TISZTELT OLVASÓK !
TISZTELT MISKOLCI POLGÁROK és VÁROSVEZET K!
A miskolci pincék, pincesorok állagának megóvása érdekében a borházakba történ jogtalan
beköltözéseket az érvényes jogszabályok alapján kötelessége lenne a hatóságoknak
megakadályoznia, felszámolnia!
1) Miskolc majdnem teljes része vízbázisvédelem alatt található,
ahol a 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 5. melléklet 10 pontja szerint és a ÉKÖVÍZIG
20.540/1987 számú határozat alapján, szennyvíz szikkasztás és elnyeletés tilos.
2) Hgtv 24§ (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat szigorúbb hulladékgazdálkodási
el írásokat is meghatározhat.
Jelen esetben – ahol nincs szennyvízcsatorna, ott szigetelt szennyvíztároló használata
kötelez .
3) A települési folyékony hulladék /emészt gödörb l származó szennyvíziszap/ hulladéknak
min sül a hulladékok jegyzékér l szóló 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet 1.számú melléklete
alaplistája a települési f csoportban 20 03 04 EWC kódszámon tartja nyílván.
A Hgvhr 3§ b) ba) pontja szerint a települési folyékony hulladék: emberi tartózkodásra
alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közm pótló
berendezéseinek ürítéséb l származik.
Értelemszer en ide tartozik a nem emészt gödörben, hanem hordóba vödörbe elhelyezett
ürülék és vizelet tárolása és utcára történ folyatása és kiöntése is, mivel szabálytalan
közm pótló ürítéséb l származik.
4) A zárt szennyvíztároló létesítése tekintetében az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
Kijelölésér l és m ködési feltételeir l szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. § (1)
bekezdés a település önkormányzat jegyz jének hatáskörét állapítja meg. Ezen túlmen en a
2004. évi CXL. Törvény 20. § (1) A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi
területén, valamint kijelölés alapján köteles eljárni.
5) A 2004. évi CXL. Törvény 94. § (1) szerint, ha a hatóság a hatósági ellen rzés
eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban
foglalt el írásokat megsértette, a) a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszer
állapot helyreállításával, valamint a jogkövetkezményekre történ figyelmeztetéssel
végzésben kötelezi annak megszüntetésére /nem megpróbálja, nem felkéri, hanem kötelezi./
6) Fentieken túlmen en a lakcím bejelentési törvény arról rendelkezik,
- hogy kell saját lakás, vagy a tulajdonos engedélye a lakhatáshoz
- hogy kötelez a WC kiépítettség ,
- hogy kell szemétszállítási szerz dés, és annak fizetése,
- hogy megfelel lakótérrel kell rendelkezni,
- stb
Fentiek alapján felmerül a kérdés, hogy miért nem szereznek érvényt a törvényeknek és az
el írásoknak a miskolci hatóságok?
Fenti törvények betartatása nem csak a környezet szennyezését szüntetné meg, hanem
egyúttal a közbiztonságot is szolgálná......

