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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 15-i közmeghallgatással 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 15-i 

közmeghallgatással egybekötött üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 mellékelt jelenléti ív szerint 

  

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 17.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselő-testület 

tagjait. Mile Tünde Enikő jelezte, hogy később fog érkezni. Külön szeretném köszönteni Karacs 

Károly tűzoltó alezredes urat és Petruska Gergő tűzoltó százados urat. Jelezte, az E.ON, hogy 

nem kívánnak részt venni, kérdéseinket gyűjtsük össze, jutassuk el és igyekezni fognak azt 

megválaszolni. Nagyon remélem lesznek kérdéseink. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A 

napirendi pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot.  

 

1./ A szelektív hulladékgyűjtés, tűzmegelőzés, és környezetvédelem népszerűsítéséhez 

kapcsolódó program ismertetése – Ne gyújtsd! Gyűjtsd! 

2./ E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. lakossági tájékoztatása 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

116/2018.(X.15.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 15-i közmeghallgatással 

egybekötött ülés napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ A szelektív hulladékgyűjtés, tűzmegelőzés, és környezetvédelem népszerűsítéséhez 

kapcsolódó program ismertetése – Ne gyújtsd! Gyűjtsd! 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Át is adnám a szót Petruska Gergő százados úrnak. 

 

 



Petruska Gergő tűzoltó százados 

 Köszönöm polgármester asszonynak. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezzel a 

programmal megjelenhettünk. Múlt héten az iskolában jelentünk meg ezzel a gondolatsorral és 

a településeken szeretnénk ezt a programot ismertetni, átnépszerűsíteni. A Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Zrt, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósága egy közös programot indított a lakosság körében, azzal kapcsolatban, hogy 

indul a fűtési szezon és figyelem felhívás a kéménytüzekkel kapcsolatos eseményekre, illetve 

hogyan lehet elkerülni ezt a sajnálatos eseményt ami nemcsak anyagi, hanem akár életeket 

követelhet. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve alapvető 

égetési szabályok betartására, lehetőségeire. Ezekkel kapcsolatosan kell a településeken 

előadásokat megtartani, illetve közreadni. 

Előzetesen beszélnék a füstérzékelőről, amely most látható nálam. Ezzel a tenyérnyi eszközzel 

megelőzhetjük azt, hogy ha esetleg kialakul a tűz, akkor annak esetleg sérüléseit szenvedjünk 

el, netalán elhalálozzon az ott lakó, vagy nagyobb anyagi kárt szenvedjünk. Ez egy 10 ezer Ft 

körüli eszköz. Ez egy nagyon fontos eszköz, mert ha az ingatlanunkban alszunk éjszaka és ne 

adj Isten elektromos zárlat, vagy éppen kigyullad valami, vagy éppen fűtésből fakadó probléma 

miatt tűz keletkezik, illetve füst ez nagymértékben elősegíti, hogy ne szenvedjünk akkora 

anyagi kárt, illetve az életünket is megvédheti lehetséges esetekben. Ennek a felszereléséről 

tudni kell, hogy egy 10 éves hosszantartó elem van benne, egy 3 voltos elem. Igazából 

gondozásmentes az eszköz. Plafonra kell felszerelni, 90 decibel hangon riaszt, ha esetleg 

szükség lenne rá. Nemcsak füstérzékelőt érdemes felszerelni a lakóingatlanban, hanem CO 

érzékelőt is. A CO a néma gyilkos, nem érezzük, hogy jelen van. Minden évben, minden fűtési 

szezonban előfordul, hogy halálos áldozatot követel. Az élete és a vagyona védelme érdekében, 

aki ezeket a lépéseket megteszi, felszerelteti ezeket az eszközöket, nagyban elősegíti a 

megelőzését, hogy káros kimenetele legyen egy tűzhelyen hagyott ételnek, vagy egy 

gyertyának, ami nem lett eloltva. A fűtés illetve a dohányzás, ami nagymértékben a keletkezési 

ok szokott lenni a háztüzekkel kapcsolatban. Szokták mondani, hogy a tűzoltó akkor jó, ha nem 

látja senki, mert nem kell dolgoznia, csak folyamatos készenlétben lennie. A diagram mutatja, 

hogy a családi házak, társasházakban szokott az előbbi okokból keletkezni a tűzeset. Fontos azt 

látni, hogy a dohány nemű, izzásban lévő gyufa, amire nem szoktak figyelni, ebből van a 

legtöbb tűzeset. Sajnálatos tapasztalat, hogy a háztüzeknél nem tűzhalált hal az ott lakó, hanem 

fulladás miatt. Elsődlegesen a füsttel találkozik az ember és a füstmérgezés által fog elájulni, 

rosszabb esetben meghalni, és utána megég. Ezzel az eszközzel megelőzhető lesz ez a sajnálatos 

kimenetel. Az életünk valószínűleg ér ennyit és az elmondottak alapján tudjuk használni a 

készüléket. Mindenki megnézheti a dián látható képeket, mely a megfelelő és a nem megfelelő 

állapota egy padlásnak. A padlás is sarkalatos pont egy ház életében. Többnyire a padláson 

keresztül megy el a fűtés elvezetése. Ha nem megfelelő a kémény ott is előfordulhatnak 

kéménytüzek. Tapasztaltunk már olyat, hogy egy ártatlannak tűnő kéménytűzből a 

tetőszerkezet oda lett. Akár lakhatatlanná is válhat az ingatlan. Ha mégis tűz keletkezik, a 

füstérzékelő csipogására felébredünk. Elsődlegesen meg kell próbálni eloltani a tüzet. Azt is 

tudjuk, hogy 5 percünk van, hogy nagyjából megfelelő cselekvést hajtsunk végre. Ezután a füst 

hőmérséklete elérheti a 800 Celsius fokot. Ekkor füsthalált szenved az ott lakó. Ha van 

lélekjelenlétünk és kezdeti a tűz megpróbálhatjuk eloltani, viszont ha nem megfelelő időben 

találkozunk össze ezzel az eseménnyel, akkor törekedjünk az emberi élet megmentésére, a 

menekülésre. Ugyanilyen veszélyforrás a karácsonyi időszak. A fenyőfákat már kivágják 

novemberben vagy van ideje kiszáradni, vagy nincs, tele van gyantával, ami égésfokozó eszköz. 

Elektromos szikra következtében gyulladnak meg a fenyők és 10 másodperc alatt szinte 

kezelhetetlen tűz alakul ki. Figyeljünk ezekre is, áramtalanítsunk, amennyiben nem vagyunk 

otthon. Amennyiben tűzeset van a 112-es telefonszámot kell hívni, ez az EU-s norma. Ez a 

közös vészhelyzet kezelési telefonszám. Itt majd kapcsolják a megfelelő szaktevékenységet 



ellátó egységet. Bejelentéskor higgadtnak kell lenni. Információt kell szolgáltatni. A 

füstérzékelő elhelyezése látszik a dián. Szabadtéri tüzekkel kapcsolatban elmondanám, hogy 

99%-ban emberi tevékenységre vezethető vissza. Nagy problémát okoz a lakosságnak és az 

elhárító szervnek, a tűzoltóságnak is. Nagy erőkkel kell felvonulni. Nagyon sokszor nincsenek 

tisztában azzal, akik meggyújtják a tüzet, hogyan is kellene azt kezelni. Mindenkinek tudnia 

kell, ha meggyújtja a tüzet, akkor nem hagyja azt őrizetlenül, megpróbáljon csak annyi 

meggyújtani amennyi tud kezelni. Gondoskodni kell megfelelő oltóanyagról, esetleg 

eszközökről is. Mint mindennek jogszabályi háttere is van. A nem megfelelő tűzgyújtás 

bekövetkeztekor jogszabály kötelez bennünket, hogy eljárjunk. Nem a tűzoltóság fogja 

elvégezni, hanem a katasztrófavédelem egyik szerve a hatósági osztály. Komoly büntetési 

tételekre számíthat az aki nem megfelelően gyújtja meg a tüzet. Az önkormányzatok adhatnak 

ki rendeletet tűzgyújtással kapcsolatban, viszont azt tudni kell, hogy Magyarországon tüzet 

gyújtani tilos. Vannak olyan esetek amikor szabad, amikor a növényzetet olyan betegség 

támadta meg ami esetlegesen a közterületen illetve a térségben további problémát okozhat. 

Ilyenkor lehet égetni szabad területen, ellenkező esetben tilos. Ez alól adhat felmentést a helyi 

rendelet, de úgy gondolom nem baj az ha nem ég a tűz mert akkor nincs probléma. Vannak más 

megoldási lehetőségek. Ilyen például a komposztálás. Összegyűjtjük és a szemétszállító cég 

elszállítja a zöldhulladékot. Ha valaki esetleg szabad területen tüzet szeretne gyújtani, akkor ezt 

be kell jelenteni a katasztrófavédelemnek. Illeték megfizetése ellenében kap erre egy engedélyt, 

illetve engedélyeztetni kell a környezetvédelmi hatóságnál is. Ez egy elég hosszú procedúrát 

von maga előtt mire a tevékenység megkezdésre kerülne.  

Kéménytűzzel kapcsolatban elmondanám, hogy elég gyorsan veszélybe kerülhet mind a 

lakóingatlan, mind az emberi élet. Fontos szerepe van annak, hogy a hulladékot megfelelően 

kezeljük. Nagyon fontos a szelektív hulladékgyűjtés. Fontos hogy kazánba, kandallóba, 

kályhába azt égessek ami belevaló. Azt sem mindegy milyen fát, nedves fát ne égessek. A 

tovább éghető anyag nem a kéményből kijut, hanem a kéményben lerakódik és ennek 

következtében nagyot lépünk annak irányába, hogy a kéménytüzet előidézzük. A 

nagyvárosokban preferálják azt hogy ne vegyes tüzelésű kazánnal fűtsön az ember, hanem gázt 

használjon. Ez sajnos nem mindig kivitelezhető, viszont azt is tudjuk, hogy a fa ára is nagyon 

szépen megy felfelé és egyre csak drágul. A másik probléma a szilárd tüzeléssel kapcsolatban 

a környezetszennyezés. Az a por senkinek nem tesz jót. Minél nagyobb a nedvességtartalma a 

fának egyre kisebb a fűtőértéke, illetve a káros anyag kibocsátása egyre inkább nő. Fűtéssel 

kapcsolatban a mi részünkről 2016 óta a kéményseprői tevékenység átkerült a 

katasztrófavédelem alá. A tűzoltó nem egyenlő a kéményseprővel. Sokszor kérdeznek 

bennünket kéménysepréssel kapcsolatban. Alapvetően nem mi vagyunk a fő irányvonal. 

Hanem a Kéményseprői Ipari tevékenységet ellátó szolgálat. Azt érdemes tudni, hogy a tavalyi 

év óta az a kifejezett sormunka nem létezik. Öngondoskodással kell ezt a lakóingatlan 

tulajdonosának intézni különböző fórumokon. Mindenkinek érdemes évente legalább egyszer 

kérnie a kéményseprést. Fűtési szezon megkezdése előtt érdemes kitakaríttatni a kéményét, 

mert sok problémától megóvja magát mindenki. 1818-as ingyenesen hívható számon lehet 

felhívni a kéményseprőt és ott lehet kérni a szolgáltatást. A lakóingatlanokban, 

magánszemélyeknél ez a szolgáltatás ingyenes. A közületeknek fizetni kell a szolgáltatásért. 

Online felületen is be lehet jelenteni, valamint személyesen Debrecenben. Amit a szolgáltatás 

elvégzése után ott hagy papírt azt meg kell őrizni, mert ha történik valami tűzeset akkor a 

tűzoltónak az lesz az első kérdése, hogy ez a szelvény meg van-e. Műanyag hulladékot, vegyes 

hulladékot kezeljük külön és ne tegyük a kandallóba, kazánba.  

Egy nagyobb kupac avar égetésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz egynapi 

folyamatos közlekedése során. Van még egy sajnálatos statisztika a légszennyezéssel 

kapcsolatosan. 6-8 hónappal rövidül az ember élete, ha nem megfelelő levegő környezetben él. 

A zöldhulladék eltakarítására, kezelésére egy alternatív megoldás hogy komposztáljunk, 



elősegítjük a földünk újra táplálását. 15 kg levegőt használ el egy ember egy nap. Próbálja 

mindenki felelősen a fűtési szezont elkezdeni és takarítassa ki a kéményét. Használjon 

megfelelő anyagot a fűtőberendezésbe. Ha még biztosabbra akar menni akkor használjon 

füstérzékelőt. Köszönöm szépen a szót. Ha kérdés lenne akkor parancsnok úrral válaszolunk.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kicsit megdöbbentő dolgokat hallhattunk. Köszönjük a tájékoztatást. Van-e valakinek 

kérdése? 

 

Nagy Béláné 

 Nekem lenne egy kérdésem. Azokat a faleveleket, zöldhulladékot amit kitesznek az 

utcára azt hova szállítjátok? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legelőször is ott kezdjük, hogy ez egy nagyon rossz szokása a lakosságnak. Volt egy 

komposztálónk és oda hordtuk. Széchenyi-Kölcsey-Keményi gödörben volt, de ez meg lett 

szüntetve. Ettől az évtől kezdve nincsen. Tájékoztattuk a lakosságot, hogy a kukába beletehetik 

és a cég elszállítja. Nagyon kevesen élnek vele. 

 

Nagy Béláné 

 Azért kérdezem, mert ugyanúgy jár a lovas szekér és elviszi a faleveleket az utcáról. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A héten várunk 500 db szilvafa csemetét és a gödör aljába akarjuk a leveleket beletenni, 

rá a földet, beáztatni és úgy a fát. A gallyakat szecskázzuk és az óvodába fűtünk vele. 

 

Petruska Gergő tűzoltó százados 

 Megköszönjük és további jó tanácskozást kívánunk. 

 

2./ E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. lakossági tájékoztatása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felolvasnám az e-mailt amit az E.ON-tól kaptunk. Hetekbe telt mire választ kaptunk kit 

lehetne megkérni az E.ON-tól, hogy tiszteljen meg minket a jelenlétével. Azt a választ kaptuk, 

hogy „Köszönjük szépen a megkeresést, személyesen nem kívánunk részt venni a szóban forgó 

eseményen.” Szedjük össze a kérdéseinket és ők megküldik a választ. Nem tudom milyen 

kérdések vannak, de mindenképpen eljuttatjuk az E.ON-hoz. 

 

Nagy Béláné 

 Miből következik, hogy napokig nincs áram a településen, mint ahogy márciusban volt 

erre példa, nemcsak nálunk, hanem a környező településeken is. Miért nem hárítják el a hibákat, 

például a külterületeken ahol a villanyoszlopok le vannak helyezve? Tudjuk, hogy ideiglenesen 

javításra kerül, de az nem megoldás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, mivel ugyanazokon a helyeken jelentkezik a probléma évről, évre.  

 

Nagy Béláné 

 Amikor gallyaznak, akkor azt a fát normálisan gallyazzák, vagy hozzá se nyúljanak. 

Inkább kaszabolnak, mint gallyaznak. 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Bácsó Balázsné Editnek merült fel Hosszúháttal kapcsolatosan egy kérdése. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha Hosszúháton elmegy az áram, akkor a Kösely Zrt.-t kell riadóztatni. Megoldatlan 

probléma ez már hosszú évek óta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az egyik, illetve a közvilágítást is a Kösely biztosítja Hosszúháton. Ha megszűnik 

akkor mi lesz? 

 

Török András  

 Viszonylag sokszor van áram kimaradás, általában azt szokták mondani, hogy 

Sárrétudvariban valamilyen központi elosztó egységnél van hiba. Mikor várható hogy erre 

valamilyen megoldást találnak? Sok fa oszlop van még, főleg Hosszúháton fedeztem fel, hogy 

némelyik oszlop totálisan el van korhadva és nem is értem hogy bír ki egy-egy szelet, vagy 

vihart. Ezeknek az állapotát mikor javítják fel? Nagyon súlyosan balesetveszélyesek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük a kérdéseket. Még valakinek kérdés? Ezeket a kérdéseket eljuttatjuk az E.ON 

részére és mindenképpen választ várunk rá. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nekem lenne egy megjegyzésem. Mégis csak elvárható, hogy a településen van egy 

nagy szolgáltató és akkor évente egyszer megkérjük, hogy valakit küldjön már el egy ilyen 

rendezvényre. Egy kicsit erősebb hangvételű levelet írhatna polgármester asszony. 2000 

embernek szolgáltat ez a cég. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez már megtörtént, a levelet megírtam. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Valamilyen tájékoztatást is adhatnának a gallyazásokról is. A legutóbbi gallyazás sem 

tartott egész nap, és egész nap áramszünet volt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És akkor is a legnagyobb kánikulában gallyaztak. Köszönjük szépen a részvételt. Az 

ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 17.37 órakor az ülést bezárta. 

 


