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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 2-i 

közmeghallgatással egybekötött üléséről, Hosszúhát Szociális Otthon ebédlőjében. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, 

Mile Zoltánné és Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Kazella Zoltán Kösely Zrt. igazgató 

Vida László TRV Zrt. üzemmérnökség-vezető 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 17.30. órakor megnyitotta. 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Tisztelettel köszöntöm a mai közmeghallgatáson a 

hosszúháti településrész lakosait. Külön köszöntöm Kazella Zoltánt a Kösely Zrt. 

vezérigazgatóját, valamint Vida Lászlót a TRV Zrt. üzemmérnökség vezetőjét, illetve 

Mosdóczi Tibort a Szociális Otthon képviseletében. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A következő napirendi pontokra tennék 

javaslatot: 

 

1./ Hosszúhát településrész áram és vízellátása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

49/2020.(VII.02.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 2-i közmeghallgatással 

egybekötött ülés napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Hosszúhát településrész áram és vízellátása 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon nagy dolgokról kellene beszélnünk, a településrész áram és vízellátásáról. Az 

elmúlt években elkezdtük az utána járást, mert tudtuk jól, hogy a Kösely Zrt. meg fog szűnni 

és nem mindegy hogyan lesz ezután a lakosoknak a víz és áram ellátása. Az elmúlt hetekben 

volt az E.ON-nal egy közös egyeztetésünk. A közvilágítást a Kösely eladná egy jelképes 

összegért az E.ON-nak, hogy a továbbiakban ők biztosítsák. Eljutottunk odáig, hogy a 

lakosoknak van egyedi szerződése az E.ON-nal. Közvetlenül az E.ON felé fizetnek, tehát a 

lakossági áramellátás megoldott. De nekünk a közvilágítás sem mindegy hogyan lesz tovább. 
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Ezek folyamatban vannak, meglátjuk az E.ON mit reagál, tudjuk jól hogy nagyon régi a hálózat, 

elavult, ahogy az E.ON tulajdonába kerül utána tudunk a későbbiekben pályázni rá, fejleszteni. 

Itt most az a lényeges, hogy vegye át az E.ON. Ami nagyobb problémát okoz az a vízellátás. 

Tudjuk hogy létfontosságú szerepe volt a szarvasmarhatelepnél a víznek és ezt megörököltük 

az Állami Gazdaság idejéből. Az Állami Gazdaság biztosította a dolgozóinak a vizet. Most ott 

tartunk, hogy értékesítés alatt áll a szarvasmarha telep, viszont úgy néz ki szeptember 1-vel 

megszűnik. Addigra nem marad dolgozó és mindenképpen szeretnénk biztosítani, hogy a 

vízellátás folyamatos legyen, a szükséges karbantartások megtörténténjenek. Nem régen volt a 

TRV Zrt beszámolója az képviselő-testület előtt. Felvetődtek milyen lehetőségek vannak, 

hogyan kerülhetne át ez az ivóvízhálózat a TRV Zrt-hez működtetésre. Röviden ennyit 

szerettem volna. 

 

Kazella Zoltán igazgató 

 Üdvözlök mindenkit. Megerősíteni tudom amit polgármester asszony elmondott. Az 

E.ON-nal történt az elsődleges tárgyalás, mi már meg is írtuk a levelet az E.ON-nak melyben 

felajánlottuk a hálózatunkat, tényleg egy jelképes összegért, hogy boldoguljon utána mindenki. 

Úgy gondolom erre 1-2 héten belül válasz érkezik. Nagyon remélem átveszik a hálózatot 

megfelelő kondíciókkal. A másik a vízhálózat, az a nehezebb dolog, de úgy gondolom ott is 

dűlőre fogunk jutni az önkormányzattal. Ott még a tárgyalások nagyon kezdeti szakaszban 

vannak, de nyilván a Köselynek az a célja, hogy eddig is ellátta a lakosságot vízzel, ezután is 

ezt szeretné, hogy a folytonosság ne szakadjon meg. Tény az, hogy az élet azt hozta, hogy mi 

kiszorultunk a területről, gyakorlatilag felhagyunk minden tevékenységünkkel. Biztosítani 

akarjuk a folytonosságot amire még csak elképzelések vannak, de reméljük előbb utóbb ez 

megoldódik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon örülök hogy minden háztartásból van itt valaki, mert amikor a víz ügyében 

egyeztettünk akkor derül ki hogy itt a lakosság nem fizet vízdíjat. Ennek a kútnak bizony van 

egy fenntartási költsége még ha csak azt nézzük hogy tisztítani kell, fertőtleníteni kell, erre egy 

dolgozót alkalmazni kell. Jó lenne egy átalányban megegyezni, amit a Kösely Zrt részére 

fizetnek, illetve a fenntartásának is vannak egyéb járulékos költségei amit fizetni kell a 

továbbiakban is. Erre szeretnénk megoldást kérni a lakosoktól. Kérdésekre, észrevételekre 

válaszolunk. 

 

Kazella Zoltán igazgató 

 Én is meg tudom erősíteni, hogy nem fizet a lakosság vízdíjat és tényleg vannak alapvető 

költségei a rendszernek és azáltal, hogy mi innen kivonulunk illetve megváltozik a Kösely Zrt 

gazdaságossága, gyakorlatilag ezt a jótékonysági feladatát a továbbiakban már nem tudja és 

kívánja ellátni, hogy ingyen biztosítsa a vizet. Erre meg kell találni a közös nevezőt. A mai 

világban hogy valaki ingyen kap vizet az nem reális.  

 

Székelyné Gombos Ilona 

 Volt egy időszak amikor vízórát szereltettek fel és volt olyan hogy átalányt fizettünk. 

Én magam is fizettem, vízórával rendelkezem, de ez megszűnt, mert nem jött senki sem olvasni. 

Évekig fizettünk, majd megálltunk, mert volt aki fizetett, volt aki nem fizetett. Felszólítás nem 

jött hogy nem fizettünk. Vagyunk itt jópáran akivel vízórával rendelkezünk. Ez ellen szerintem 

nincs kifogás, ha ezt kell csinálni akkor ezt csináljuk. 

 

 

Kovács Sándorné 
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 Volt egy másik amikor meghatározták hogy egy főre mennyi vízdíjat kell fizetni. 

Meghatározott összeg volt családonként, ha több jószág volt akkor annyival többet. Azt is 

fizettük egy időben rendszeresen, de volt akinek esze ágában sem volt fizetni, ha te akkor én 

sem. Ezt kellene valamilyen formában, hogy ez követhető legyen, valami szerződést csinálni, 

hogy de köteles vagy fizetni, mert ha nem akkor annak következménye lesz. Még a 90-es 

években volt Szigeti idejében amikor megállapították ezt, a Magyar Közlönyben volt 

megállapítva hogy mennyi a fizetendő díj és akkor azt kellett kifizetni. Volt egy olyan is amikor 

hozzá fogtak kiárkolni, hogy megcsinálják mindenkinek és raknak be vízórát, kapu mellé hogy 

az megközelíthető legyen. Nem tudta volna mindenki megcsinálni, hogy beszereltesse a vízórát. 

Ezután jött az hogy átalányt fizettünk. Szerintem is az átalány lenne a legjobb. Azt nem tudom 

hogyan jönnek ezek a vezetékek, mert ehhez laikusak vagyunk, ha esetleg valaki nem fizeti azt 

lezárják a rendszerről, nehogy nekem kelljen azt megfizetni amit a szomszédom nem fizet. Ez 

csak egy példa volt. A vízóra beszerelése is költségekkel jár, meg azt is csak úgy lehetne ha azt 

egyénileg mindenki utána fizetné. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Teljesen jogosnak tartom. 

 

Egri Imre  

 Elkezdődött egyszer egy program ide hozták a csöveket hogy lerakják, megkezdődött a 

kiásás, de az valahogy megakadt.  

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 És ha a vízóra mellett döntenének? 

 

Egri Imre  

 Az egy biztos pont. Az is fizetett akinek kocsija volt, meg aki locsolt.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kezdjük ott hogy vizet csak állami közszolgáltató szolgáltathat, igazság szerint a Kösely 

nem biztosíthatja a vizet. Az hogy most itt Hosszúháton a lakosok kapnak vizet köszönjük 

szépen. Ez igazából a háztartási szükségletekre van mert mi most mi hiába hozzuk ki a ballonos 

vizet, vagy a lajtot, mert azzal nem fog menni az automata mosógép, azzal semmit nem lehet 

kezdeni. Inkább az jelent problémát hogy a Köselynek Hosszúháton bevétele nem lesz de 

kiadásként ott marad egy vízdíj. Az igazgatóság felé le kell fedni hogy van egy költségem, de 

van egy bizonyos bevételem is.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez egy súlyos örökség és azt gondolom ezt meg sem fogjuk tudni oldani. Minden 

teljesen szabálytalanul működik. Ha már hozzáfogunk akkor ez abszolút törvényes, szabályos 

legyen. Itt a vízszolgáltatás teljesen szabálytalan. Magyarországon az szolgáltathat vizet akinek 

legalább 150 ezer fogyasztója van. Ezeket a dolgokat fentről, hatalmi szóval lehet megoldani. 

Azt hogy mi itt megállapítunk egy vízdíjat az csepp a tengerben. De nem is állapíthatunk meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elindultunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé is, ott is tisztában vannak 

azzal, hogy milyen problémáink vannak, el kezdték összegyűjteni azokat a településeket ahol 

gond van a vízzel, őrületes helyzetben vagyunk, mert mi önkormányzat ezt nem fogjuk tudni 

megoldani. Olyan kacifántos és elavult a vízvezeték hálózat hogy ezen senki nem tud 

kiigazodni. Itt újra egy vízvezeték hálózatot ki kell építeni, Szerepről ki kellene hozni a vizet, 



 5 

rengeteg magántulajdonon keresztül. Még ha az is megoldódna a Sárrétudvari kút adja  a vizet 

Biharnagybajomnak, Szerepnek és nincs annyi kapacitása, hogy ide is kihozza a vizet. Ez egy 

ördögi kör. Ugyanakkor a kutat kellene úgy felújítani. olyan állapotba hozni, hogy egy kiépített 

vezetéken tudjon vizet adni. Ezzel mire megyünk, semmire, mert ez eladó a szarvasmarha 

teleppel együtt. Nekünk annyi pénzünk nincs és nem is lesz, hogy ezt meg tudjuk venni. Ahhoz 

hogy időt nyerjünk, a vizet továbbra is tudjuk biztosítani valamit közösen ki kell találnunk.  

 

Kovács Sándorné 

 Nincs esetleg olyan lehetőségünk, hogy UNIO-s pályázatot beadni hogy ezt a vezetéket 

teljesen újból megcsinálnák hogy az lekapcsolható legyen a rendszerről aki nem fizet, lakossági 

hozzájárulással természetesen. Vízórát szereltessenek mindenhová. Annyira összevissza van ez 

a vezeték. Amikor Kenéz Zoltán volt a polgármester hozzá fogtak kiásni a villanyvezeték 

mellett az árkokat, Andróczki Albertnél meg is sérült egy vezeték, akkor odamentem és 

mondtam hogy menjenek innen mert ez balesetveszélyes, itt a járda mellett a mi utcánkon 

közvetlenül az árok mellett kezdték el kiásni a közmunkások. Jobb lett volna akkor hagyni, 

mert lehet akkor a vezeték már ki lenne cserélve. Azóta szó sincs a dologról. Ebből a toronyból, 

már pedig ezt kár lenne veszni hagyni, ebből lehetne, és ha van rá lehetőség, vagy segítség egy 

UNIO-s pályázattal kellene megoldani. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nekem vannak kételyeim a tulajdonjoggal kapcsolatban is. Nem vagyok abban biztos, 

hogy ez a Kösely Zrt nevére van elkönyvelve. Pályázat esetén legelőször a tulajdonjogot kell 

tisztázni. Azt mondja a Kösely hogy az övé. Anno úgy történt hogy leszúrták a karót hogy 

innentől eddig az övé. Ki tudja hogy lett elkönyvelve akkor. 

 

Kazella Zoltán igazgató 

 Mi úgy tudjuk a miénk a víztorony tulajdonjoga, mint ahogy a villanyvezeték is a mienk. 

Az út nem a miénk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A víztorony jogi státuszával kapcsolatban pontosítanék pár dolgot. Van egy víziközmű 

törvény, amelyben víziközmű létesítménynek az minősül ami ivóvizet biztosít a lakosok 

számára. Víziközmű létesítmény csak az állam vagy az önkormányzat tulajdonában lehet. 

Ugyanakkor ebben a víziközmű törvényben van egy olyan rendelkezés, hogy nem lehet 

víziközműnek létesíteni és víziközmű szolgáltatás keretében működtetni azt a vízi létesítményt 

amely az éves kapacitás kihasználtság tekintetében nagyobb részben nem lakossági igényeket 

szolgáltat például tehenészet és víziközmű rendszerrel nincs összekapcsolva. Nem közterületi 

ingatlan esetén olyan belső hálózat kerül kialakításra mely esetében az ellátás valamilyen 

szervezett formában működő legalább részben közös célú ingatlan használatához kötődik, 

nyugdíjas otthon, tanya, lakópark. Műszaki kialakítása miatt aránytalan nagyságú átalakítást 

jelentő beruházás eredményeképp lehetne csak víziközműrendszerekkel szemben támasztott 

kritériumoknak megfeleltetni. Jelenleg a víziközmű törvény alapján a Kösely tulajdonában lévő 

vízilétesítménnyel vizet biztosíthat, csak nem ivóvizet. Amikor a háztartásokban a csapból 

folyik a víz akkor mi nemcsak ivóvízként használjuk a közműves vizet, hanem mosásra, 

fürdésre, szükségünk van arra hogy a WC öblítés megoldódjon. A Kösely ilyen szempontból 

ezt a minőségű vizet biztosíthatja a lakosok számára. Ivóvizet nem biztosíthat. Ivóvíz 

biztosítására az önkormányzatnak meg van a lehetősége. Egyébként Alkotmány, Ombudsman, 

több Minisztérium állásfoglalása alapján amennyiben vezetékes ivóvíz nincs akkor egyéb 

formában lehet biztosítani az önkormányzatnak a vizet. Lajtoskocsi, ballonokkal és egyéb 

formában. Ehhez a feltételek adottak az önkormányzatnál, amennyiben igényt tart rá az 
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önkormányzat biztosítani tudjuk. Ami problémát jelent jelenleg, azzal, hogy a Kösely 

vélelmezhetően pár hónapon belül kivonul  a víztorony működtetése nem lesz biztosítva ami 

által a lakosságnak az a fajta vízellátása kerül veszélybe ami a mosáshoz, fürdéshez és egyéb 

olyan szolgáltatás amit egyébként a 21. században mindenki megszokott. Ami kiemelten fontos, 

hogy ezt valamilyen módon meg tudjuk oldani. 

 

Kovács Sándorné 

 Ez a visszafele fejlődés, nem a 21. századba, hanem visszafele. Ez a torony, 42 éve 

kerültem ide, már javában itt volt, előtte is itt volt amikor még 100-an laktak ezen a településen. 

Szerintem nem szabad megengedni azt a szót sem hogy lajtoskocsi, vagy hogy kihozok vizet. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 A térségben 23 település tartozik hozzám. A TRV ZRT. 226 településen van jelen, közel 

6 megyében közel 600 ezer lakosnak szolgáltatunk ivóvizet. Szeretném kiemelni, hogy 

ivóvizet, mert Önöknél ez a víz nem ivóvíz. Az ivóvízhez EU-s normáknak meg kell felelni ami 

azt jelenti, hogy arzén, vas, mangán minden olyan szennyeződés ami benne van a vízben ha a 

normáknak nem felel meg az már nem ivóvíz. Fontos kihangsúlyozni, hogy mi 

ivóvízszolgáltatók vagyunk és mi csak az önkormányzat vagyonelemét szolgáltathatjuk. 

Tulajdon jogilag is rendezni kell a dolgokat. A kút, a torony, a hálózat. Akkor léphetünk be 

üzemeltetőként és számlázhatunk vízdíjat, illetve csatorna elvezetést és tisztítást hogy ha az az 

önkormányzat vagyonelemei közé bekerül. Meg kell szerezni az önkormányzatnak ezt a 

vagyont és akkor jöhetünk képbe mint üzemeltető. Ezt a rendszert át lehet alakítani, lehet 

csatlakozni más településhez. Sárrétudvariban van a rendszerünk központja, Sárrétudvari, 

Biharnagybajom, Szerep innen kapja az ivóvizet. Azt a közcélú ivóvízhálózaton biztosítjuk és 

a vízmű kapacitása jelenleg teljesen kihasznált. Ha más településrész vagy akár más gazdálkodó 

tevékenységet folytató cég szeretne csatlakozni a mi rendszerünkhöz az már azt eredményezi 

hogy a víziközmű rendszerben benne lévő önkormányzatok hozzájárulása kell, illetve 

fejlesztéseket kell végrehajtani ahhoz, hogy akár egy ilyen kis településrész is csatlakozzon 

távvezetéken keresztül. Az üzemeltetésünkben van olyan település, meg települések hogy 

távvezetéken adjuk neki, 3-5 km távolságról. Ez nem egy ördögtől való dolog. Olyan is van 

hogy egy kis településrészen önálló vízművet üzemeltetünk, csak az horror összeg, több száz 

millió összeg azt a technológiát oda vinni és ivóvízminőséget előállítani. Vannak lehetőségek, 

de csak akkor ha az önkormányzat vagyonelemévé válna. Mi akkor léphetünk fel mint 

üzemeltető, mint ahogy képviselő úr is mondta a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 

Hivatal jelöli ki az üzemeltetőt. Mi joggal pályázhatunk arra, mi ezekkel a jogosítványokkal 

rendelkezhetünk. Az önkormányzat nem üzemeltethet ivóvízművet, csak szolgáltató. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem régóta van ez. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Egy jó pár éve. Mint ahogy jegyző úr is mondta van víziközmű törvény, 

kormányrendelet ami leszabályozza hogyan és milyen műveket lehet üzemeltetni, hogyan lehet 

számlát kibocsátani. Önök emlegették a vízórát, ezek erre nem vonatkoznak, mert nem ivóvizet 

szolgáltat. Méresgethet, szolgáltathat a Kösely akármilyen vizet bár a jogszerűséget 

megkérdőjelezem, de nem számlázhat vízdíjat erre nem jogosult.  

 

 

 

Dezső Gyula képviselő 
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 Amikor jogosultak lettek volna akkor sem fizettek. Előbb volt törpevízmű Hosszúháton, 

mint Szerepen. Ne vadítsuk el az embereket, hogy itt pocsolyát isznak, ugyanis a tehenészetben 

a teheneknek majdnem olyan egészséges víz kell ugyanis a tejen meglátszik azonnal ha gond 

van vele. Nem egyszer csináltattak szűrőket. 

 

Vida László üzemmérnökségvezető 

 Nem azt mondtam, hogy pocsolyát isznak, az ivóvízminősége, hogy ivóvíz legyen 

valami egy minőségi kritériumnak meg kell felelni. Ha annak nem felel meg akkor már nem 

ivóvíz.  

 

Kovács Sándorné 

 Tegyük még azt is hozzá, hogy a szarvasmarha teleprész teljesen le van zárva. Ami a 

lakosság fele megy azt teljesen le lehet zárni. A másik az hogy 84 óta itt van a Szociális Otthon, 

innen étkeztetnek, mindenki ezt a vizet itta, kimondottan jóminőségű volt a víz. Fel voltak 

háborodva sokan amikor a víztisztító berendezéseket beszerelték. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Marika azt már az önkormányzat vette pályázatból.  

 

Kovács Sándorné  

 Tisztában vagyok vele Gyuszi. De itt vannak a betegek, ők is ezt a vizet itták, üzemi 

étkeztetés volt, rendezvények voltak, soha semmi baj nem volt ezzel a vízzel. Most sincs semmi, 

ennek a Kösely csak egy megörökölt tulajdonosa. Hatalmas kulturális élet volt, azóta ez a 

településrész csak lefele romlott, most még inkább lefele fog ha még a vizet is elzárjuk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Úgy érzem ebben a dologban az országgyűlési képviselőnkkel Bodó Sándorral kell 

felvenni a kapcsolatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Fel lett véve vele a kapcsolat, elsősorban azért lett a mai napra és erre az időpontra 

megszervezve az ülés. Valószínűleg hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni. Abszolút 

ismeri a problémánkat. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez egy borzasztó nagy feladat. A gazdaság nem akarja tovább csinálni mert eladja.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A jelenlegi helyzetet az is bonyolítja, hogy meg lehet állapodni a Kösely Zrt-vel 

valamilyen formában de tudjuk nagyon jól, hogy tulajdonváltás lesz rövid időn belül. 

 

Kazella Zoltán igazgató 

 Ez lutri, ugyanis múlt héten a harmadik vevő állt el a vételi szándékától. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Addig is a vizet folyamatosan biztosítani kell. A legutóbbi egyeztetésen hogy 

amennyiben mi valakit továbbra is alkalmazunk, kijön ha valami probléma van, klórozza a 

kutat, akkor tudjuk üzemeltetni tovább. A probléma az hogy a Köselynél is meg kell jelenni 

valami bevételnek, mert vannak egyéb költségei is a kútnak, azt tudják finanszírozni belőle.  
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Bácsó Balázs képviselő 

 Ha úgy dönt a Kösely hogy eladja a kutat, megveszi azt egy nagyvállalkozó és ő azt 

mondja, hogy nem lesz szociálisan ilyen érzékeny és nem ad vizet. Megteheti mert saját 

tulajdona. Idáig lehet nem kell elmenni, mert ez lenne a legvégső forgatókönyv. De így is lehet. 

Addig is a Kösely biztosítaná azt a vizet amit a lakosság felhasználna, nem ivóvíz céljára, 

hanem háztartási célra. Valakinek fizetni kellene, vagy az önkormányzat vállalja fel, hogy 

megszervezi a pénz begyűjtését. Valahogy ezt meg kell oldani, az átalányt javaslom, mert senki 

meg nem mondja ki mennyit használ fel. Azt kell eldönteni hogy hova és hogyan fizessük, hogy 

ennek a toronynak a fenttartása meg legyen oldva. Biztosítsa nekünk a vizet háztartási célra. A 

Köselyt arra kérném, hogy a vevővel úgy kellene egyezkedni, hogy ezt a vízellátást 

mindenképpen biztosítsa a lakosságnak.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Odáig, hogy elzárják a vizet soha nem fogunk eljutni, mert itt van az intézmény és a 

legnagyobb fogyasztók ők, legalább 200 körül vannak. Majd kapkodják akkor a fejüket, hogy 

itt van egy intézmény. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem érdekli őket. Kicsi falat ez, valakinek nem kell annyira még a Kastély.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ha ennyi embernek nem tudnál vizet biztosítani a sajtó ráugrana.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 De nem tulajdonosok vagyunk. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Felvetődött annak a kérdése, hogy ezt a víztornyot meg kutat karban kell tartani. Egy 

karbantartási szerződést - a TRV Zrt főmérnök úrral, műszaki igazgató úrral való egyeztetés 

után - el tudok képzelni, de az nem azt jelenti, hogy mi szolgáltatjuk a vizet. Illetve tudok olyan 

szakcéget kiajánlani aki például a Nagisz Zrt-hez kijár, ha mi mégsem vállaljuk, aki kút 

üzemeltetést, vízkarbantartást el tud végezni. Illetve labortól vízmintavételt meg tudunk 

rendelni, vízvizsgálatot elrendelni hogy mégis milyen az a víz. Az önkormányzatnak van 

lehetősége, hogy szakcéget alkalmazzon, de mi is tudunk ajánlani. Tudunk abban segíteni ha 

kapunk kútvizsgálati eredményeket, hogy az mire alkalmas, mire lehet használni. Kifogjuk 

mondani, hogy az nem ivóvíz, de mégis mire használható.  

 

Somogyi Róza 

 Ha a Kösely eladja a telepet akkor az egész cécó megint kezdődik előlről. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Valami megoldást találni kell és eddig ez volt a legjobb javaslat. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nagyon jól tudjátok, hogy eddig is ki csinálta a karbantartást, eddig is volt fertőtlenítés. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tény az, hogy most egy átmeneti állapot van. Nem tudjuk ez meddig tart. Egyelőre erre 

az átmeneti időszakra kell megoldást találni. A végleges megoldás az lesz ha lesz egy új 
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tulajdonos, akkor már tudjuk hogy az új tulajdonosnak milyen szándékai vannak. Ez a fórum 

az átmeneti időszakra próbál megoldást találni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valami megoldást találni kell. Addig is biztosítani kell a karbantartását a kútnak. 

Szeptemberben kivonul a Kösely, ha lesz egy áramszünet ki fogja visszaindítani a kutat? Lesz 

egy csőtörés ki fogja azt megcsinálni? Ezekre valóban egy karbantartási szerződés kell, hogy a 

lakosságnak továbbra is zavartalan legyen a vízellátás. Meg legyen addig is a karbantartás. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ebben az esetben egy háromoldalú megállapodás lenne. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt egy abszolút járható útnak találom. Csak akkor valamit fizessen a lakosság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindenki benne van abban hogy fizessen. Akármi lesz is a Szociális Otthon nem vonul 

ki 100%-osan, erről milyen információ van? 

 

Mosdóczi Tibor 

 Az az álláspont a jelenlegi C részleg ami 20 férőhellyel működik, át lesz minősítve 

bentlakásossá, és ez megmaradna. Nem lesz tulajdonosváltás, SZGYF fenntartású a Debreceni 

Szociális Szolgáltató Központ fennhatósága alá tartozó TL ház lesz. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mikor indulhat meg a költöztetés? 

 

Mosdóczi Tibor 

 Mindig más az információ, de még van ahol fel sincs építve a TL ház. 2021 december 

31-ig kell megvalósulni. Volt olyan hogy Szerepre előbb kiköltözünk, de nem engedélyezték. 

Ebből jövőre lesz leghamarabb valami. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi valóban azon leszünk, hogy ivóvizet tudjunk szolgáltatni, de addig is abszolút 

járható útnak tartom és folytatjuk tovább a megbeszélést a Kösely Zrt-vel és azután pedig 

karbantartási szerződést kötünk a víztoronyra, hogy az továbbra is zavartalanul működjön. Ha 

nem is vízdíjat, de egy karbantartási díjat viszont fizethet a lakosság és ezzel így mindenkinek 

megoldódik a problémája. Bízom benne hogy a későbbiekben az új tulajdonossal is tudunk 

egyezkedni. Vagy a Minisztérium meghallgat minket, hogy a végleges megoldáshoz jussunk.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Fel kellene mérni hány helyen van bekötve a vízóra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amit elmondtam megállapítom, hogy elfogadható a lakosságnak. Egyéb közérdekű 

javaslat, kérdés? 

 

Székelyné Gombos Ilona 

 Szúnyoggyérítés várható? 

 



 10 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenképpen kellene, volt tavaly is. Hosszúhátra is kifizettük a szúnyoggyérítést. 

Ennek is egyedül anyagi korlátai vannak. 

 

Kovács Sándorné 

 A telefon és internet használat nagyon nehézkes. Sehol nincs térerő, ebben lehet 

megkeresni a szolgáltatót? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elindultak ebbe a digitális szolgáltatásba és egy szolgáltató jelezte, illetve kért tőlünk 

hozzájárulást hogy a munkálatokat elvégezzék. Mi azt írtuk vissza, hogy abban az esetben 

engedélyezzük, hogy Hosszúhát településrész hol van? Amíg az nem lesz meg nem járulunk 

hozzá. 

 

Kovács Sándorné 

 Ha központi ügyeletet akarunk hívni, már az is nehézkes. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezeket továbbítjuk államtitkár úr felé. 

 

Papp Kitti 

 Nem sok kisgyermek van Hosszúháton elsősorban a szülőknek kell ügyelni a 

biztonságukra, a csomagszállító autó nagyon gyorsan megy és nem figyel a gyerekekre, mit 

tehetünk ez ellen? Van valami megoldás erre? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az önkormányzatnak joga van 30-as táblát kitenni.  

 

Papp Kitti 

 Erre jobban oda lehetne figyelni, az talán megoldás lehet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek esetleg kérdés, hozzászólás? A szúnyogírtást is megpróbáljuk 

megoldani. Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 18.28 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 


