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Tárgy: Az SÍ telephely pince és kút 
állagmegóvási munkái 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az SÍ telephely alatt lévő pincerendszer boltozatainak állapotát a bányatörvény előírásai 
alapján időszakosan a szakértők vizsgálják. A pincerendszer szakértői vizsgálata 2009. évben 
megtörtént. A vizsgálat során a pince járatok - állapotuktól függően - három veszélyességi 
osztályba lettek besorolva. AI . osztályba sorolt térségek megfelelőek, a II. osztályú szakaszok 
jelenleg megfelelőek, de évenkénti felülvizsgálatuk szükséges. A III. osztályba sorolt 
pinceszakaszok állapota a vizsgálat megállapításai szerint statikailag bizonytalan, 
omlásveszélyes, sürgős beavatkozást igényel. A vizsgálat során készített térképen a 
különböző minősítésű szakaszok veszélyességük alapján jelölve vannak. A megerősítésre ítélt 
járatok a pincerendszer rendszeresen használt területein is megtalálhatóak. A biztonságos 
közlekedés, valamint a boltozat esetleges beszakadásának elkerülése érdekében a III. 
minősítést kapott járatok azonnali megerősítése szükséges. 
A vizsgálat, és a megerősítések maradéktalan elvégzéséhez a járatokban lévő használaton 
kívüli korrodált csővezetékeket, tartószerkezeteket, régi elektromos vezetékeket el kell 
távolítani. A pince járatokba a világítás biztosítása érdekében új elektromos hálózatot, és 
lámpatesteket kell felszerelni. 
A pinceboltozat megerősítése, a korrodált vasszerkezetek bontása, illetve a világítási hálózat 
kiépítése szakaszosan - fontossági sorrendben - történik, több éves folyamat. 
A 2010 évben javítandó szakaszok felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
A legrosszabb állapotban lévő szakaszok helyreállítási munkáira az előzetes költségvetés 
alapján ebben az évben 15.000.000,-Ft szükséges. A kivitelezés forrás biztosítása és az 
Önkormányzati szerződésünk aláírása után tudjuk a közbeszerzési eljárást indítani. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az SÍ telephely alatt lévő pincerendszer bányaműszaki vizsgálat alapján kritikus 
állapotúnak ítélt járatok megerősítésére bruttó 15 000 000,-Ft-ot biztosít a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. számára, bonyolítói díjként pedig 1 350 000,-Ft-ot állapít meg. A 
feladat teljes ellátására bonyolítói díjjal együtt a költségvetés 12. sz. mellékletében 
elfogadott összeg terhére összesen bruttó 16 350 000,-Ft-ot biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly vezérigazgató 

Budapest, 2010. július 30. 

Fecske Károly 
vezérigazgató 
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TörvényesstJgfszemporítból 
dr. Neszteli István , 



1. számú melléklet 

A pincerendszer veszélyesnek nyilvánított járatai 

1 számú járat 
2 - 4 számú járat a szellőzők közötti szakasza 
5 számú járat 
8. 11,13 számú járat egyes szakasza 
VIII folyosó és 15 járat szellőzök közötti szakasza 
V folyosó megerősítés utáni szakasz 
167-170 számú járatok egyes szakaszai 
41, 25, 28, 29 számú járatok egyes szakasza 
14, 16 számú járat szellőzök közötti szakasza 
15 számú járat 
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