
2-19/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 1-jén 

900 órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

 

Helye: Városháza, polgármesteri iroda. 

 

  

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Kucskár Tibor, Kun Attiláné, Nádi Gyula, 

Rimán János, Szinai István (az ülésről távozása a 9. oldalon jelezve) és 

Vasvári László képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző, dr. Rónai István aljegyző. 

 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Nagy Zoltán alpolgármester, Nagy Róbert képviselő. 

 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszki Klára ügyintéző. 
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kun Attiláné és Rimán János képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. 

 

Ezután a polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, amelyet két új ponttal 

egészített ki:  

3.   Javaslat Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő általános iskola 

épületében stúdió kialakításáról szóló határozat hatályon kívül helyezésére 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

4.   Javaslat Nagycsaládosok Egyesületének országos konferenciára való utazás költségeihez 

történő hozzájárulásra 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

Vasvári László képviselő:  

Szóbeli előterjesztést kíván tenni. A várost járva nagyon sok panaszt hallott az 

elszaporodott rágcsálók miatt, erre – véleménye szerint – önkormányzati szinten 

kellene valamilyen megoldást találniuk, mert előbb-utóbb az ÁNTSZ fogja őket 

erre kötelezni. Javasolta, hogy egy napirendi pont keretében tárgyaljanak erről. 
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dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy patkányról vagy egérről van szó? 

 

Vasvári László képviselő: 

A cigánytelepről, a Petőfi, Nagyszilvás utcákból érkeztek ilyen panaszok. Azokon 

a részeken, ahol elbontásra került épületek voltak, vagy maradt valamilyen 

törmelék, ott fészket tudnak rakni a patkányok és innentől kezdve olyan helyeken 

is megjelennek, ahol már sem állattartás, sem pedig termény nincs, mégis 

felbukkannak. Csapdákat használnak ugyan a rágcsálók irtására, például a 

Kertekalja utca is abszolút fertőzött. Előbb-utóbb úgyis kötelezni fogja az ÁNTSZ 

az önkormányzat, hogy lépjen valamit. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy ezt felvegyék napirendre, foglalkozzanak 

az elszaporodott rágcsálók problémájával? 

 

Vasvári László képviselő: 

Valamit lépniük kell, ezzel a témával valamit kezdeniük kell. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az már más kérdés, hogy mit tudnak ezzel a 

helyzettel kezdeni.  

 

Vasvári László képviselő: 

Nagyon sokan saját maguk vásároltak csapdát, mérget, de ez nem elég. 

Tömegével jelennek meg a rágcsálók.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy az 5. napirendi pontban tárgyaljanak az 

elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémákról. Megkérdezte a Képviselő-testülettől, 

hogy kívánnak-e erről tárgyalni napirendi pont keretében. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött arról, hogy napirendi pont keretében 

tárgyaljon a testület az elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémákról. 

 

Ezután a polgármester – a kiegészítésekkel együtt – szavazásra bocsátotta a napirendi 

javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal az alábbi napirendet 

fogadta el:  

 

 

NAPIREND: 
 

1. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának ismételt 

módosítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat óvodai népi játékok fesztiváljához történő hozzájárulásra 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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3. Javaslat Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő általános iskola 

épületében stúdió kialakításáról szóló határozat hatályon kívül helyezésére 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat Nagycsaládosok Egyesületének országos konferenciára való utazás költségeihez 

történő hozzájárulásra 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémák  

 Előadó: Vasvári László képviselő  

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

ismételt módosításáról szóló javaslatot vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

A polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Kun Attiláné képviselő:  

Az intézmény típusánál óvoda szerepel, nem pedig napközi otthonos óvoda 

megnevezés. Ez azt jelenti, hogy lehet félnapos óvodát is igénybe venni?  Miért 

nem került oda, hogy napközi otthonos óvoda?  

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a köznevelési törvény alapján kell az intézmény 

típusát meghatározni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy az intézmény neve tartalmazza, hogy Napközi 

Otthonos Óvoda. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

A záradékban a határozat számában VIII. hó szerepel, szerinte ez elírás, mivel 

most már szeptember van. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy az Alapító Okirat készítésénél úgyis az elfogadott 

határozatszámot írják be, ezzel együtt természetesen majd az időpontot is átírják.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte, hogy képviselő asszony észrevette az elírást. 

Kérte a bizottsági vélemény ismertetését.    

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal támogatta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolta a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

Alapító Okiratának ismételt módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 

 

További hozzászólás híján a polgármester ismertette a határozati javaslatot, amelyet 

szavazásra bocsátotta.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda Alapító Okiratát módosítja, a Módosító Okiratot és az egységes 

szerkezetű Alapító Okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Ezzel egyidejűleg Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2014. 

(VII. 14.) Kth. számú határozatával jóváhagyott Módosító Okirat, valamint 

Alapító Okirat hatályát veszti. 

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 2. napirendi pont keretében az óvodai népi játékok fesztiváljához történő hozzájárulásra 

vonatkozó javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. 200 E Ft önerőt, segítséget kérnek a 

testülettől.  

 

Vasvári László képviselő: 

Az SVE Kft.-től visszavont támogatás terhére fogják biztosítani ezt az önrészt? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a visszavont összegbe ez belefér.   

 

Kun Attiláné képviselő: 

Látta a várban ezeket a játékokat, illetve ennek egy részét. Véleménye szerint 

ezek nagyon jó játékok és a költségeket figyelve ezekből jó néhányat meg is 

tudnának építeni. Ha a közeljövőben ezekről leveszik a mintát, meg is tudják 

építeni, nagyon jó és szép népi játékaik lesznek. Kívánja, hogy az intézmény meg 

is nyerje ezt a pályázatot.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Rimán János képviselő:  

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 

 

A polgármester egyéb hozzászólás hiányában felolvasta a határozati javaslatot, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az önrészt „az SVE Kft.-től visszavonandó támogatás” terhére biztosítja a 

testület, majd szavazásra bocsátotta. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Óvodai népi játékok fesztiváljához történő hozzájárulás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda által 2014 októberében szervezendő Mihály-napi vásár keretében 

támogatja az óvodai népi játékok fesztiváljának megtartását. A Magor Magyarjai 

Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület által kiírt pályázaton a 

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részvételével egyetért, egyben vállalja a 

pályázat önrészének biztosítását az SVE Kft-től visszavonandó támogatás terhére. 

 

Felelős: Csonka Ferencné, óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon 

meglévő általános iskola épületében stúdió kialakításáról szóló határozat hatályon kívül 

helyezéséről szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az egyház fenntartója 

nem járult hozzá a rádió indításához, a testület dolga most, hogy visszavonják az ezzel 

kapcsolatos engedélyüket, a megvalósítást elutasítják. Ha nem így döntenek, akkor ezt is el 

tudja fogadni. 

 

Vasvári László képviselő: 

A Képviselő-testület egyszer már hozzájárulását adta. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

Ez egy kérés volt. 

 

Szinai István képviselő: 

Ők nem tehetnek arról, hogy az egyház nem adta a hozzájárulását. 

 

Vasvári László képviselő:  

Majd a hallgatóságnak is meséljék ezt el. 

 

Szinai István képviselő:  

Az esperes úr majd elmagyarázza a híveknek a mise után, ez nem a testület dolga.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a neki küldött leirat alapján Cibakháza vállalta 

a megvalósítást, így nem az Egri Főegyházmegye területén jön létre a rádió, addig viszont 

Cibakházán nem valósulhat meg, amíg ők nem mondanak le róla. 
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Kucskár Tibor képviselő:  

A kalocsai érsek megengedi? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, hogy ez már nem az ő dolguk. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

Ki akarta ezt a rádiót alapítani? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az egyházi vezetés mellett működik egy világi 

vezetés is. Ezt a rádióműsort Magyarországon találták ki, nem tudják, hogy mi okból. Ez jó 

lett volna, hiszen ez csak Felsőzsolcán sugárzott volna 3-4 km-es vételkörzetben, ez már 

Ongán sem lett volna fogható. A testületnek a korábban adott hozzájárulását kell 

visszavonnia. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Ha nem vonják vissza, akkor sem történik semmi. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy ha nem vonják vissza, akkor Cibakházán sem 

valósul ez meg. 

 

A polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott.   

„Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felsőzsolca, Szent 

István u. 2. szám alatti iskolaépületében – a LEADER térségek közötti együttműködés 

jogcímen 1645366463 iratazonosító számú projekt működéséhez szükséges - stúdió 

kialakításához nem járul hozzá. Ezzel egyidejűleg a 186/2013. (X. 30.) Kht. számú határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30.”             

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a polgármester javaslatát 

elfogadva – az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő általános 

iskola épületében stúdió kialakítás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti iskolaépületében – a LEADER térségek 

közötti együttműködés jogcímen 1645366463 iratazonosító számú projekt 

működéséhez szükséges - stúdió kialakításához nem járul hozzá. Ezzel 

egyidejűleg a 186/2013. (X. 30.) Kht. számú határozatát hatályon kívül helyezi.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30.             
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A 4. napirendi pont keretében a Nagycsaládosok Egyesületének országos konferenciára való 

utazás költségeihez történő hozzájárulásról szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester szóbeli előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy 140 E Ft-ot kért a szervezet, szóbeli 

előterjesztését a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal támogatta a 140 E Ft-os 

kérésüket. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagycsaládosok 

Egyesületének kérését és a 140 E Ft-os útiköltséget biztosítja a Pénzügyi Bizottság véleménye 

alapján az SVE Kft.-től visszavonandó támogatás terhére.” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát elfogadva – 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

113/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Nagycsaládosok Egyesületének országos konferenciára való utazás 

költségeihez történő hozzájárulás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nagycsaládosok Egyesületének kérését és a 140 E Ft-os útiköltséget biztosítja a 

Pénzügyi Bizottság véleménye alapján az SVE Kft.-től visszavonandó támogatás 

terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében az elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémákról 

tárgyalta a Képviselő-testület Vasvári László képviselő szóbeli előterjesztésében. 

 

dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy az egész településre kiterjedő irtásra gondolt, 

vagy azokra a területekre, ahol homokzsák, esetleg összedőlt ház volt és természetesen azok 

környékére?  

 

Vasvári László képviselő elmondta, hogy úgy tudja, hogy az ügyben sok panasz érkezett a 

hivatalhoz.  

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Egy hasonló panasz érkezett, de ez sem teljesen ilyen.  

 

dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy az nem erről szól. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az ÁNTSZ nem tudja az önkormányzatot 

utasítani. Kérte Rimán János képviselőt, hogy mondjon véleményt, mert neki ez a szakmája.  

 

Rimán János képviselő: 

Ez a rész nem a szakmájához tartozik, de az árvíz óta ő is hall ilyen jellegű 

dolgokat.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy tudják melyik a város legfertőzöttebb területe. 

A következő kérdés az, hogy mit tudnak csinálni. 

 

Vasvári László képviselő elmondta, központilag, önkormányzati szinten kell megrendelni a 

rágcsálóirtást, csak ezt tudják tenni, mert mérgezett csapdákat nem helyezhetnek ki. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy ez az ingatlantulajdonos feladata. A 2010-es 

árvízkor központilag rendelték el a rágcsálóirtást. Elő kellett szedni ezeket az ügyeket 

adatszolgáltatás miatt, akkor 8-9 M Ft volt az egész településre kiterjedő rágcsálóirtás.  

 

Vasvári László képviselő hozzátette, hogy nyilván nem kell az egész városban irtani, de 

vannak frekventált területek. Meglepődött, hogy még a Nagyszilvás utcában is erre 

panaszkodtak a lakók. Az árvíz hozta ezt magával, mivel erre jött, a patkány pedig úszott a víz 

tetején.  

 

dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy nem kell a rágcsálók elszaporodásához árvíz, a 

Petőfi utcában is folyamatosan panaszkodnak, mivel is nem megfelelő körülmények között 

tartanak állatokat. Onnan a nem megfelelő takarmánytárolás miatt a rágcsálók előszeretettel 

átmennek máshová is.  

 

Vasvári László képviselő elmondta, hogy a szomszédjában is folyamatosan találnak 

rágcsálókat, folyamatosan panaszkodnak, pedig a környékükön nem is tart senki állatot.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy nyest viszont van.  

 

Nádi Gyula képviselő: 

Az jó, mert irtja legalább a rágcsálókat. 

 

dr. Rónai István aljegyző megkérdezte, hogy azokra az önkormányzati tulajdonokra 

koncentráljanak, ahol korábban összedőlt ház volt és visszamaradt a törmelék, vagy oda 

szemetelnek és emitt ott fészket tud épít a rágcsáló, vagy ahogy korábban jegyző asszony is 

említette egy nagyobb volumenű irtásra van szükség? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a hozzászólásra reagálva hozzátette, hogy ha ez lakossági 

igény, akkor olyan megoldást kell találni, ami ennek megfelelő. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

Az őszi nagytakarítást minden portán el kellene végezni. Most még várható az 

őszi lomtalanítás a szemétszállító részéről? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a MiReHuKöz nem 

ajándékozta meg őket ezzel. 
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Kun Attiláné képviselő:   

Fokozottan figyeljenek oda. Régebben működött a tisztasági bejárás a kisebbségi 

önkormányzattal közösen, ez akkor sem vezetett túl nagy eredményre. Az 

állatorvos véleményét ki lehetne kérni, ő biztosan tudna féregtelenítésre, vagy 

rágcsálóirtásra javaslatot tenni.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt egy hónapon belül nem tudják megoldani. 

Ők azonban nem rakhatnak ki mérgező anyagot. 

 

Kun Attiláné képviselő:  

Szennyvízcsatornáknak a fertőtlenítése nem lehet megoldás? Bár ez zárt rendszer, 

ott nem lehetnek. Jön az ősz, behúzódnak a falvakba, illetve megbolygatták a 

gátépítéssel, útépítéssel az élőhelyeket, onnan is tódulnak be, ez is oka lehet a 

rágcsálók elszaporodásának.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy patkány nincs a szántóföldön. Patkány ott van, 

ahol megfelelő fészkelő helye van, ez pedig a szemétdomb. Tudják, hogy a településen hol 

vannak nagyobb szemétdombok. Hogy tudnak ellene tenni valamit is? 

 

Kun Attiláné képviselő:  

A kisebbségi önkormányzat segítségét nem lehet kérni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy a kisebbségi önkormányzat mit tud tenni? 

 

Kun Attiláné képviselő: 

Hozassanak konténert, korábban erre már volt példa. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy ezt felejtsék el. Elég volt egyszer az 1,6 M Ft-ot 

kifizetni, még egyszer ebbe nem mennek bele.  

 

Szinai István képviselő:  

A konténer hozatalával még a patkányirtást nem oldották meg. El kell dönteni, 

hogy milyen terjedelmű legyen az irtás, ha a frekventált területeket irtják csak, 

akkor a másik utcáról szólnak, hogy őket miért nem? Véleménye szerint 

készítsenek egy felmérést, hogy jelentkezzen az, akinek az udvarán patkány van 

és vizsgálják meg, hogy az önkormányzat mennyivel tudna esetleg hozzájárulni, 

hogy a tulajdonos az ingatlanán csapdát, vagy mérget tudjon kitenni.  

 

/Az ülésről Szinai István képviselő 926 órakor távozott./  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy Asztalos főorvosnővel, az ÁNTSZ vezetőjével 

beszéljenek, hátha tud valamilyen megoldást mondani.   

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy ez sem változtat azon a tényen, hogy a törvény 

alapján mindenki a saját portáján köteles irtani. 2010-ben, az árvízkor is hivatalosan rendelték 

el az ÁNTSZ részéről, hogy az egész város területén meg kell csinálni az irtást. Az 

önkormányzat nem irthat, mert amit polgármester úr is mondott, ennek következményei 

lehetnek, ekkor pedig az önkormányzatot vonhatják felelősségre. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy ha a törvény alapján kötelező a tulajdonosnak 

az irtás, akkor hívják fel a lakosságot, hogy irtsa a rágcsálókat a saját ingatlanán.  

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy volt már ilyen többször. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy ez nem baj, de most tudnak arra hivatkozni, 

hogy szólt egy képviselő, foglalkozott ezzel a Képviselő-testület, így újra meg fogják tudni 

lépni. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy annyit megtehetnek, hogy ha a közterület-felügyelő 

kimegy, járja a települést, akkor ezt is megnézni. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Minden igénynél, ha bejön valaki a hivatalba, akkor ki tud menni a felügyelő, 

megnézi, lefotózza, felméri, hogy van-e olyan fészke, ami indokolttá teszi az 

irtást.  

 

Vasvári László képviselő elmondta, hogy a Kossuth utcán is van olyan terület, ahol 

elhagyták a telket, otthagyták a törmeléket, önkormányzati költségből kellett elbontani. Az a 

rész egyértelmű egy patkánytanya.  

 

dr. Rónai István aljegyző: 

A szemét részéről ugyanez a helyzet, hiába vitetik el a szemetet, újratermelődik és 

ez patkányfészek lesz, emiatt lehet, hogy onnan rajzik a város többi területére is. 

Ennek elejét csak úgy tudják venni, hogy ott minden hónapban elvitetik a 

szemetet, néha többször is egy hónapban.  

 

Vasvári László képviselő elmondta, hogy a Zöldfa utca erősen szennyezett, frekventált 

terület ebből a szempontból. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

2014 egyébként is a rágcsálók éve.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy az enyhe tél és a meleg miatt? 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

Ezt nem tudja, de az Alföldön például 100 hektáron ették ki a gabonát. Az idő 

kedvezett a rágcsálók elszaporodásának. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy egyelőre a törvény erejét használják és a TV-

ben, képújságban tegyék közzé, hogy kötelező az ingatlantulajdonosoknak a saját 

ingatlanukon a rágcsálók irtása.  

 

Vasvári László képviselő kiegészítve ezt, javasolta hozzátenni, hogy főleg ahol állattartás, 

gabonatárolás folyik.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

„Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elszaporodott 

rágcsálókkal kapcsolatos problémákat. Felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az 

ingatlanukon a szükségessé vált rágcsálóirtást végezzék el és az állattartók a megfelelő 
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állattartás feltételeit biztosítsák. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a TV-ben, képújságban 

közzétegye a felhívást. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

Azért annyit még hozzá lehetne tenni, hogy az ingatlantulajdonosok a saját portájukon 

kötelesek rendet tartani, mert az érintett területen alapvetően ez a legnagyobb probléma. 

 

Vasvári László képviselő elmondta, hogy csak a közterület-felügyelőnek van jogosultsága, 

hogy a portákat ellenőrizze. Olyan rendeletet is hozhatnának, hogy nemcsak a szemetet kell 

eltakarítani, hanem ássa fel a kertet, ültessen valamit, tegyen meg bármit magáért.  

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Akik segélyben részesülnek, ezeket ellenőrzik, így ezek a porták rendben vannak, 

hogy ne legyen ebből problémájuk. Akik nem részesülnek semmilyen segélyben 

ők elhanyagolják.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta az ismertetett határozati javaslatot.  

 

A Képviselő-testület – a polgármester javaslatát elfogadva – 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

114/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémák 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémákat. Felhívja az 

ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanukon a szükségessé vált 

rágcsálóirtást végezzék el és az állattartók a megfelelő állattartás feltételeit 

biztosítsák. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a ZsolcaTV-ben, a képújságban, 

az önkormányzat honlapján közzétegye a felhívást. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester az ülést egyéb hozzászólás hiányában 934 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  DR. TÓTH LAJOS

 jegyző polgármester 
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