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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 5993-4/2014. 
Ellenőrizte:                                           ( jegyző )               

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Lengyel Lászlóné  Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: dr. Pataki Anett  jegyző Előzetesen tárgyalja:                                                                                                                                                        

Pénzügyi Bizottság 

A döntéshez egyszerű    

                    minősített     -    többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni       x         

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -       

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                          3        

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:    -    képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti    x       rendkívüli    -      ülésére készült. 

                                                         

 

 

        J  A V A S L A T         

            

FELSŐZSOLCA BELTERÜLETÉN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÖRTÉNŐ RÁGCSÁLÓIRTÁSRA  

 

                                                                   

Tisztelt  Képviselő-testület !                

 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémákat 

2014. szeptember 1-jén már tárgyalta. A 114/2014.  ( IX.01.) Kth. számú  határozat szerint / 1. 

számú melléklet / a város honlapján, valamint a képújságban megjelent a rágcsálóirtásra ( 

patkány és egér ) vonatkozó felhívás és tájékoztatás. / 2. számú melléklet / 

 

A bejelentések és helyszíni szemlék kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy a patkányinváziót a 

település mellett folytatott az M30-26. számú főút Miskolci északi elkerülő út útépítési 

munkálatai során a külterület megbolygatása idézte elő.  

 



Az ingatlanon lévő rágcsálók irtása, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása – az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) bekezdése alapján – az ingatlan 

tulajdonosának a feladata.  

 
 

 

 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet /továbbiakban Rendelet / 36.§ (4) 

bekezdése szerint:" Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, 

valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy 

épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy 

üzemeletetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni." 
 
A fentiek alapján tehát a közterületen  az  Önkormányzat kötelessége a rágcsálók irtása. 

Városunkban az árvízkor volt a teljes településre vonatkozóan rágcsálóirtás végezve.   

 

A lakossági felhívással egyidejűleg az Önkormányzat árajánlatokat kért be  hét rágcsálóirtásra 

szakosodott cégtől, illetve vállalkozótól.  

A kiküldött megkeresést  öten vették át és ebből három vállalkozás adott árajánlatot, melyeket 

a  mellékelt 3. számú melléklet  tartalmaz.  

 

A három árajánlat  közül Gemix Plusz Kft. / Miskolc, Kárpáti u. 6./  árajánlatát tartom a 

legkorrektebbnek. Az  ingatlanokon és a  szennyvízelvezető csatornákban elhelyezett irtószert 

kétszer ellenőrzi és pótolja.  

 

Miután a lakosság részéről a bejelentések továbbra is fennállnak, így kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján foglaljon állást a városban szükségessé vált 

rágcsálóirtás munkálatainak megrendelése ügyében. 

 

Felsőzsolca, 2014. november 10.  

                                       

                                        

                                               Tisztelettel:           

  

 

 

                                                                                  dr. Pataki Anett  

                         jegyző 

 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           A. 

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Felsőzsolca belterületén az  önkormányzat által történő rágcsálóirtás  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három árajánlat közül  

rágcsálóirtási munkálatokat …...................................................................................................... 

…..................................................... .kelt árajánlat alapján – az  út építéssel érintett  városrészi          

ingatlanokon  / északi oldal /  és a város egész területén a csatornákban  -  összesen …............. 

…........ ingatlanon végezze el, az általános tartalék terhére.    

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a munkálatok elvégzéséhez 

szükséges intézkedéseket  tegye meg és a vállalkozási szerződést kösse meg.   

    

      Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

 Határidő: 2015.  január 15. 

 
                                                       
 

 

 

 

                                                          B. 

 

                          HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  Felsőzsolca belterületén az  önkormányzat által történő rágcsálóirtás  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván a városban       

rágcsálóirtási munkálatokat végezni.  

 

 

      Felelős: dr. Pataki Anett  jegyző 

 Határidő: 2015.  január  15. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


