
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  december  13-án  16  órától  a
Községháza Dísztermében (2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.) megtartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László, Labát 
           Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna, Turcsán István képviselők, Tóth János jegy-
           ző, Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető, Oszlánczi Ferenc iskolaigazgató, 2 csemői
           lakos.

Dr. Lakos Roland polgármester: a közmeghallgatást megnyitja. Kéri a jelenlevőket, hogy kérdéseiket
tegyék fel, észrevételeket fogalmazzanak meg.

Tárnok Zsuzsanna: elmondja, hogy a képviselő-testületi ülésen elhangzott patkányok megjelenésével
kapcsolatos  probléma  konkrétan  náluk  merült  fel.  Felhívott  különböző  cégeket,  amelyek
rágcsálóirtással foglalkoznak, akik azt a választ adták, hogy nem elég csak egy helyen elvégezni az
irtást, a szomszédoknál is szükséges lenne, mert csak így lehet elérni, hogy eltűnjenek a rágcsálók. Ők
a saját ingatlanukon elvégezték  az irtást, de a szomszédok nem hajlandóak rá, mert nincs rá pénzük.
Jelenleg  úgy  tűnik,  hogy  náluk  nincs  patkány,  de  félnek  attól,  hogy  a  szomszédok  miatt  újra
megtelepedhetnek.

Turcsán István képviselő: véleménye szerint a méreg kirakása az egyetlen lehetőség, ami nem is drága.

Dr.  Kárpáti László  képviselő:  szerint  ha  az  ingatlantulajdonos maga  nem végzi  el  a  rágcsálóirtást,
hatóság kötelezheti rá.

Dr. Lakos Roland polgármester: szerint a járási hivatal népegészségügyi osztályának a segítségét kell
kérni.

Tóth János jegyző: ígéretet tesz arra, hogy kihívja a rágcsálóirtással foglalkozó céget, akiktől helyszíni
szemle alapján javaslatot kér a probléma megoldására. 

Bori  Szilvia:  elmondja,  hogy ő is  érintett az előbb elhangzott ügyben,  hiszen Tárnok Zsuzsannáék
szomszédságában lakik. Ők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy patkány ne telepedhessen
meg náluk, de sajnos néhány szomszédot nem lehet meggyőzni a védekezés fontosságáról.
Megkérdezi, hogy kihez fordulhat azzal a problémával, hogy a szomszédja kutyája megfojtogatta a
csirkéit. A kutya tulajdonosával nem tudott beszélni, mert elzárkózik.

Turcsán István képviselő: javasolja, hogy hivatali időben kérjen segítséget a Jegyző Úrtól.

Több kérdés, hozzászólás, vélemény nem érkezett.

Dr. Lakos Roland polgármester a közmeghallgatást 17 óra 30 perckor bezárta.

Csemő, 2016. december 13.

         Tóth János                                               Dr. Lakos Roland
jegyző                                                     polgármester




