszolgdlati lroda kcizremtikod6se mellett tdrt6nik.

2. k6rd6scsoport

A R6mai parti mobilg+ttal kapcsolatban milyen lapdseket tett a Fdverosi
Onkormdnyzat az itt lak6k tdj'koztatAsAra? Mi pontosan a get brvezett
nyomvonala? Vegeztek-e asszehasonlitb vizsgdlatot 6s kolls6gbecs/dst
azzal kapcsolatban, hogy melyik a kdltsdghatdkonyabb megoldds: a
mobilg6t elhelyezese a regi fdvedmfire, vagy a paft feltoltese es a mobibet
r66pitdse? VizsgAlt1k-e, hogy a r6sfalas alapozdsi technika milyen
hatdssal lesz a v,dett bralet alatti talajviz 6raml6tsi viszonyaia? Az
Aranyhegyi-patak vddmA+endszerdre milyen tervei, elkdpzel6sei vannak a

Fdvdrosi Onkormdnyzatn ak?

A Beruh5z6 valamennyi, a jogszabalyokban meghat6rozott tejekoztat6si,
adatszolg6ltat6si k6telezettseg6nek maximalisan eleget tesz, beleertve az
enged6lyez6si eljerasokhoz kapcsol6d6 sz5mos megkeres6st,
6rdekl6dest. A kommunikdci6s csatorn5k egyik kiemelked6 eleme a

Budapest portal. A tervezoi kozbeszerz6si elj6rdsban a Beruhdz6 c6lja
volt, hogy a szakmai szempontokat maximSlisan 6rvenyesitse, igy az
osszessegeben legelonyosebb aj6nlatot tevo tervezze meg a t6bb tizezer
embernek v6delm6t biztosit6 v6dmUvet. A tervezo feladata tobbek kozdtt a

v6dm[i pontos nyomvonal6nak meghat6ro26sa, a k0rnyezetvedelmi
enged6lyez6s lefolytatdsa, a jogszabelyban meghatarozott felt6telek
fennallasa eseten kOrnyezeti hatdsvizsg6lat elvegzes6vel es az
enged6lye26si dokument6ci6ban meghatdrozott mfiszaki tartalomra a

tervez6i koltsegbecsl6s elkeszitese.
A tervez6nek az arvizvedelmi mti tervez6se soren kulonosen - de nem

kizarolagosan - figyelembe kell vennie az alibbi szempontokat: olyan

megold6st kell valasztani, ami a szerkezeti magassagot, az drviz elleni

v6delem hatekonys6get maximalizalja; a kock6zatokat minimaliz6lja; a

terulethasznelatban megt6v6 r6mai parti jelleget megtartja, s6t er6siti; az

6pites, szerel6s, alkalmazas gyakorisegat minimalizalja; a

term6szetv6delem szempontjainak figyelembev6tel6t - a biztonseg

els6dlegesseg6nek megtartasa mellett - maximalizdlja; a vedeft terulet

nagys6g6t Igy optimali26lja, hogy ott a tobbfunkci6s terUlethaszn6lat

zavartalan feltetelei megteremthet6ek legyenek.



3. k6rd6scsoport

Mikor keri)l sor a Mocs(tros-dil6 kimaradt utcdinak csatornezdsera?
Az eredeti tervek szerint a kimaradt utcdkban 2017 vegdre be kellene
fejezni a beruhAz^st. Mikor kezdenek hozzd a munkehoz?

A Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6riummal folytatott egyeztetesek
eredmenyek6ppen lehet6s6g nyilt a BKISZ projekt mr.iszaki tartalmdnak
kieg6szit6s6re KEHOP temogatAssal. Jelenleg a tervek k6szit6se 6s a

kozbeszerzesi elj6rds elokeszit6se zajlik tObb keruletet erint6en. A
kiegeszitesre ket szakaszban kerulhet sor. Az els6 szakasz kozbeszerzesi
eljdrdsSnak megindit5sa 2016. els6 negyedev6re van tervezve, a

megval6sitds az eljer6s idoigenyetol fUgg6en 2016. 6v vege - 2017

kozepe. A m6sodik szakasz korulbelul f6l 6vvel lemaradva koveti az els6

szakaszt, otl 2017. ev vegere tol6dik a megval6sit6s hatdrideje. A lll.
kerUletben a kovetkez6 utcek tervei dllnak rendelkez6sre, csatorn6z6suk
az elso szakasz keret6ben tort6nhet meg:

1. csomag: Pres utca, Sajtol6 utca, AOamtotoi utca, Korongoz6 utca, llonka

utca, Laborc k6z, Toronya utca
2. csomag: AlmSskert utca, Jutas - 6v6r utca, K6por koz- K6por utca
(B6csi riti gy0jt6), Pirkadat utca, Kopor utca (Hater 0ti gyLijt6)'

i. csomag: Aranyhegyi gytjjtocsatorna: Aranyhegyi tlt, Uromhegyi lejt6,

Grila utca, Pogdny utca, K6p6 utca, Doromb utca, Jutas utca, Szak6ca

utca, Uromfii utca
4. csomag: Zs6fia - Aranyvdlgy utcai gytijt6csatorna: Zs6fia - Aranyvolgy -
B6csi 0ti fclgyLijt6 6s Saroglya utca
Tovdbbi keruleti utcdk akkor kerUlhetnek be a BKISZ projekt

kiegeszit6s6be, ha a lll. kerUleti Onkorm6nyzat t6mogatja es kerelmezi

azt, 6s a p6lydzali felt6teleknek megfelelnek.

4. k6rd6s

Mit tesz a FOvAros Onkorm6nyzat azeft, hogy a F6tdv megkezdie a

Mocsdroson keresztUlfut6 tAvf(itocs' f6ld alit helyez6s6t?

A Mocs6ros-dr1il6n keresztulhalad6 tevhovezetek elbontasenak 6s egy 0j

vezet6k fold al6 helyezes6nek kolts6get a FOTAV Zrt. 201o-ben

megkozelit6leg 1 milliSrd forintra becsiilte, felt6telezve hogy az [j vezetek

a megl6v6vel azonos nyomvonalhosszban epulne meg. Tekintettel arra,

hogy a t6rszint feletti tAvh6vezetekek miiszaki 6s hoszigeteltsegi 6llapota

megfelel6, igy a FOTAV Zrt. es a Fovdrosi Onkormdnyzat kozeptav0

terveiben nem szerepel a vezetekek foldbe helyezese, figyelemmel annak

jelentos koltsegeire is.
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5. k6rd6scsoport

al Mikor fejez6dik be az Aranyhegyi itti koz'ti felilUer6 6pitdse?
Egyeztetett-e a Nemzeti lnfrastruktirafSleszt6 Zrt. a BKK-val an6l, hogy
az Aranyhegyi lti vas(tti 6tjdr6t teljesen lezArj1k egy id6re, m6g miel5tt a

fel U ljd r6t iize m be h elyezn 6k?

A felUlj616 6piteset a Nemzeti lnfrastrukt[rafejleszl6 Zr1. v6gzi, annak
befejezesi hat5ridejere vonatkoz6an is cik tudnak t5j6koztatdst adni. A BKK
utols6 inform6ci6ja szerint a lezdris id6pontja a tervek alapj6n m6rcius
vege, de nem kiz6rt 1-2 h6napos k6s6s. A vas[ti soromp6 ezt megel6z6

teljes lezarese16l nincs inform5ci6nk, ilyenhez hozz6j6rulSst nem adtunk.

bl Tovdbbra ls szriks6gesnek taftjuk MocsAros-dfil1n az Amfitedtrum
mAg1t a P+R parkol6 kialakit1s1| mi err6l a BKK 6ll6spontja?

A BKK jelenleg nem v6gez P+R tervezest MocsarosdUl6n. A 10-es 0t

bevezet6je ment6n kiemelten kezelik a b6k5smegyeri P+R parkol6t,

valamint meg6pult mdr egy kisebb l6tesitm6ny Kasz5sdUl6n6l.
Aquincumndl egy 0j parkol6t csak akkor lehet megepiteni, ha annak

hel6zati kapcsolatai is megfelelci mincis6gben ki6pulnek 6s a telek is

biztositott hozz1. A terUleten jelenleg nincs rendezve egyik felt6tel sem.

Jelent6s beruhdzds es kisaj6tit6s aran lehetne a teruletet rendezni,

amelynek m6g az el6k6szit6se sem kezd6dott

c) Mi m6don 6s hot tervezi a Fdvdrosi Onkormdnyzat osszekdtni a 11-es

es a 11-es utat?

A 10-11. sz. f6utak osszekot6se szerepel a fcivdrosi kozleked6sfejleszt6si
tervben, a Balazs M6r tervben. Ez a beruhlzAs azonban csak ellami
fejlesztesk6nt val6sulhat meg, a Fovdros sajdt beruhdzdsban nem k6pes

az 6sszek0tds kivitelez6s6re. V6rhat6an csak 2020 ut6n lehet re6lis

megval6sit5sa, mivel a 2020-ig tart6 beruhdzdsi listdban nem szerepel.

d) Mikorra teNezi megepiteni a F6vdros az Aquincumi kdzlti hidat?

Az Aquincumi hid megepites6r<11 nem szuletett m6g olyan dontes sem,

amely a r6szletes m[.iszaki tervez6s6t finanszirozn6, ez6rt jelenleg a

meg6pitesre sem lehet utemezest adni.

el Epal-e jdrda, illetve kerekpArit Kaszdsd1b 6s a /assan elkeszl)16 vasiti
megAtl6 6s az aquincumi HEV meg6ll6 kozott? Mikor 6p0l meg a

ker'kp^r(tt a tdlt,s alatt 6s a patak felett?

Aquincum es Kaszasdul6 kozott 0j gyalogos, valamint kerekp6ros

kapcsolat l6tesit6se, illetve a meglevo b6vit6se jelenleg nincs tervbe v6ve.
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6. k6rd6scsoport

A 219-es busz Aranyhegyr1l a Mocsitros fel6 val6 kivezercs'vel
kapcsolatb an mikorra vArhato a buszi6rat megielendse Mocs1ros-dAbn?
Mi lesz a busz vege omesa? Lesz-e menetrendszerinti i1rata a busznak,
vagy csak telefonos rendel6sre fog k1zlekedni?

A 21g-es jeat 2013. 6ta kozlekedik Csillaghegy HEV-allom6s es

Aranyhegy t6rsege kctzott a lak6teruleti be6pitetts6ghez igazod6

ig6nyvez€relt Telebusz rendszerben. A busz jelenleg Csillaghegy Hev

megdll6 6s a Kopor utca kozdtt csak telefonos rendel6sre kdzlekedik. A
jdrat kozleked6s6vel kapcsolatos lakossdgi visszajelz6sek alapi6n a 219-

es viszonylat szolgeltat6s6nak fejleszt6se (tobbek kozdtt 0tvonalSnak

meghosszabbitdsa Aranyhegyen, valamint a belso v6g6llom5s

athelyez6se) Ugy6ben 2014 nyaftn a BKK Tarsadalmi egyeztetest inditott.

A tervez6si folyamat m6g nem z6rult le, tovebb folynak az azzal

kapcsolatos egyeztetesek. A BKK Zrt. nem z6rk6zik el hosszabb tdvon a

kerulettel kozosen a jerattal kapcsolatos f6 fejleszt6si ir5nyok

meghat6roz6s5ban, azonban annak infrastrukturdlis felt6telei vannak,

tov6bb6 jdrmLivek beszerz6se is szukseges a bovebb szolgeltat6s

biztositds5hoz. Ennek megfelel6en a BKK Zr1. k6sz folytatni a keruleti

onkorm6nyzattal a szUks6ges egyezteteseket.

7. k6rdescsoport

A Zsofia utca 6s a szerviz1t teliesen bnkrement a vas1tepites miatt ott

kbzleked6 teherautdkt5l. Mikor kerul sor a tonkrement (ttszakasz

hetyredllit6s1ra, mit tesz a fdv1ros a rendezeft e apotok helyre1ilibse€rt?

A k6rd6ses terulet nem kepezi a F6vdrosi Onkorm6nyzat tulajdondt, 6s a

vonatkoz6 Kormanyrendelet szerint a koztltkezel6i feladatok elletAsa sem

feladatunk. lsmereteink szerint a beruh5z6 a lll. keruleti Onkormanyzattal

tervezi a levelUkben emlitett megellapodAs megkoteset, ez6rt annak

r6szleteivel kapcsolatban az 6 megkeresesuket javaslom.

8. k6rd6s

Mikor 6s mi m6don tervezi a BKK a R6maiftird6i hdvmeg6ll6

akaddlymentesit6s6t?

Az illet6kes Uzemelteto, a Budapest Kozll Ztl. hat6sk6re a fel0jitas soran

a balesetvesz6lyes burkolatokra terjed ki, akad5lymentesitesre nem.

Megjegyzem, hogy a h6v szerelvenyei jelenleg m6g nem

akad6lymentesek, igy az azok oz csatlakoz6 kozleked6si letesitm6nyek

sem azok. Az akaddlymentesitesre a HEV vonal teljes fel0jit5s6t kovet6en
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kerulhet sor, amely tervez6s alatt al16 folyamat, azonban ennek
k6lts6gigenye m6g nem all a F6varosi Onkorm5nyzat rendelkez6sere.

9. k6rd6scsoport

Mikor es mi m6don kivAnja a f6vAros a teljes szentendrei HEV vonalat
biztonsAgoss, tenni? Mikor 6pAl meg a Papirgyer utca fel6l a vdd6kerit,s
a sinek mellett, teNezi-e a FdvAros zajvdd6 fal 1pitdsdt a HEV azon
szakaszai ment6n, ahol lak6hdzak vannak a sinek mellett?

A Szentendrei HEV kuls6 szakasz5nak (Bekdsmegyer-szentendre kozdtti
infrastrukttra) korszer0sit6set a BKV Zrt. sajet forrasb6l tervezi
megval6sltani. A joge16s 6pit6si enged6lyek rendelkez6sre 6llnak, az
enged6lyek szerint fog megtortenni a r6szletes tovebbtervez6s. A
v6drikerit6s 6s a zajv6d6 fal a kiviteli tervek alapjen inditott kivitelezes
sor6n fog megval6sulni. Az elk6pzel6sek szerint a vas0ti palya

ai6pltm6nyig t0rten6 cser6je, valarnint az 500 V-os hdl6zat felijitasa
tdrtenne meg az 6rintett vonalszakaszon. A korszer(sitett HEV vonalakra
a jov6ben tervezett 0J, illetve fel[jitott szerelv6nyek magasabb
fesziilts69szinten is kiszolgalhat6k, halkabb Uzem0ek lehetnek.

Budapest, 2015. december ,,f "
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