Tisztelt Puskás Péter Alpolgármester Úr!
Kérjük, hogy a kerület 2019-es költségvetésében külön-külön nevesítve biztosítsanak
keretösszeget az alábbi problémák megoldására.
Javaslataink figyelembe vételével kapcsolatban egyeztetésre kérjük Alpolgármester urat
a költségvetés, és majd a megvalósítás tervezésénél!
FÖVENYRENDEZÉS FOLYTATÁSA A RÓMAI-PARTON
- csatornák felszámolása
- életveszélyes sólyák megszüntetése

- beton- és kőtömbök eltüntetése a fövenyről (a KDVVÍZIG-gel egyeztetve, legalább a
rézsű aljához szállítva a tömböket)
- halak ivása miatt, amely február közepétől június végéig tart, ezen kövek elmozdítását
júliustól lenne szükséges elkezdeni- a kövek elmozdításának egyik megoldási
lehetősége lehetne a partfal aljába való rögzítése, pl gabion fallal

- több szemetes kihelyezése (háztartási, szelektív és kutyapiszok)
- mobil wc-k biztosítása és üzemeltetése főszezonban
- ülőalkalmatosságok kihelyezése, pl. Kánya Tamás féle kőpadok

SZABADSTRAND KIALAKÍTÁSA
- fürdési tilalom feloldása
- üzemeltetési költségek biztosítása, a szükséges infrastruktúra kialakítása (mobil wc,
öltöző, zuhany, mentőöv kötéllel ahogy külföldi tengerpartokon szokás, ezzel vizimentő
képzettség nélkül is bárki tud hatékonyan életet menteni)
- külön kutyás részleg kialakítása
- freewifi
SZIKLA JACUZZI KIALAKÍTÁSA A ROZGONYI PIROSKA UTCÁNÁL

A Rozgonyi Piroska utcánál naponta több ezer m3 forrásvíz ömlik bele a Dunába
hasznosítatlanul. Nyáron jó lenne kihasználni pl: az S39 Hybrid design nevű építész
csapat a Gellért fürdő termálvizét felhasználva urbán wellnesst csinált a rakparton
(lábmasszírozós kövekkel, lépcsőkkel, vízisakkal és grillező hellyel).
RÓMAIS KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS
- hullámtéri ingatlanok értékbecslése
- szakmai workshop szervezése
- külső szakértők megbízási díjához keretösszeg biztosítása
- a közösségi tervezés feladataihoz megfelelő létszám biztosítása
- a közösségi tervezés informatikai támogatásához a strukturált információcserét,
visszajelzéseket lehetővé tevő rendszer létrehozása
- infopont (online vagy személyes) ahol a KÉSZ közösségi tervezésébe be lehet
kapcsolódni,és az öblözet árvízvédelmével kapcsolatos terveket meg lehet ismerni

EVEZŐS ÉLET HATÉKONYABB NÉPSZERŰSÍTÉSE
- vízi életet népszerűsítő kampány a kerületben
- kerületi általános iskolák részére transzferjárat biztosítása a római-parti evezős
egyesületek foglalkozásaira, sport utalványok bevezetése (az Óbudai Judo Klub
hasonló kisbusz szolgáltatásra gondolunk)
ÁRVÍZI ALAP LÉTREHOZÁSA

