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Árvízkárok: a fővárosi önkormányzatot
perlik a Római-partiak
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Megkezdődik a Fővárosi Bíróságon szerdán az a polgári per, amelyet Római-parti
ingatlantulajdonosok indítottak a főváros önkormányzat ellen, mert álláspontjuk szerint a
helyhatóság elmulasztotta árvízvédelmi kötelezettségének teljesítését.
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A ROVAT HÍREIBŐL
A felperesek azt szeretnék elérni, hogy a bíróság kötelezze a fővárosi önkormányzatot
árvízvédelmi kötelezettségének teljesítésére. Ebben az eljárásban a felperesek még nem
jelentettek be kárigényt, de ha kedvező döntés születik, akkor erre is sor kerülhet - mondta Egri
Gábor, az Egyesület a Római-partért alelnöke.
Egri Gábor hozzátette: álláspontjuk szerint a terület nem tekinthető ártérnek, az sokkal inkább
üdülőövezet. A terület 1935 óta beépült, 1945 után állami vállalatok is ott létesítettek üdülőket. A
fővárosi önkormányzat mulasztása miatt pedig sérül a Római-parti lakosok, tulajdonosok
egészséghez és biztonságos élethez fűződő állampolgári joga.
A kérdéses terület mintegy hetven hektár, amelynek értéke a rajta lévő ingatlanokkal együtt több
tízmilliárd forint. Ott működik hat szálloda, több csónakház és vendéglátó-ipari egység, és ezek
hozzávetőleg ezer embernek adnak munkát, továbbá hatvan-hetven lakóház, amelyekben több
mint százan élnek. Egri Gábor hangsúlyozta: az összes építmény szabályos, valamennyinek van
építési, lakhatási, illetve működési engedélye.
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