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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.

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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Lakásbiztosítás: milliárdos árvízkár várható

Az SZDSZ majális helyett az árvízkárosultakat
segíti

Bélyeggel segíthetünk az árvízkárosultaknak

Segítségnyújtás árvízkárosult cégeknek

Iskolatitkár (Szeged)
Trenkwalder

TOP 24 ÓRA

A ROVAT HÍREIBŐL
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SORKÖVETŐ

SZAVAZÁS

 Váci Fidesz-botrány1.

Gyilkos leszámolás Porcsalmán2.

 Gazdasági büntetőügyek
kampányidőszakban

3.

Balatonring: gigaprojekt vagy megamutyi?4.

Kezdő diplomások: nettó 125-200 ezer forint
kell a megfelelő megélhetéshez – felmérés

5.

 Elfeledkeztek a tűzoltók a miskolci
áldozatokról

6.

A világ legnagyobb zombihálózatát számoltak
fel

7.

Március 15.: az MSZP is átteszi rendezvényét8.

további híreink »

Több ezer adórevizor és pénzügyőr tüntetett a
fővárosban

Műkincsrablókat és orgazdát fogtak el
Debrecenben

Nem akarnak egy levegőt szívni a pártok a
nemzeti ünnepen

Gyanúsított lett Hagyó Miklós kommunikációs
igazgatója is

"Korrupcióellenes szabadságharc kezd
kibontakozni"

további híreink »

„A csendőrök
villanyárammal vallattak”

Kádár egyik elfeledett
főembere

„Jelenem nincs, jövőm
Isten és Aczél kezében”

tovább »
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Tolatóradar parkoláshoz
Utólagosan beépíthető minőségi
tolatóradarok már 8900 Ft-tól!

Fedett teniszpálya Óbudán
Teniszezzen nálunk egész évben! Online
foglalás, csak itt.

Google Hirdetések Képzés Telki Kórház Önkormányzat Okj S Képzés

Útnyilvántartás könnyen
Végre egy páratlan módszer, ami
örökre megoldja az útnyilvántartást
www.roadrecord.hu

Magyar-angol kéttannyelvű
XIII. kerületi gimnáziumi képzés
igényes, diákbarát környezetben.
ForraiMaganiskola.hu

Olcsó repülőtéri parkoló
Ferihegyi repülőtér közelében olcsó
parkolás + transzfer! Üllői út 849.
www.parkfly.hu

Gerincjóga az egészségért
Tartásjavítás a mozgás örömével Az első
jóga foglalkozás ingyenes!
www.mandalajoga.hu

Kalandok tavasszal
Izgalmas programok Szicíliában,
Törökországban, Marokkóban!
Baraka.hu/Szicilia-Lipari-szigetek

Budapesti ingatlanok
Számos budapesti ingatlan kedvező áron,
kizárólag a mi kínálatunkból!
www.dh.hu/Budapest/Ingatlan
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