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F6v&osi Kiizgyiil6s
Budapest,V. ker.
Varosll.izu. 9-11.
Tisztelt Kdpviset6 Asszony^ir!
Amint az bizonyfra 0n el6tt is ismeretes,a R6mai-part 6rvizv€delme6s a g6t kdrddseivek
6ta napirendenvan. Budapest88 kilomdter hosszrisfgrt6rvizvddelmi 6vona16b6l m6r csak a
R6mai-panot drint6, mintegy 3,1 km-es szakaw hidnyzik. A R6mai-part 6rvizvedelmdnek
siirget6 megold6s6rakiildndsen az ut6bbi kdt nagy 6rhul16m- 2002-ben Cs 2006-ban iranyitotta 16a figy€lmet.
Figyelembe vdve a Duna-mcdence jOv6be[i kiimyezeti vdltozi.isaira vonatkoz6
el6rejelziseka, amelyek a sz61s6s€ges id6j6r6si viszonyok gyakoribb6 v6l6sit
prognosztiziljAk, sziiksdgesnektartjuk, hogy dontes sziilessena R6mai-parti get k6rd€seben,
amely kiemelten szolg6lnda tdrsdgbendl6 budapestipolgerok drdekdt6s biztoos6g6t.
Meggy6z6ddstint hogy a R6malpert sorsa6s biaonsaga mindenbudapestiiigye.
A III. keriilet az elmilt €vek sor6n t6bb alkalommal jelezte a F6v6rosnaka Mmai-parti get
megdpitisdneksziiks6gessdg&.A tergyal6sok eredmdnyekdnta F6v6rosds a m. kedilet kdzos
finansziroz6sival 2006-ra elkdsziilt eg5rdont€s el6kdszltd tanuhary, amely alapvet6enkdt
megold6sijavaslatot tartalmazott.
Az
vdltoz{t szednt a tervezett vidvonal a jelenlegi, ideiglenes vidvonal, vagyis a
"A"
NALn6si
rit - Kir6lyok ritja Duna feloli oldalAnhalad.
A .8" vlltozat szerint a tervezettvddvoflal az I. i.itembenmegval6sultarvizvddelmi mii ds az
Aranyhegyi patak dunai torkolata balparti toltdse kdzdtt, a jelefllegi partil mentdq ill. a patak
balparti toltese mentdnhalad.
Dontds m6g nem sziiletett arra vonatkoz6an,hogy melyik viltozat dpuljon meg.
Tudom6sunkra jutott, hogy a F6v6ros megbiz6s6b6l a nyir folyam6n a Komusz Kft.
kommunikici6s kamp6nyt folytatott azzal a c6llal, hogy a ddnt€s meghozatala el6tt
megismerjik a III. kertiletiek vdlemdnydt a meg6pitend6g6t altemativ helyszineivel
kapcsolatban.
Mi is ugy vdljiik, hogy a ddnt€smeghozatalihozfontos ismerniaz drintettekvdlerndnydt.
Ezdrt elengedhetetlennektartottuh hogy Obuda-Bdk6smegyerKipvisel6testiilete tirgyalja a
R6mafparti git ksrd€sdt,ds alakitsaki vdlem€ny€t az altemativ6*kal kapcsolatban.
Tejdkozratjuk, hogy Obuda-BdkAsmegyerKipvisel6tesrrilete 2007. augusztus 29-i testttleti
illisdn a k6vstkez6 egyhangrihati4rozatothozta:
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A Kipisetdtesttkt dbuda-BekAweg,er
fejtesztisi citkittzdseitfg/elembe vevejqwsoua a
Fdwiroi Onkormbryzat szinnira, hogt q fuimai-porti Edt a dltntis eldkiszitd
tanulmhtytenben,,8" vdltozqtksfimegjelhltnyomwnalon,a pa AI menfinAP Aanmeg-A
g& megepesekorolyan mliszakimegoldht kall tuAnni,arnelynemakadilyozzaa Mmai"
ledl@rrysegel
Wfi Wrftletet, leheldvateszia partonnjlo rebedtci^s,szabadidds
(Jelenvdn 30 kap\.'isel6:30 igen, eg/hdng,

Tudorndsunk szerint ez€v 6sz€n keriil a F6varosi Ktizgyiil€s old a R6mai-parti, g6ttal
kapcsolatos ddntishozatal. K6rjnh hogy a dont6shozatdn6l vegydk figyelembe ObudaB6kismegyer Kepvisel6testiilet€nekfenti hat6rozat6t.
Bizrnk abban, hogy a R6mai-pani get kd.ddsdben min6l hamarabb dttnt6s sziiletik, 6s
megdpt a m. keriiletjelent6s rdszdnekbiztons6g6tszolg6l6vddm$.
Budapest,2007. szeptember5.
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TiszteltFrakci6vezet6
Ur!
Mint kor6bbi IIL keriileti polgemester,Ot az egyik legjobb ismer6jea R6mai-p&rtig6t
kdrddsdnek.
Polgarmesterkdnt
sz6mosalkalomrnalfelhitr a F6v6rosvezet6inekfigyelmeta
volt a
R6mai-padiget megdpitds€nek
sznks6gessdgdre
6s siirget6volt6ra.Kezdemdnyez6je
melyek
foly6 uirgyal6soknak,
F6vrirosds a m. keriilet kiizdtt a R6mai-partig6t kdrddsebeo
megsztiletettegy dontds
eredm€nyekinta F6v6rosis a keriilet koz<isfinansziroz6s6ban
el6kdszit6tanulminy.
2007.januadebarfrakci6vezet6karibenyirjtott inierpelacioja a R6mai-partigdt iigy6ben
an6l tanriskodilqhogytovdbbrais sziv6nviseli a R6mai-partsors6t.
A R6mai-partig6t iigydbe&vagyisabba4hogy a d6ntdsel6kiszit6tanulm6ny6ltaljavasolt
,,lf', vagy,,8" v6ltozatdpuljdnmeg,a Fiivarosmdgnemdiintiitt.
Tudom6sunkrajutot! hogy a F6v6ros megbiz6s6b6la ny6r folyam6n a Komusz Kft.
kommunikaci6skampinlt folytatott az,zal a c6lla1, hogy a d6ntds meghozatalael6tt
megismerjdka trL keriiletiek v6lem6nya a megipitend6 g6t alternativ helyszineivel
k&pcsolatban.
fontos ismerniaz drintettekvdlemdnydt
Mi is rtgy viljtilq hogy a dootdsmeghozatalehoz
t6rgyaljaa
KePvisel6testiilete
Ezdrtelengedhetetlennek
tartottuh hogyObuda-B6k6smegyer
kapcsolatban
R6mai-partig6t k€rddset,dsalakitsaki vdlemdny€taz altemative{<kal
2007. augusztus29-i testiileti
Taj6koztatjuhhogy 6buda-Bdk6smegye!
KdpviselStesttilete
hozta:
ul€selra kovetkez6egjrhangihat6rozatot
&5 | 6KqOO7.(WIL29.) Esiirozsr
A Kepvisetdtestiilet6budo-BAloh.egt", feileszftsi cilkilizdseit fgtelembe veveiavasolia d
Fdv:arosi Ont<otmdnyzatszirnara, hog q Rirnai-parti gdl a dbnbs el6kiszit6
tqnulnxinytervben
,,8" vdltozqtkentmegeldlt nyomvonalon,a panil nentn epiiAanneg. A
gdt megip Asekorolyan milszawmegold/istkell takilni, amelynemaka&ilyozzaa Rdmai-

parti sporftlelet, lehet've teszi d parton zajl6 leltedcids, szdbadidds tevdLcnysdgel."
(Jelen rsn 30 kepviseld: 30 igen, eglhangi)

Tudomiisunkszerint ezdv 6szdnkeriit a F6v6rosi Kozgyffl€s etd a R6mai-partigittal
kapcsolatosdontishozaral.Kdrjiik Frakci6vezet6urat, hogy sziveskedjentijdkoztarni a
Fidesz-MPSZ
kipvisel6csoportjarak
tagjaita IlL kertiletiKdpvisel6testi.ilet
hatarozat6rot.
Kdszdrtiik Frakci6vezet6ir eddigi tevdkerysigdt, amit a R6mai-partis a Itr. kedilet
€rdekibenkifejtett.Bizunkabba4hogya R6mai-partig6t kdrd6*en mindlhamarabb
d6nt6s
sdiletih dsmegdpula Itr. keriitetjelent6srdszen€k
biztonsagatvolg6l6 vedmi. Ehhezkerj0k
Fnkci6vezet6rir tiirnogat6s6t.
Budapes!2007.szeptember
5.
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