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Előadó: Pataki Zoltán TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság 

üzemigazgatója 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
 

31/2015. (II.05.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. február 5-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

32/2015. (II.05.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 5-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kenéz Szilvia Magdolna és Mile Tünde Enikő 

képviselőket, jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

33/2015. (II.05.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyékony hulladék elszállításának 

megtárgyalását elhalasztja a következő testületi ülésre. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 5-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 
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    Plaugár József 

   

   

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő, Vadász Károly  

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelenteket, Pataki Zoltánt a TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei 

üzemigazgatóját és kollégáját. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 

képviselőből 5 jelen van. Két napirendi pont van, a folyékony hulladék elszállításának 

megbeszélése, amivel már előzetesen beszéltünk a TRV Zrt.-vel, hogy ezt tudnák nekünk 

biztosítani. Valamint Hosszúhát lakossága részére az ivóvíz biztosítása, ami részünkre nagyon 

sürgető dolog.  

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Folyékony hulladék elszállításának megbeszélése és a hosszúháti lakosok 

részére az ivóvíz biztosítása 

Előadó: Pataki Zoltán TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság 

üzemigazgatója 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása a napirendhez? Ha nincsen, akkor kérnék egy 

szavazást erről. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

31/2015. (II.05.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. február 5-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kenéz Szilvia Magdolna és Mile Tünde Enikő 

képviselőket javaslom, jegyzőkönyvvezetőnek Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt 

javaslom, kérem a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető 

személyével egyetért, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

32/2015. (II.05.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 5-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Kenéz Szilvia Magdolna és Mile Tünde Enikő 

képviselőket, jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Folyékony hulladék elszállításának megbeszélése és a hosszúháti lakosok 

részére az ivóvíz biztosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átadnám a szót, hogy tájékoztasson minket, milyen megoldást tudnánk találni. 

 

Pataki Zoltán 

 Áttekintettük a lehetőségeket a települési folyékony hulladék elszállítását illetően. 

Sárrétudvariban már van egy közszolgáltató, aki ezt elvégzi, Biharnagybajom is 

megkeresett minket ezzel a problémával, és azt javasoltuk, ha már Sárrétudvariban van 

egy ilyen közszolgáltató, akkor meg kellene keresni azt a közszolgáltatót, hiszen olyan 

közel vannak ezek a települések egymáshoz, hogy sokkal gazdaságosabb lenne, mint 

egy általunk szerződtetett partnerek oldalán. A polgármester asszony jelezte, hogy itt 

van eszköz, és ember is a gépre. Nekem támadt még egy gondolatom. Az önkormányzat 

is tudja ezt a tevékenységet folytatni, ha szeretné és bevétele van belőle. Egy általa 

működtetett nonprofit szervezet vagy városüzemeltető, ahogy ezt más településeken is 

megoldják, elvégzi ezt a tevékenységet. Ha ez így működőképes, nem kell 

közbeszereztetni, nem kell versenyeztetni, hanem gyakorlatilag az önkormányzat ezt a 

tevékenységet tudná folytatni. Úgy tudom más esetben verseny köteles, vagy az a 

megoldás van még, ha mi lépnénk a képbe, gyakorlatilag ugyanez lenne, mivel mi 

szennyvíz üzemeltetést nem végzünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyeztetések során, én azt a tájékoztatást kaptam, hogy a TRV Zrt. máshol is 

végzi, és úgy, hogy bérbe veszi az ottani eszközt és úgy végzi el. Mi ezt szeretnénk. A 

három település között egy véggel, nem biztos, hogy összejön, ismerve a többi település 

hozzáállását is. Illetve mi tavaly vettünk új szippantó tartályt, ez egy olyan befektetés 

volt, ami jó lenne, ha megtérülne, és ne vesszen kárba az eszközünk. Nem tudom jegyző 

úr meg tud-e ebben erősíteni, de tavaly a kormányhivataltól olyan állásfoglalást kaptam, 

hogy önkormányzat nem végezheti a szippantást. 

 

Keserű László jegyző 

 Szolgáltató részére kell ezt pályázat útján meghirdetni, ha más megoldás nem 

lehetséges. 

 



 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezért nem is léptünk tovább, mint önkormányzat, ez nem járható út. 

 

Pataki Zoltán 

 Ha önkormányzati cég csinálja, akkor, az lehetséges úgy tudom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Püspökladányban a szennyvíztározónak korlátozott a kapacitása, tárgyaltunk már, 

heti 1 fuvarhoz járultak hozzá, annyit tud befogadni, a saját települése az első. 

Sárrétudvarinak és Biharnagybajomnak van egy közös szennyvíztisztítója, jelenleg is 

működési engedélye van, valamint náluk a csatornahálózat építés miatt fog 

szennyvíztisztító épülni, itt be fogják tudni fogadni, utána legközelebb Füzesgyarmaton 

van, de az akkora költség, azt nem lehet a lakosságra átruházni. 

 

Pataki Zoltán 

 Mekkora mennyiségről beszélünk? Püspökladányt mi üzemeljük, ott azért még 

befogadás kapacitásra van lehetőség, akár Kabán is. 

 

Varró Géza képviselő 

 Napi hat fuvar. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem több. Hosszúháton a Szociális otthonban is mi végezzük, ott naponta 4-

6 fuvar van, meg a lakossági, szerintem napi 10 fuvar, 5 m3-es tartállyal. Erre szeretnénk 

megoldást. Az nem lehetséges, hogy az eszközt vegyék bérbe? 

 

Pataki Zoltán 

 Csinálunk ilyen tevékenységet, de más üzemigazgatóságokon. Nálam egyetlen 

szippantó autó nincsen, nincsenek engedélyeink hozzá, nincsenek olyan jellegű 

szerződéseink, ami ehhez kell, nincsen kialakítva, közszolgáltatást Hajdú-Bihar 

megyében nem végzünk. Hulladékszállítási engedélyünk sincs, így elég nehéz 

bevállalni engedélyek nélkül, az engedélyezi eljárás nem egy-két perc. Ha lenne egy 

ilyen engedélyem, meg egy erre alkalma autóm más település részen, akkor azt mondom 

kibővítem más településre, de elejéről kezdeni elég húzós. Azért próbáltam más irányba 

gondolkozni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ez a két alternatíva marad. 

 

Pataki Zoltán 

 Igen, vagy a versenyeztetési eljárás, ami alapján a bejött legjobb árajánlat alapján 

hoz egy határozatot a testület, hogy ezen az áron tudja a szippantott szennyvizet 

elszállítatni, ez nem 4000 Ft lesz, ezt most megmondom. Ezért javasoltam azt az elején, 

ha egy vállalkozóval meg lehetne csinálni azt, hogy Biharnagybajommal a pályázatot 

közösen kiírva az árat lehet csökkenteni. Ez kedvezőbb árat kreál, mintha egy vállalkozó 

külön csinálná meg Szerepet, ez a tapasztalat. Az ár az biztos, hogy nőni fog. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Képviselő-testület véleménye? 

 



Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ezt jó alaposan meg kell tárgyalni, át kell gondolni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én magam is azt javaslom, hogy ezt napoljuk el, gondoljuk át, és a következő ülésen 

tárgyaljunk róla. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez már régóta égető feladatunk. Úgy kell, hogy a falu lakosságának is jó legyen, 

mert biztosan emelni fogja az árakat. Mennyiért szippantunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A lakosoknak 4000 Ft, a szociális 3700 Ft, 2008 és 2010-es határozat alapján. 

 

Szabó László képviselő 

 Jó lenne tudni, hogy nekünk egy nettó kiszállítás mennyibe kerül. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is erre gondoltam, ki kellene számolni. Javítási költségek, rengeteg defektünk 

van. 

 

Szabó László képviselő 

 50 m3 azért nem kis teljesítmény naponta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem megfordult a fejemben, hogy ahol a szeméttelep volt, ott van egy nádas, 

utána kellene nézni, hogyan tudnánk esetleg gyökérzónás tisztítóvá átalakíttatni. 

 

Szabó László képviselő 

 Vannak biológiai szennyvíztisztítók is, csak azoknak nem 50 m3 a kapacitása. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen ezt is mérlegelnünk kell, a beruházást, engedélyt kapunk-e rá. 

 

Szabó László képviselő 

 Át kell gondolni. 

 

Pataki Zoltán 

 Szeméttelep volt? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rekultiválva lett, a mögött van egy nádas rész, ez fordult meg a fejemben, a 

környezetvédelemig nem mertem elmenni, Natura2000-es terület. 

 

Pataki Zoltán 

 Ha szabad ilyet kérdeznem, a szennyvízprojektbe, miért nem kapcsolódtak be? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom megmondani miért nem. Valószínűleg azért nem merte ezt elvállalni 

polgármester úr, mert úgy volt vele, hogy ez a lakosságnak is költséget jelent, a mi 



településünk lakosai elég szegények és nem akart egy plusz terhet rájuk tenni. Azonban 

mint ez kiderült, sikerült százszázalékosan állami finanszírozásból megoldani, így 

sajnos Szerep település kimaradt, és én úgy látom, hogy esélyünk sem lesz a 

közeljövőben csatornahálózatot kialakítani.  

 

Pataki Zoltán 

 Valamilyen más módot kell akkor találni, ha csak egyedül maradt így a település a 

környéken. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Földrajzilag is egy zsák település vagyunk. Ebben nem is nagyon merek 

gondolkozni. 

 

Pataki Zoltán 

 Valamilyen alternatív megoldást találni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy a napirendi pont megtárgyalását halasszuk el, gondolja át mindenki 

és a következő ülésen megtárgyaljuk. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

33/2015. (II.05.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyékony hulladék elszállításának 

megtárgyalását elhalasztja a következő testületi ülésre. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Hosszúhát kb. 3 km-re van Szereptől, közigazgatásilag ide tartozik. Annak idején a 

gazdaságnak voltak ott szolgálati lakásai ezért a vízellátást is a gazdaság biztosította, az 

ott kiépített vízhálózat is a gazdaság tulajdonában van. Hivatalosan semmilyen 

megállapodásunk nincs a víz szolgáltatására, évekre visszamenőleg utánanéztünk, ők is 

utánanéztek. Semmilyen megállapodás nincs. Az ÁNTSZ egy éve kéri az 

önkormányzatot, hogy valamilyen lépést tegyen benne. Nem egészséges az ivóvíz, 

arzénos, és a másik probléma, hogy a Kösely nem is szolgáltathat vizet. Most jutottunk 

el odáig, hogy erős nyomást kaptam, múlt héten, Hajdúszoboszlón a járási hivatalban az 

ÁNTSZ tiszti főorvosával volt egy megbeszélésünk, igenis lépjünk benne, a mi 

feladatunk a biztosítása, mivel nekünk a TRV Zrt. szolgáltatja a vizet, ezért kértem, 

hogy valamilyen tanácsot adjanak, hogy mit javasolnak erre. 

 

Plaugár József 

 Itt minden összejött, rossz a víz, magántulajdonban van, nem szolgáltathatja. A 

vízszolgáltatás akkor gyakorlatilag saját kútrendszerből történik. Hogyan tisztítják a 

vizet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem ismerem a berendezésüket. 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Havonta van víztisztítás. Hogyan végzik azt nem tudom. 

 

Pataki Zoltán 

 A vezeték hálózat is a Kösely Zrt tulajdona? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt ők építették ki, nagyon régen. 

 

Pataki Zoltán 

 Az önkormányzatnak ott van-e területe? Mekkora a lakosság, hány főt érintene? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szociális Otthon, plusz lakosság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  A Szociális Otthon, olyan 150 fő ellátott van, és olyan 80 fő a lakosság. Azt mondta 

tisztifőorvos úr, hogy ezt a vizet, amit a Kösely szolgáltat, mosásra, tisztálkodásra 

használhatják, de ivásra nem. Ezt a végtelenségig nem lehet lajtos kocsival biztosítani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bárándon is nagyon régóta volt probléma a víz, én 25 éve ott dolgozom. 4-5 évvel 

ezelőtt odáig fajult a dolog, mivel az önkormányzatnak nem volt pénze beruházásra, 

sem pályázat nem volt, az ÁNTSZ kezdeményezte a Belügyminisztérium felé, a 

Honvédelmi minisztérium által a katonaság jött ki és minden nap hozták a lajtos vizet 

Kabáról. Azóta már kiépítettek egy víztisztító berendezést.  

 

Pataki Zoltán 

 Tehát ott van egy arzénmentesítő konténer. Ezt meg lehet igényelni, olyan 4 hónap 

az igénylés és elintézés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De ez is csak egy ideiglenes megoldás, nem oldjuk meg vele véglegesen a 

problémát. Nekünk kell megoldani, az önkormányzat kötelező feladata a lakosságot 

egészséges ivóvízzel ellátni. Nem pár hónapra kell gondolkoznunk, hanem hosszútávra. 

 

Szabó László képviselő 

 Lépnünk kell az ügyben minél hamarabb. Van Hosszúháton földterületünk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Közterület az önkormányzaté. 

 

Keserű László jegyző 

 Szeretnék valamit javasolni, nyilván ez is csak átmeneti megoldás lenne, 

hosszútávon kell gondolkozni és végső megoldást találni. Nálunk volt egy 

ivóvízminőség javító projekt és ennek keretében a Honvédelmi minisztériumtól kaptunk 

két konténert, ezek még ott vannak nálunk. Mi tagnap a minisztériummal egyeztettünk, 

azt javasolták, hogy mielőtt visszavinnénk Budapestre, Számadó Róza főosztályvezető 

asszonyt kellene megkeresni, hogy ez ne kerüljön még most visszaszállításra, hanem 

ideiglenes jelleggel ezt adják oda Szerep önkormányzatának, és a Hosszúháti rendszerre 



rá lehetne kötni, átmenetileg egy olyan megoldást jelentene, hogy az Ántsz nem 

piszkálná a dolgot, amíg a képviselő-testület olyan megoldást nem talál, aki ezt 

végérvényesen meg nem oldja. Ezt az elérhetőséget odaadnám polgármester 

asszonynak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. 

 

Plaugár József 

 Erről beszélgettünk üzemigazgató úrral, rengeteg ivóvízminőségjavító projekt 

zajlik, sok helyen ott fognak maradni a konténerek, esetleg ez is egy lehetőség lehetne. 

Végleges megoldás a hálózat kiépítés. A belügyminisztériummal, ha lehetne alkudni, 

hogy ott maradna a konténer véglegesen.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha el tudjuk intézni, ideiglenes megoldásnak tökéletes, de akkor is ott tartunk, hogy 

a Kösely Zrt. nem szolgáltathat vizet, és mit csináljunk továbbra is a vízzel. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az Ántsz részére ez már megnyugtató megoldás lehet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Fél évig, évig tudjuk húzni, de akkor is egy végleges megoldást kell találni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt lehet tudni, hogy egy hálózatkiépítés nagyságrendileg mennyibe kerül? 

 

Plaugár József 

 Az a legnagyobb probléma, hogy ez a hálózat magántulajdonban van. Azt valahogy 

önkormányzati tulajdonba kell venni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon régi, elavult hálózat. 

 

Pataki Zoltán 

 Felveszem a kapcsolatot majd a jogi osztállyal, hogy a közmű törvény illetve az új 

végrehajtási törvény alapján ki lehet e sajátítani az önkormányzatnak azt a viziközmű 

rendszert, hisz a közigazgatási területén belül, a lakosság ellátását szolgálja. Ha az 

önkormányzat tulajdonába kerülne, akkor ezt a távvezeték kiépítés, rácsatlakozás nem 

jelentene problémát. A távvezeték kiépítés kivitelezés bérleti díj terhére mehet, hiszen 

egy közmű fejlesztés. Az első sarkalatos pont, hogy az önkormányzat ki tudja-e 

sajátítani. 

 

Plaugár József 

 Közterületen futnak ezek a vezetékek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen, az utak mellett. 

 

 



Plaugár József 

 Közterületen fut, szerintem nem lehet a gazdaság tulajdona. 

 

Pataki Zoltán 

 Nekünk a hálózat kell, és akkor egy távvezetékkel rámegyünk, szerintem ez 

megvalósítható. Az a kérdés, hány közúton, földterületen megy át, kivel tudunk 

megegyezni. Ez egy év körülbelül. 

 

Szabó László képviselő 

 Mi a drágább egy kutat fúratni vagy kivinni a vizet. 

 

Plaugár József 

 Nem tudok pontos összeget mondani, attól függ, mennyi az arzén tartalma, illetve 

milyen a minősége. Ha megfúródik egy kút, 6-8 millióba kerül, ismerni kell a minőségi 

paramétereket, az alapján kell megállapítani, milyen tisztítási technológiára van 

szükség. Arzénmentesítő technológia van rengeteg féle, kellenek ezek az adatok. 

Először is kell egy terület, ahol lehet fúratni, azt engedélyeztetni kell, vízjogi 

engedélyezés kell. Utána az üzemeltetésnek lesz egy költsége. 

 

Szabó László képviselő 

 Sárrétudvari kút kapacitása elbírná? 

 

Pataki Zoltán 

 Ha a belügyminisztériummal polgármester asszony felveszi a kapcsolatot, úgy 

gondolom egy írásos megkeresés mindenképp kellene, erről a problémáról, addig én 

kivizsgálom, ki lehet e sajátítani vagy sem. Azt gondolom, a távvezeték építésre el lehet 

indulni egy pályázatban, és akkor nem a bérleti díjat terhelnénk ezzel. Mivel 

arzénmentesítésről van szó, szerintem meg lehetne oldani pályázatból, vagy BM 

forrásból. Ezt feltétlenül meg kell próbálnunk. Erre kell, hogy forrás legyen. 

Elindulnánk a tervezéssel. Az előző témával kapcsolatban, ha én csinálnám, először 

bekérnék előzetes árajánlatot, hogy lássam mi az, ami költségként felmerülhet, illetve 

egy önköltségszámítást. A kettő közti árkülönbséggel lehet megalapozott döntést hozni. 

Akkor lehet realizálni, hogy ez az ár hol áll ahhoz képest, hogy én szeretném magam 

csinálni, vagy hagyjam inkább a vállalkozónak, mert olcsóbban kijövünk belőle. Ezt 

csak tanácsként mondom. A magántulajdon kisajátítással kapcsolatban vissza fogok 

jelezni, azt beszéltük, hogy Püspökladányban kivonásra kerültek a konténerek, illetve 

ott még volt aszmetes helyi tisztító gyanta, annak olyan havi 90 e F volt a bérleti díja, 

de az is szerintem támogatásból leírható volt. Az otthonba ideiglenesen fel lehetne 

szerelni, az is egy megoldás. Püspökladányban meg lehet kérdezni ennek a menetét.  

 

Plaugár József 

 Az előző kérdésre válaszolva, gyorsan utánaszámoltam, elbírná a hálózat. 

 

Pataki Zoltán 

 A szarvasmarha telepet megoldják maguknak, ha az Ántsz-nek így jó, gyakorlatilag 

a település vízhálózatának tulajdonjogát kell megszerezni. 

 

Plaugár József 

 Erről a meglévő rendszerről van valamilyen rajz? 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg kellene kérdezni a Kösely Zrt-től van e valamilyen rajzuk. A szolgálati lakások 

nem egyszerre épültek, és ezekhez folyamatosan toldották a vezetékhálózatot. 

 

Pataki Zoltán 

 Mindenképpen kellene szerezni erről valamilyen adatot, műszaki rajz, vízminőségi 

paraméter, hogy lássuk azt, ha ez egy 50 éves rendszer, és ez pályázható, akkor cseréljük 

le az egészet, onnantól kezdve, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül egy 50 éves 

rendszer, akkor azt jelzem, azt folyamatosan javítani kell, csőtörések lesznek. Ha van 

pályázati lehetőség rá, én azt mondom, ne hagyjuk ki, mert utána az önkormányzat 

bérleti díját fogja terhelni. Gondolkozzunk inkább ebben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Prioritást élvez az államnál is az arzén mentesítés. 

 

Pataki Zoltán 

 Meg kell lovagolni ezt a lehetőséget. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát, ha van pályázati lehetőség, kereshetjük Önöket? 

 

Pataki Zoltán 

 Igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdése, javaslata? 

 

Pataki Zoltán 

 Szerintem akkor azt csináljuk, hogy veszünk egy vízmintát, és akkor látni fogjuk. 

Valószínűleg több helyről is veszünk mintát. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? 

 

Varró Géza képviselő 

 Pályázatot figyelni kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt javaslom, először is a belügyminisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, a 

Püspökladányban felszabaduló konténerre tartsunk igényt, valamint pályázati 

lehetőséget keressünk, a vízhálózat kiépítése a végleges megoldás. Más javaslat? 

Akkor felveszem a kapcsolatot főosztályvezető asszonnyal a felszabadult konténerekkel 

kapcsolatba. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

 

 

 

 



 



Szerep Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
4163 Szerep, Nagy-utca 53. 

Tel.: 54 / 516-005 

Fax.: 54 / 516-002 

E-mail: szerep.pmh@freemail.hu 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

 

Szerep Község Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) rendkívüli nyílt ülést tart, 

melyre ezennel meghívom. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés kezdési ideje: 10.00 óra 

 

 

Napirendi-javaslat: 

 

 

1./ Folyékony hulladék elszállításának megbeszélése és a hosszúháti lakosok részére az ivóvíz 

biztosítása 

Előadók: Pataki Zoltán TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság Üzemigazgatója 

 

 

 

A Képviselő-testületi ülés határozatképessége érdekében minden képviselő jelenlétére 

számítok. 

 

 

 

Indokolt távolmaradását, kérem, előre jelezze. 

 

 

 

Szerep, 2015. február 3. 

 

 

 

         Tóthné Verő Tünde 

               polgármester 



 

  



 




