Dr Kiss János képvisel Úr részére
Kérjük a közgy lés elé terjeszteni az alábbi kéréseinket:
1) Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt Önkormányzati képvisel khöz, hogy
február 3.-án a közgy lésen képviseljék a miskolciak érdekében az alábbiakat:
Közigazgatási hivatal azzal az indokkal kívánja visszavonatni a miskolci lakcím
bejelentési törvényt, hogy az alkotmányellenes, mivel mindenkit - megillet a szabad
mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga.
A fentiek alapján a Közigazgatási Hivatal vezet je indítványozta a rendelet hatályon
kívül helyezését, s a Közgy lés ezzel kapcsolatos álláspontjáról, döntésér l
tájékoztatást kért.
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
A lakcím bejelentési rendelet nem korlátozza az egyén szabad mozgásában és
tartózkodási helyének szabad megválasztásában.
Sátoraljaújhelyen is megpróbálta a közigazgatási hivatal vezet je visszavonatni a
törvényt, de Szamosvölgyi Péter kiemelte: nem vonják vissza a lakcímbejegyzésre
vonatkozó szabályozásukat sem - bár a közigazgatási hivatal a néhány éve
meghozott rendelet újragondolására kérte az újhelyi önkormányzatot. Eszerint csak
akkor jelentkezhet be valaki egy sátoraljaújhelyi lakóingatlanba, ha ott az egy f re
es terület legalább 10 négyzetméter.
Vagyis például egy harminc négyzetméter alapterület lakásban csak hárman
élhetnek életvitel szer en. A polgármester döntésüket els sorban közegészségügyi
szempontokkal indokolta. Mint elmondta: a túlzsúfoltság melegágya lehet a
fert zések, járványok kialakulásának, elterjedésének és véleménye szerint a
gyerekek fejl dése szempontjából sem egészséges, ha generációk élnek együtt
egyetlen légtérben. http://hvg.hu/itthon/20110107_segelyezes_satoraljaujhely
Tehát nem hogy visszavonták, hanem a miskolci 6 négyzetméter helyett 10
négyzetméter az egy f re es engedélyezhet lakótér.
Ezért kérjük még a képvisel nket arra, hogy a 6 m2-t módosítsák 10 m2-re.
Ezen kívül még kérjük képvisel nket, hogy szigorítsák a bérpótló juttatásokat a
Sátoraljaújhelyen meghozott törvénynek megfelel en.

Mely szerint, csak az jogosult /RÁT/ Bérpótló támogatásra,
- aki szemétszállítási szerz déssel rendelkezik és azt fizeti is,
- aki az udvart kertet rendben tartja az udvaron nem halmoz fel szemetet és azt
gondozza, megm veli,
- az ingatlan el tti területet a törvénynek megfelel en rendben tartja,
- a lakást tisztán kell tartania,
- a törvényben megfelel WC-vel kell rendelkeznie,
- az el írt rágcsálóirtásról és csótányirtásról gondoskodnia kell,
- az el írt ebtartási rendeletet be kell tartania /kötelez véd oltás/
http://www.youtube.com/watch?v=3d-0RlOQZsQ&feature=player_embedded
2) A Nagyavason lév pincék különösen veszélyeztetettek közbiztonság szinte nem
létezik,ezért kérjük a képvisel Úr közbenjárását , ami talán megoldaná e lehetetlen
állapotot, hogy minden be- és kivezet út közelébe a megfigyel kamerákat
felszerelni szíveskedjenek, melyek a Papszer utcai központban láthatóak lennének.
A másik sarkalatos pontunk az utak állapota, melyet szeretnénk személyesen
bemutatni Önnek, kérjük visszajelzését hogy melyik id pont lenne megfelel
Képvisel Úrnak.
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