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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. március 29. napján  
10 óra 30 perckor tartott üléséről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
    Lakatos Sándor  RNÖ tag 
     
     
Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Balogh László   jegyző 

Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van. Kolompár 
László képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud a mai ülésen részt venni. 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy valamennyi képviselő teljesítette a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.  
A meghívóban egy napirendi pont szerepel, a 2019. évi közbeszerzési terv. Én javaslok még 
egy egyebek napirendi pont felvételét. Megkérdezem, hogy van-e valakinek más önálló 
napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs más napirendi pontra javaslat, úgy aki 
az elhangzott módosítással a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:  

       
  

Napirend 
 

 
Előterjesztő 

 
1. 
  

 
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési tervének elfogadása 

 
Baranyi-Rostás 
Rodrigó 
 elnök 

 
2. 

 
Egyebek 

 
Baranyi-Rostás 
Rodrigó 
 elnök 

   

   

 
1. Napirendi pont 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: A közbeszerzési terv meglétét jogszabály írja elő. 
Minden év március 31-ig kell elfogadni. A nemzetiségi önkormányzat közbeszerzést nem 
bonyolít az idei évben sem, de ettől függetlenül el kell fogadnunk.  
Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
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9/2019.(III.29.) RNÖH  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 

Határozat 
  
Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jelen határozat melléklete szerint elfogadta Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. március 29. 
 

9/2019. (III.29.) határozat melléklete 
 

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
2019. évi közbeszerzési terve 

 
Ajánlatkérő neve: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 

Sorszám 
A közbeszerzés 

tárgya  
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárástípus 
Az eljárás tervezett 

megindítása 
1 - - - - 
2 - - - - 
3 - - - - 
4 - - - - 
5 - - - - 

 
 

2. Napirendi pont  
Egyebek 

 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Átadom a szót dr. Balogh László Jegyző Úrnak.  
dr. Balogh László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Többen is megkeresték az 
Önkormányzatot, hogy a patkányok újra nagyon elszaporodtak a Telepi út, Szív utca 
környékén. Régi történet ez már, többször tárgyalt már róla a helyi önkormányzat és a roma 
nemzetiségi önkormányzat. Az ügyfél aki ma itt járt, a Bajcsy-Zsilinszky utcában lakik, és 
elviselhetetlen körülményekről számolt be. Én annyit tudtam tenni, hogy tájékoztattam a 
lehetőségekről, illetve a polgármester úrral is tárgyalt. Az viszont nem tartom megoldásnak, ha 
ő rágcsálóirtót hív ki, elmondása szerint heti 5 kg mérget rak ki, és már anyagilag is megterhelő 
számára, másrészt úgy gondolom, hogy az nem megoldás, ha csak egy ingatlanon történik irtás. 
Gondolom ilyenkor tavasszal még optimálisabb a feltétel a patkányok elszaporodásához. Azt is 
tapasztaljuk, hogy a város egyre inkább elfertőződik, terjed ez a kedvezőtlen folyamat.  
Azt gondolom, hogy ha most nem tesztünk semmit, később még többe fog kerülni, és még 
nagyobb lesz a megoldásra váró feladat.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt 
megjelentek! Mindenkinek törvényi előírás, hogy a saját telkén minden ingatlantulajdonosnak, 
ingatlan használónak magának kell a rágcsálók irtásáról gondoskodnia. Alapvetően a patkány 
megjelenése egy következmény, ami a hulladék nem megfelelő kezelésére vezethető vissza. 
Többször beszéltünk már erről, ez a testület előtt is ismert. Két évvel ezelőtt a helyi 
önkormányzat rendeletben döntött arról, hogy akinek még nincs hulladéktároló edénye, és a 
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szolgáltatóval köt szerződést, azoknak szociális alapon hulladékgyűjtő edényt biztosítunk. 2018 
év végéig 29 kérelem érkezett be, ebből 24 kérelmet tudtunk támogatni. A patkánykérdés ideig 
óráig úgy néz ki, hogy rendeződik, de a hulladék mennyisége sem tűnik sajnos visszaszoruló 
félben, annak ellenére, hogy vannak kísérletek. A múlt heti Te szedd! akciót sikeresnek 
nyilvánítanám, de a szeggregátumban úgy gondolom, hogy a hulladék kérdése fontos probléma. 
A patkányok elszaporodása ennek egy súlyos következménye. A bejelentéshez 
visszakapcsolva, az ügyfél elmondása alapján érintett valamennyi közvetlen szomszéd is. 
Nagyfokú lehet a fertőzöttség, ha fényes nappal is láthatóak. A két évvel ezelőtti lakossági 
fórumon részt vett az ÁNTSZ képviselője is, aki elmondta, hogy ők csak kötelezni tudják az 
ingatlanhasználót saját költségére. Polgármester úr hozzájárulást ajánlott a rágcsálóirtáshoz a 
bejelentő részére.  Én úgy gondolom, hogy akkor lehet eredményes az irtás, ha több 
ingatlantulajdonos összefog.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Két éve volt probléma a Bene tanyai részen a patkányok 
elszaporodása, de az én úgy gondolom, hogy megoldódott, mert az állattartó telep szinte teljesen 
felszámolódott. És köszönhető annak is, hogy mindkét önkormányzat akkor beavatkozott a 
probléma megoldása érdekében. A nagy mennyiségű szemét következménye a patkányok 
elszaporodása. Több alkalommal tájékoztattuk a lakosságot, és Polgármester Úr által ment ki 
egy tájékoztató levél is, amiben felhívta a figyelmet, hogy a lakosoknak kell gondoskodniuk a 
kártevőírtásról. Nem látunk előrelépést, csak a hivataltól várják a megoldást az emberek. A 
roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése nem úgy alakul mint ahogyan azt várjuk, 
előreláthatólag 1,5 millió Ft-al lesz kevesebb, és egyenlőre még nem látjuk, hogy a 
költségvetésből tudunk-e fordítani szemétszállításra. Most a szállítási költségek is magasabbak 
lettek gondolom.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Én most beszéltem a szolgáltatóval 
telefonon 14.650 Ft+ ÁFA az 5 m3-es lakossági konténer ára. De azt gondolom, hogy ha van 
valakinek szemétszállítási szerződése, az mindennek az alapja. De annyi plusz szolgáltatást 
lehet igénybe venni, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéstől a lomtalanításon át, és még 
Kecskemétre is be lehet vinni, ahol két hulladékudvar is van, ahol a gumiabroncson át a 
veszélyes hulladékig mindent le tud adni a polgár. Ennek ellenére még mindig előszeretettel 
ásnak az emberek gödröt és rakják bele a szemetet. Van ahol fekáliás pelenkákkal van tele az 
udvar.  
dr. Balogh László jegyző: Hogyan lehetne erre a körre hatni?  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Én azt gondolom, hogy bírsággal lehetne hatni, mert ha 
nem fizeti be, hanem ledolgozza, és egy zsák szemetet már összeszed annyival is kevesebb lesz.  
dr. Balogh László jegyző: A szelektív zsákot elviszik, nyilván kell lenni hozzá szerződésnek, 
de az mindenkinek kötelező. Az önkormányzat adna a szociálisan rászorulóknak kukát is.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Az is probléma, hogy nem megfelelően gyűjtik a 
szelektív hulladékot sem, és akkor nem viszik el.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: A többlet hulladék elszállítására 
lehet minden csütörtökön kérni szolgáltató emblémájával ellátott zsákot, amit majd a számlához 
írnak és majd csak akkor kell kifizetni. Rezsicsökkentett díjon végzi a szolgáltató a 
hulladékszállítást.  
dr. Balogh László jegyző: Leginkább azok a hibásak, akik a szemetet a hulladék kezelésére 
nem jogosultnak átadják. A hulladéktulajdonosokat szeretnénk megtalálni, és megbírságolni. 
Ebben nagyon előre kell mozdulni, mert az egész város el fog szemetesedni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Vannak pozitív példák is, akiknek korábban szemetes 
volt az udvara, most viszont fel van fordítva, és be fogják vetni.  
dr. Balogh László jegyző: Én azt gondolom, hogy ha a Barakk felújítása meg fog történni, 
akkor polgármester úr meg fogja követelni a beköltöző családoktól, hogy legyen 
hulladékszállítási szerződése.  
Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Elméletileg, mindenkinek van jelenleg is szolgáltatási 
szerződése, csak nem fizetnek.  
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Most behajtásra kerülnek a 
kintlévőségek.  
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Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök: Azt gondolom, hogy a méreggel történő rágcsáló irtás 
nem olyan hatékony, mint a vadászgörénnyel történő irtás, csak nagyon drága. 
Azt tudom ígérni, hogy a költségvetés módosítását követően visszatérünk a témára. 
dr. Balogh László jegyző: Továbbra is azt mondom, hogy valahogy ezt a kört el kell tudnunk 
érni, és megértetni, hogy ez a saját egészségükre is káros hatással van. A bírságról az a 
véleményem, hogy az a kör rendkívül szegény, és nem fogjuk tudni még behajtani sem. Olyan 
alapvető problémák vannak azon a környéken, de nem tudunk előre lépni. 
Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens: Azért megy a Hivatal mert a 
lakosság ezen része nem jön be a Hivatalba. Tavaly év végén négyszer voltunk kint a 
szegregátumban, minden egyes alkalom próbáljuk a szemlétet formálni. Környezetvédelmi nap 
keretében volt olyan kezdeményezés, hogy gyümölcsfát osztott a nemzetiségi önkormányzat 
pályázat keretében, esetlegesen ezen el lehet gondolkodni. Ez egy jövőbe mutató 
kezdeményezés lehetne.  
A napirendi pontok végére érve kérdezem, hogy van-e valakinek egyebekben még 
mondanivalója, hozzászólása? Amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom 10 óra 55 perckor. 

 
 

K.mf. 
 
 
 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
   

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk.  Lakatos Sándor sk.  

elnök          RNÖ képviselő   
      

 


