Tisztelt Sajtó! Tisztelt Cím!

Áttörés utcára folyó szennylé ügyben.
A Vízügyi felügyel ség végzésben állapította meg, /Jöv Nemzedéke Ombudsman,
Vízügyi Minisztérium és a MIVÍZ vízbázis védelmi szakért je már megállapította/
hogy Miskolc területén ahol nincs szennyvízcsatorna, ott szigetelt szennyvíztároló
használata kötelez .
Számozott utcák térségében ennek megfelel en elkezdte az önkormányzat az
ellen rzést, melyben mint civil kontroll szeretnénk továbbra is jelen lenni.
Vizsgálat elindítása miatt köszönetemet fejezem ki Dr Kriza Ákos polgármester
Úrnak.
Az ügyészség tájékoztatása alapján / Dr Panyi Béla f ügyész helyettes Címzetes
fellebbviteli f ügyészségi ügyész TK.509/2011/2-I. sz./ nem ismeri el a hatályos
törvényeket, és törvényesnek min síti az utcára folyó szennylét és törvénytelennek
min síti azt, hogy a jegyz szigetelt szennyvíztárolóra kötelezze a lakosokat.
Megállapítása szerint az a törvényes, hogy szigeteletlenül folyik a szennylé vízbázis
védett területen is az utcára, patakba közterületre. A hulladék elhelyezés rendje
elleni b ncselekmény elkövet ivel szemben nem kezdik meg az intézkedést.
/érthetetlen/
Részletek:
Észak – Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
Felügyel ség 3786-6/2011 ikt. Számon végzést hozott.
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A végzésben megállapította, hogy házi vízgazdálkodási jogkörben Jegyz nek kell
eljárnia szigetelt szennyvíztároló kapcsán.
Az idevonatkozó jogszabályok kapcsán megállapította, /Bábonyibércen/
„a jogszabályok alapján korszer és szakszer , szennyez anyagnak a felszín
alatti vizekbe való közvetlen és közvetett bevetetését megakadályozó, tehát
hatékony védelmet szolgáló közm pótló berendezés kialakítására van szükség.”
A 21/2009 (VI.30) Önkormányzati jogszabály összhangban van a 20.540/1987.
sz. véd idom határozattal, mely úgy rendelkezik, hogy szigetelt szennyvíztároló
kötelez . /szennyvíz szikkasztása tilos/
„A fentiek alapján megalkotott rendelet betartását a jegyz ellen rizheti és
végrehajtását is elrendelheti. Az önkormányzat ezt teszi a szilárd háztartási hulladék
esetében is, ahol kötelez hulladéktároló edényt tartani.”
Számozott utcák térségében ennek megfelel en elkezdte az önkormányzat az
ellen rzést.

A mai akcióban a MIVÍZ Kft. és a Közterület-felügyelet munkatársai házról házra
járva rögzítették a lakók adatait, és számlaellen rzésekkel, helyszíni szemlével
próbálták feltérképezni, milyen módon történik a lakásokban szennyvízkezelés.
Rákérdeztek a családtagok számára, az általános higiéniai feltételekre – pl.
fürd szoba, WC megléte, állapota – a keletkez szennyvíz mennyiségére,
elvezetésére. Mint megtudtuk, sokan szippantatják feketén a derít jüket – már akinek
van ilyen –, így pedig ellen rizhetetlen, hová jut a szennylé. Vannak területek, ahol
illegális szennyvízcsatorna-bekötésekkel próbálkoznak, vagy házi megoldásokkal
vezetik ki az útra, patakba, közterületre a szennyezett folyadékot.
A mai napon a tervek szerint 50-60 ingatlan átfogó ellen rzésére kerül sor, az akció
az elkövetkez napokban is folytatódik majd.
Forrás: http://minap.hu/news.php?extend.36921.21
Tisztelettel:
Szemes István elnök
Települések Megmaradásáért Egyesület
Emlékeztet videó:
http://www.youtube.com/watch?v=4mw6MiA5Q64&eurl=http%3A%2F%2Fkuruc%2Ei
nfo%2Fr%2F35%2F42810%2F&feature=player_embedded

