
Feladó: Németh László 

Date: 2021. ápr. 6., K, 13:12 

Subject: Levél a Fővárosnak az Aranyhegyi patak gátjáról - 2021. március 

To: info@mocsarosegyesulet.hu <info@mocsarosegyesulet.hu> 

 

 

Tisztelt Stampfné Erdélyi Katalin Judit! 

A lenti levelével megküldött, tárgyban feltett kérdéseivel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást 

adjuk. 

A Swietelsky Építő Kft-vel a megvalósított munkarészek tekintetében az elszámolási folyamat és 

a jogviszony még nem került lezárásra. 

A hiányzó – Swietelsky Építő Kft. által meg nem valósított – szakaszra vonatkozóan véglegesítés 

alatt van a tervezésre és kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja. A 

közbeszerzési eljárás indítására vonatkozó testületi döntés a dokumentáció – Európai Uniós 

támogatás okán szükséges – minőségbiztosítását követően születhet meg. A döntési javaslat – 

tervezetten – 2021. tavaszán kerül a döntéshozó elé. A vállalkozási szerződés megkötésére a 

közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően kerülhet sor. 

Az operatív árvízi védekezést végző Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest Főváros 

árvízvédekezési tervének kiegészítéseként 2020. májusában elkészítette a Buda-Észak 

árvízvédelmi szakasz Aranyhegyi-patak bal parti töltés havária tervét. A csatolt havária terv a 

Swietelsky Építő Kft. levonulásával kezdődő és az új vállalkozó munkaterület átvételéig terjedő 

időszakra vonatkozik egy esetleges árvízveszély esetén.  

Fentiekre tekintettel, amennyiben a jövőben – a fejlesztés megvalósításáig – olyan árvíz 

következik be, amely ellen védekezni kell, az FCSM Zrt. bevonásával a Főváros mindent meg fog 

tenni az érintett szakasz árvízvédelmének biztosítása érdekében. 

Üdvözlettel: 

Németh László 

főosztályvezető 

Főpolgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési Főosztály 
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From: Aquincum-Mocsáros Egyesület <info@mocsarosegyesulet.hu>  

Sent: Wednesday, March 10, 2021 3:55 PM 

To: Sass Katalin  

Subject: Levél a Fővárosnak az Aranyhegyi patak gátjáról - 2021. március 

  

Tisztelt Sass Katalin! 

  

Szeretném kérni szíves tájékoztatását az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye tervezési és 

kivitelezési munkáinak aktuális állására vonatkozóan. 

Megtörtént-e a szerződés lezárása és az elszámolás a Swietelsky Építő Kft.-vel? Amennyiben igen, 

mekkora összeg került kifizetésre? 

Mikor kerül sor új közbeszerzés kiírására? Mikor kezdődhet el a kivitelezés? 

Az átmeneti időszakra rendelkezik-e tervvel a Fővárosi Önkormányzat árvíz esetén, hogy ne 

ismétlődjön meg a 2013-as helyzet? 

  

Várom válaszát, 

  

Köszönettel: 

Stampfné Erdélyi Katalin Judit 

Vezetőségi tag 

Aquincum-Mocsáros Egyesület 
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