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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Lamperth Mónika
belügyminiszter asszonynak

„Korlátozható-e Cibakházán és Homokon a szőlőtermelés felhagyása miatt
kiürülő, omladozó házakba, melléképületekbe, présházakba való beköltözés?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter Assszonytól, azért tőle, mert e tárgykörben

a kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Cibakháza és Homok egykor virágzó részei az ellehetetlenülő szőlőtermelés miatt egyre

inkább gettósodnak . A tulajdonosok nagyrészt elköltöztek, csak az idősek maradtak, a

földterületek megműveletlenek, a házak pusztulnak. Sajnos elindult egy nem kívánt

bevándorlás, amit a rendkívül olcsó ingatlanárak és a rendezetlen tulajdoni,

közbiztonsági viszonyok is motiválnak . A tulajdonosok jóváhagyásával vagy anélkül

beköltöznek a romos házakba, melléképületekbe, présházakba . Gyakran nem is

tulajdonosként, hanem bérlőként teszik meg a lakcímbejelentést .

A jegyzők részben tehetetlenek, nem tudják ellenőrizni, korlátozni a beköltözést .

- Az ingatlan-nyilvántartás szerint lakásingatlanokról van szó, bár ezek állapota sem a

korábbi szintnek, sem a mai követelményeknek nem felel meg . Kérhető-e a

lakásingatlan-minősítés felülvizsgálata? Ha nem, akkor egyedüli lehetőség az

életveszélyessé nyilvánítás lenne, ezt viszont anyagilag nem tudja végigvinni az

önkormányzat .

- A körültekintő ellenőrzést egyébként is lehetetlenné teszi az állampolgári jogok

országgyűlési biztosa által készített OBH 1463/2002 . számú jelentés után kialakult



állapot. Az értelmezések, körlevelek a lakásbejelentést szabályozó 1993 . évi LXVI

törvény és a végrehajtására kiadott 146/1993 (X .26) Kormányrendelet előírásainak

formai betartását helyezik előtérbe . Lényegében rábízzák a jegyzőkre a mérlegelést, de

nem adnak lehetőséget az alapos ellenőrzésre .

Megakadályozható-e a lakás céljára nem alkalmas épületekbe való beköltözés?

Feloldható-e a jegyzők körében tapasztalható bizonytalanság, tehetetlenség?

Tisztelettel várom válaszát!
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Farkas Imre

országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2005 . november 22 .
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