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ikt. szám:

"1 000050751441"
tárgy:
Római-parti ideiglenes árvízvédelmi mü építése,
javaslat a partvédömü építésére vonatkozó
támogatási szerzödés megkötésére. A beruházás
célokmányának módosítása
előkészítő:

Városüzemeltetési

Főosztály

egyeztetésre megküldve:
o

o

a Fővárosi Közgyülés állandó bizottságainak
a Tanáesnekoknak

ELŐTERJESZTÉS

a

Közgyűlés

Tisztelt

Az

részére

Közgyű lés!

Országgyűlés

a Magyarország 2012. évi

költségvetéséről

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

5. melléklet 18. pontjában meghatározott "Római parti árvizvédelmi

védmű

megvalósitásának

támogatása" előirányzat terhére bruttó 500 OOO OOO forint, azaz bruttó ötszázmillió forint összegű
vissza nem téritendő támogatás nyújtásáról döntött a támogatott Fővárosi Önkormányzat részére.
Jelen előterjesztés tárgya a Belügyminisztérium (mint támogató) és a Fővárosi Önkormányzat
(mint támogatott) közölt kötendö támogatási szerzödés (1. szám ú melléklet), melynek célja, hogy
költségvetési törvényben meghatározott forrás mielöbb a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére
álljon annak érdekében, hogy a város vezetése egy több év1izedes ígéretet váltson valóra a
Római-part és Csillaghegy árvízi biztonságának növelésével kapcsolatban.
A támogatási szerzödésben szereplö

összegből

megvalósiiható a Mátyás király út és a

Pünkösdfürdö utca közölti szakasz part menti területének feltöltése, valamint a lábazati körakat
kialakítása. Ez megfelel Budapest

Főváros Közgyűlése

a 2011. augusztus 31-i ülésén, a

2385/2011.(VIII.31.) sz. határozatában - a Római parti árvízvédelmi mü nyomvonalának
kijelöléséről

-

szereplő

döntésnek, mely szerint:

1052 Budapest, Városház utca 9-11.
e-mail: SzeneczeyB@Budapest.hu

J

levélcím: 1840 Budapest

1

telefon:+ 36 1 327-1036

1

fax: ·~36 1 327-17-65

"A Mátyás király út - Pünkösdfürdö utca közölti szakaszon a parti sávot a már
feltöltött szakasz miatt kialakult áramlási viszonyok figyelembevételével feltöltéssel
korrigálja oly módon, hogy az új feltöltés csak a szükséges, a parti áramlás lvébe
simuló korrekcióra korlátozódjék, és a természetes partvonalba jól fenntartható,
szerves átmenettel csatlakozzék. A nyomvonal a fellöltött terület partélén húzódik."
A feltöltés

műszaki

megoldása:

A tervezési területen a már megépült békásmegyeri védmű déli végpontjától mintegy 60 m
hosszan a parti rész feltöltésre került.
A feltöltés vizzáró anyagból készül, a szivárgási hossz megnövelése érdekében a feltöltés alá
vízzáró résfalat helyezünk el. A mentett oldal felől a kavicsrétegben a Duna felé szivárgó vizeket
a mobil gát mentett oldalán elhelyezett mélyszivárgó gyűjti össze. Az összegyűjtött vizet átemelö
szivattyú emeli majd a Dunába.
A feltöltés tervezett módja: víz felöli oldalon 1:4 hajlású rézsűfelület lesz kialakítva, lábazati
körakattal. A körakat felső síkját 98,00 m alakítottuk ki, a középvízszint (KÖV) alatt. A Római part
mentén jellemző KÖV 98,46 mBf /98,70 mBf közölt változik.
A mobil gát mentett oldalára 4,0 m széles fenntartó út kerül kialakításra, melyen a kerékpárút
kerül kijelölésre és sétányként is funkcionálhat. Az útpálya burkolat méretezésekor és
pályaszerkezetének kialakításakor fontos szempont, hogy a
rongálódás nélkül elbírja, - a védekezéskor nagy tömegO

nagytömegű

gépjárműveket

tehergépjárművek

is

ezen fognak

közlekedni - ugyanakkor a Római part jellegének is megfeleljen. Emiatt az útpályát valamilyen
diszkö burkolattal (pl. VIACOLOR) kell ellátni. A fenntartó út egyoldali, mentett oldal felé

történő

2

%-os eséssei kerül kialakításra.
A fenntartó út mentett oldalára
viznyelőket

vizelvezető

süllyesztett szegély kerül kialakitásra, melybe

tervezve az útpályatest víztelenlthető, így a burkolat alá zárt csapadékviz elvezető

csatornát kell épiteni tisztító és fordító aknákkaL
A védvonal a parttól a Duna irányában mintegy 30 m-re került meghatározásra. Az Igy kialakitott
feltöltés koronaszintje 103,11/103,05 mBf közölt változik. A feltöltés 155 ezer m3 vízzáró
anyagból készül. A feltöltés viz oldali rézsűje 1:4 kialakítású.
A mobilgát alépítménye a feltöltésbe kerül. Az alépítmény mérete kiépítési szintenként változik.
Arvízmentes idöszakban a gát a speciállsan kialakított alépitményben kerül elhelyezésre. Árvíz
idején kifordltják és az alépitményhez csavarozva biztosltja a megfelelő védelmet.
A keresztező szennyvíz és csapadékviz-vezetékek résfalba kerülő részei (keresztezési helyek)
szivárgásgátló gallérral és tolózárrallesznek ellátva, így árvíz idején azok lezárhatóak.
A mobil gát szerkezeti magassága 2,00 m,
A feltöltés

előnyei:
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A feltöltés

előnyei:

Kedvező

folyamhidraulika alakítható ki a középvízi szabályozási vonal

mentén.
Megsz(Jnik az ún. limányhatás, ezért megsz(Jnik a feliszapolódás.
Viszonylag alacsony a szükséges szerkezeti magasság (2,0 m)
Csökkennek a hullámtér időszakos helyreállítási költségei.
Középvlzi partél környezetének rendezettsége.
A kis hajlásszög(!

rézsűvel

kialakítható a kaviccsal burkolt "plázs"

Megmarad a parti ingatlanok és a Duna kapcsolata.
Alacsony a védekezés költsége.
Jelentős méretű

rekreációs felület alakítható ki.

A feltöltés miatt viszonylag ritkán kell a mobil

védművet

üzembe

helyezni, (átlag 6-8 évente) ezért az üzemeltetési költségek
kedvezőek.

Hátrányai:
Várhatóan a vízparti fák egy részének újratelepítése szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a támogatási szerződést és annak mellékleteit a jelen
1. sz. melléklete szerinti tartalommal kösse meg és kérje fel a Főpolgármester! az
aláírásra annak érdekében, hogy a Római-parti védmü építése mielőbb megkezdődhessen.
A támogatási szerződés megkötését követően szükségessé válik a beruházás
célokmányának értelemszerű módosítása, a forrásokra vonatkozóan. Az eredeti célokmányt
a 2. számú, a módosított célokmányt a 3. számú melléklet tartalmazza.
szerződés

A

feladat

közgyűlésen

végrehajtásához kapcsolódó köttségvetési
külön napirend keretében kerül sor.

Kérem a Tisztelt Közgy(Jiést, hogy az
elfogadni szíveskedjen!

előterjesztést

rendelet

módosítására

jelen

megtárgyalni és a határozati javaslatokat
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Határozati javaslat

A

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.

a Római parti árvízvédelmi mü Pünkösdfürdö utca - Mátyás király út közölti szakaszán a
békásmegyeri védmü déli végpontjához csatlakozva a Duna medre átlagosan 30 méteres
szélességben kerüljön feltöltésre. Felkéri a Főpolgármester!, hogy a projekt ennek megfelelő
továbbtervezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
határidő:

a döntést követően azonnal

felelős:

Tarlós István főpolgármester

2.

Jóváhagyja, megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 5. melléklet 18. pontjában leírt rendelkezés alapján a Római-parti árvízvédelmi mű
megvalósításának támogatására előirányzott bruttó 500 OOO OOO - forint, azaz bruttó ötszázmillió
forint fővárosi átvételét biztosító Támogatási Szerződést az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal,
és felkéri a Főpolgármester! a Támogatási Szerzödés, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges
egyéb nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.
határidő:

a Támogatási Szerzödés beérkezését követő 15 nap

felelős:

Tartós István főpolgármester

3.

a Római parti árvízvédelmi védmü megvalósításának támogatására a Belügyminisztériumtól
beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében megemeli a "8526 Központosított
pótelőirányzatok" címen belül a "Római parti árvízvédelmi mű építése" feladat bevételi
előirányzatát 500,000 millió Ft-al, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "9112
Évközi indítású önkormányzati beruházások" eimen belül a "Fejlesztések átütemezésének
tartaléka" feladat kiadási előirányzatát.

A "Római parti gát ll. ütem építése" feladat megnevezése "Római parti árvízvédelmi mű építése"
feladat megnevezésre változik. A feladat összköltsége 2600,000 millió Ft-ra változik, 2013. évi
üteme: 1000,000 millió Ft, 2014. évi üteme: 1300,000 millió Ft.
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4.
jóváhagyja a "Római parti árvízvédelmi mű építése" c. beruházás célokmányának elölerjesztés
szerinti 1. számú módosítását. a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a
Föpolgármestert, hogy a beruházási célokmányt írja alá és adja ki
határidő:

a Költségvetési Rendelet módositásának hatályba lépését

felelős:

Tarlós István főpolgármester

követően

azonnal

Határozathozatal módja:
Az 1. - 2.- 4. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges,
a 3. határozati javaslat elfogadása minösltett többséget igényel.

Budapest, 2012. november ,lo
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mellékletek:

1. A Támogatási Szerzödés és mellékletei
2. "Római parti árvízvédelmi mü építése" Célokmány (másolatban)
3. "Római parti árvízvédelmi mü építése" Célokmány 1. sz. módositása
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