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Fővárosi

Közgyűlés

Fidesz Képviselőcsoportjának vezetőjekéntént a Fővárosi
Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.) Főv. Kgy.
rendelet 18. §(2) a) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés 2007. május 31-én tartandó rendes
ülése vonatkozásában az alábbi

módosító határozati javaslatot
kívánom a cím szerint A javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által az Operatív
Programok 2007-2008. évi Akciótervben kiemeit projektként nevesíteni kívánt
projektek indikatív listájára napirendi ponthoz a T. Közgyűlés elé terjeszteni.
Római parti árvízvédelmi mű.
A parti védmű megépítését a hullámtérben képződött értékek védelme, az ott létesülő
munkahelyek magas száma, továbbá a többletköltségek ÁFA bevételből történő
kompenzálása indokolhatja.
Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a módosító indítványt fogadja el.

Határozati javaslat
Az l. sz. mellékletben szerepeljen a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretében a Kohéziós alapból pályázható források terhére:

Római parti árvízvédelmi mü: közvetlenül a parton épülő védmű
Bekerülési költség: 4.800 millió Ft+ÁFA, melyből önrész:
80/20 %-os arány esetén:
960 millió Ft+ÁFA
85115 %-os arány esetén:
720 millió Ft+ÁFA.
Felelős:
Határidő:

dr. Demszky Gábor fópolgármester
azonnal

Határozathozatal módja:

egyszerű

Budapest, 2007. május 30-án

szavazattöbbség.
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Fidesz- Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

l 052 Budapest, Városház u. 9-II. Ilf209. Tel.: 327-1731, Fax: 327-1870,

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz Képviselőcsoportjának vezetőjekéntént a Fővárosi
Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.) Főv. Kgy.
rendelet 18. § (2) a) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés 200 7. május 31-én tartandó rendes
ülése vonatkozásában az alábbi
módosító határozati javaslatot
kívánom a cím szerint A javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által az Operatív
Programok 2007-2008. évi Akciótervben kiemeit projektként nevesíteni kivánt
projektek indikatív listájára napirendi ponthoz a T. Közgyűlés elé terjeszteni.
Római parti árvízvédelmi mű.

Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a módosító indítványt fogadja el.
Határozati javaslat
Az I. sz. mellékletben szerepeljen a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
keretében a Kohéziós alapból pályázható források terhére:
Római parti árvízvédelmi mű: a régi nyomvonal közelében épülő védmű
Bekerülési költség: 2.670 millió Ft+ÁFA, melyből önrész:
80120 %-os arány esetén:
534 millió Ft+ÁFA
400 millió Ft+ÁF A.
85/15 %-os arány esetén:
Felelős:
Határidő:

dr. Demszky Gábor fópolgárrnester
azonnal

Határozathozatal módja:

egyszerű

szavazattöbbség.

Budapest, 2007. május 30-án
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