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PROJEKT ÜTEMEZÉSE

VASÚTI KIVITELEZÉS

• Zajlik a kivitelezési közbeszerzés előkészítése

• A vasúti kivitelezővel történő szerződéskötés a
sikeres közbeszerzést követően 2021-ben várható.

• A kiviteli tervek készítése 2022-ben történik meg.
A munkavégzés 2023 elejétől kezdődhet meg, a
munka ~ 4-4,5 évig tart.

KÖRNYEZETRENDEZÉS

• A közbeszerzési eljárás dokumentációja összeállt,
közbeszerzési minőségbiztosítás zajlik

• A kapcsolódó zöldfelületek rendezéséről intenzív
közösségi tervezés történik 2021-2022 folyamán

• A zöldfelületek kivitelezése a vasútépítéssel
párhuzamosan valósulhat meg.



MUNKATERÜLET-LEHATÁROLÁS

• A kivitelező számára szigorú és részletesen
szabályozott előírások vannak:

• Előkészítés, helyreállítás

• Gyalogjárdák, közutak, közterületek használata

• A támfalépítéshez max. 6,4 méter használható

• Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a
deponálási terület kialakítása ne meglévő
parkterületen kerüljön kialakításra. Vállalkozónak
vizsgálnia szükséges alternatív tárolási, deponálási
helyszíneket.

• A munkaterület tömör, esztétikus elhatárolása
és környezet tisztán tartása alapvető elvárás



IDEIGLENES LÉTESÍTMÉNYEK, MUNKAVÉGZÉS

• A park munkával nem érintett területén a
lakossági használatot folyamatosan
biztosítani kell

• A nem használt területeket a lakosság számára
rekultivációval vissza kell adni

• A védőpalánkok a kivitelezés teljes területén zárt,
min 2,1 méter magasak kell, hogy legyenek.

• Az ideiglenes gyalogutaknak jól megvilágítottnak,
pormentes, szilárd burkolatúaknak kell lennie

• A nagy zajjal járó munkák éjszakai időszakban
nem folytathatóak

https://construction.morgansindall.com/



FAÁTÜLTETÉS, FAKIVÁGÁS

• A fakivágásra vonatkozóan szintén szigorú és
részletesen szabályozott előírások kerültek a
vállalkozó felé megfogalmazásra

• Teljes növényállomány felmérése
bejegyzett favizsgálóval munkakezdés előtt.

• Fakivágás csak a munka megvalósításához
ténylegesen szükséges területeken lehetséges,
közlekedési út kialakítása vagy deponálás
céljából nem - legfeljebb 198 db fa kivágása
szükséges a park területén.

• Törekedni kell a 30 cm törzsátmérő alatti fák
átültetésére. Amit a favizsgáló kijelöl
átültetésre, azt át kell ültetni.

• Kerület részvétele biztosított a folyamat során

• Fapótlás a Hamzsabégi út Karolina úttól
nyugatra eső szakaszán és az Infopark mellett
lehetséges.



ABLAKCSERÉK

• A passzív zajvédelem érdekében a nagy
kivitelezési munkákat megelőzően a vállalkozó
végzi el az ablakcseréket.

• Az érintett ingatlanok listája véglegesítés alatt áll.

• A korábban készült Környezeti Hatástanulmányban
(KHT) előírt helyeken túlmenően, a teljes
hatásterületen levő összes lakóépület ablakai
cserére kerülnek. Ezzel nemcsak a zajvédelem
javul, hanem az ingatlanok energetikai jellemzői
is kedvezően alakulnak majd.

• A zajvédő fal az ablakcserékkel együtt biztosítja az
élhető környezet kialakulását.

https://consumerinfo.ca/



LAKOSSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

• Látogatóközpont

• Kivitelező működteti

• Folyamatos tájékoztatás

• Tervek, információk az előrehaladásról,
organizáció, forgalmi változások közlése

• Panaszok bejelentése

• Park részletes tervezése 2021 tavaszán kezdődik a
lakosság intenzív bevonásával

• Online kapcsolattartás

• Kerületi médiumokban való folyamatos tájékoztatás

https://civicplan.ca/



KÁROKOZÁS

• Közutak előzetes állapotfelmérése video és
fényképfelvételekkel

• Kivitelező készíti

• Eredeti állapot visszaállítása

• Keletkezett kár bizonyítása

• Viták elkerülése

• A munkák építési területen belüli elvégzéséért a
Kivitelező felel

• Kivitelező áll helyt a károkozásokért



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


