
Tisztelt Képviselő-testület!  

   

A Hosszúréti-patak vízgyűjtőjén érintett Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs és Budapest         
XI-XXII. kerülete, valamint Törökbálint önkormányzata. A szóban forgó patak vízgyűjtője          
egy viszonylag zárt egységet képez, amelynek egyik jellemzője, hogy az egyedi           
beavatkozásoknak térségi kihatása lehet. 

Az elmúlt évtizedek folyamán a térség, a szomszédos településekkel egyetemben, jelentős           
fejlődési folyamatnak volt részese, amelynek következtében például a tájképi megjelenés is           
teljesen megváltozott. Egyidejűleg a közlekedési viszonyok átalakultak, amelynek        
következtében mára három autópálya keresztezi vagy érinti a lakott területeket, több           
bevásárló központ és ipari létesítmény épült és a jelentős befektetői tevékenység           
következtében több lakóparki és egyéni fejlesztés volt és van folyamatban. Mindezek           
következtében nagymértékben megnőtt a lakosság létszáma, a forgalom és mindenekelőtt nőtt           
a beépítettség. A fejlődési folyamat azonban több olyan környezeti hatást és egyéb            
infrastrukturális gondot is okozott, amelynek megoldása meghaladja az érintett         
önkormányzatok jog- és hatáskörét, anyagi lehetőségeit. 

A nehézségek közül az egyik legsúlyosabb a térség és az érintett budapesti kerületek             
árvízvédelmi helyzetének megoldatlansága. A beépítések és közlekedési beruházások jelentős         
mértékben megnövelték a csapadékvizet befogadó Hosszúréti-patak terhelését, aminek        
következtében 2010 nyarán Törökbálinton, Budaörsön és főként az érintett budapesti          
területen, a XI- XXII. kerületek határán jelentős elöntések és komoly károk keletkeztek. 

Felismerve azt, hogy a Hosszúréti-patak jelentette árvízi kockázat csak a vízgyűjtő egész            
területén, összehangolt intézkedések együttes megvalósításával lehetséges, az       
önkormányzatok együttműködést kezdeményeztek. Első lépésként elkészült a teljes vízgyűjtő         
területét magában foglaló beruházás előkészítő elemzés, valamint a vízkárokat kiértékelő          
kockázatcsökkentési terv. A legfontosabb intézkedések a különböző vízvisszatartási        
lehetőségek megvalósítása, záportározók létesítése, meglévő tározók vízvisszatartási       
képességének biztosítása, növelése, meder revitalizációs intézkedések megvalósítása. 

A megvalósítandó beruházás figyelembe veszi a XI. kerületi Önkormányzat által 2018. évben            
megrendelt, Kána tó és környezete fenntartható állapotának kialakítására vonatkozó, a VTK           
Immosystem Kft. által készített tanulmánytervet. 

Az önkormányzatok az együttműködés folytatásaként a vízgyűjtőn szükséges        
beavatkozásokat pályázat segítségével kívánják megvalósítani. 



Önkormányzatunk 2020. év februárjában kifejezte már szándékát, hogy vállalja a BEA           
pályázat beadásával az önkormányzatra eső 65.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 82.550.- Ft             
önrész megfizetését. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati           
javaslatot támogatni szíveskedjen. 

Budapest, 2020. augusztus 14. 
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