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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-
én 15:00 órakor kezdődött közmeghallgatásán.  
 
Az ülés helye: Művelődési Ház emeleti klubterme 
 
Jelen vannak: dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Dusik 
János, Nagy Attila, Kraller József, Farkas Gyula képviselők.  
 
Igazoltan távol: Király Gyöngyi képviselő. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Kormányos László jegyző, dr. Kávássy Leila Viola 
aljegyző, Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető, Mészárosné Hrubák Mária Gondozási 
Központ intézményvezetője, Mitykó Mihály Vízmű Kft. ügyvezetője.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző. 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 
testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.  
 
 
Javasolt napirendi pontok:  
 

1. Közmeghallgatás 
 

2. Bejelentések 
 
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Első napirendünk a közmeghallgatás, ahol a lakosság 
a helyi viszonyokkal kapcsolatos kérdéseket felteheti. Javasolnám, hogy a közmeghallgatást 
az ivóvíznek szentelhetnénk. Egy időben megtárgyalnánk az első számú tájékoztatót, lehetne 
reagálni a lakossági panaszokra, észrevételekre.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A tegnapi pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy a 3. 
számú fő napirend, valamint a 8-as számú fő napirend kerüljön napirendről levételre.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A két napirend csak elnapolásra 
kerül. Javasolnám, hogy a 15-ös napirendi pontot vegyük előre, harmadik főnapirendként 
tárgyalni.  
 



Sütő Mária Márta alpolgármester: Szeretném az indoklását, miért vettük le napirendről, 
miért nem tudott a bizottság dönteni a 8-as számú napirend kapcsán.  
 
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Nagyon sok a bizonytalansági 
tényező. Folyamatosan újabb anyagok érkeznek. Nagy horderejű az ügy.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Kezd kirajzolódni, hogy kényszerpályán vagyunk. 
Gondolkodási idő nincs, el kell fogadnunk a javasolt határozati javaslatokat. Azért 
javasoltam, hogy tartsunk rendkívüli ülést, nehogy azt gondolja valaki, nem volt kellő ideje 
átgondolni a döntést. A projektből kiszállni, vagy másként gondolkozni nonszensz lenne, a 
következményei súlyosak.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Pontosan ezért tartanám feleslegesnek a csütörtöki 
rendkívüli ülés összehívását, mivel akkor sem leszünk okosabbak. A döntéseket a javaslatnak 
megfelelően meg kell hozni, mivel kárt okozhatunk.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Részemről nincs akadálya, ha úgy dönt a testület nem 
fog felmerülni a vád, hogy rohamléptekben kellett meghoznia a döntést. Kiszállni nem lehet, 
el kell fogadni. Alpolgármester asszony egy éve képviseli az önkormányzatot a társulásban.  
 
Nagy Attila képviselő: Magam részéről is ezt támogatnám, mivel csütörtökön nem tudok az 
ülésen megjelenni munkahelyi elfoglaltságom miatt.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Indítványozom, hogy a mai napon szülessenek meg a 
szükséges döntések. Sok nyitott kérdés van még a kormányzat részéről meg nem született 
döntések miatt. Ha a döntések nem születnek meg, beláthatatlan következményekkel fog járni.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Szeretném bemutatni dr. Kávássy Leila Violát, aki 
megnyerte a meghirdetett aljegyzői állásra kiírt pályázatot, november 1. óta végzi a munkáját. 
Egy medgyesi fiatal komoly tanulmányok, és gyakorlatok megszerzése után tért vissza a 
településre.  
 
dr. Kávássy Leila Viola aljegyző: Üdvözlöm a képviselő-testületet és a jelenlévőket is. 
Szeretném megköszönni, hogy rám esett a választás. Remélem, hogy elő fogom segíteni a 
testület munkáját, a döntések megfelelően elő lesznek készítve.  
 

1. Tájékoztató az ivóvíz szolgáltatás tapasztalatairól  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm Mező János üzemvezetőt, a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársát. Június 1. óta a Kft. látja el a településen az ivóvíz- és 
szennyvíz szolgáltatást. A polgárok részéről több panasz érkezett be a víz szag- és ízhatása 
miatt. A testületi anyag mellékletét képezi, melyben megkerestem a kivitelezőt, az 
üzemeltetőt, a mérnököt, a projektmenedzsmentet. Kérdéseket tettem fel a kifogásokkal 
kapcsolatban. Mező János urat arra kérném, hogy ossza meg a kérdésekre adott választ, 
melyek a kft. adott, valamint milyen mérési eredmények születtek az elmúlt napokban. 
 
Mező János üzemvezető: Szeretnék elnézést kérni a főmérnök úr nevében, nem tud jelen 
lenni. A válaszlevelet ő készítette. Az első kérdés az volt, mi indokolta, hogy eltérő 
technológia került alkalmazásra Bánkúton és Medgyesegyházán. Nem tudjuk, mert abban az 
időpontban vettük át a közműveket üzemeltetésre, amikor már kezdődtek a próbaüzemek. A 



kivitelező amikor beüzemelte a technológiát, talán kicsit túlbiztosította a klór adagolását. Ezt 
onnan tudom, mert jelentős mértékben visszább vettük már. Olyan mértékben levittük, hogy 
szinte már nem is érződik az ivóvízben. A fokozatos klór levételt csak úgy tudtuk megtenni, 
hogy folyamatosan ellenőrizni kellett. A legutóbb levett minta eredménye is jó volt. 
Szerintem jelenleg teljesen normális a víz íz és szaghatása. Végig laboratóriumi mérések 
alapján a víz megfelelő minőségű volt.  
 
Nagy Attila képviselő: Sajnálom, hogy többen nem jöttek el a közmeghallgatásra. A lakosság 
véleményét próbálom tolmácsolni. Személyes tapasztalatom, hogy érzem a vízen a hypót. 
Amióta az üzemeltetés elindult, nagyon erős volt az íz és szaghatás. Többen megkerestek, 
keresetlen szavakkal illettek, büdösnek, ihatatlannak tarják az emberek a vizet. Egy választó 
elmondta, hogy mérgezik őket. Elég komoly indulatok vannak ezen a téren. Elhangzott az 
elején, hogy nem lesz olyan a víz, mint előtte. Hallani és megtapasztalni más. Elhangzott és 
várjuk, hogy az adagolás eljut arra a szintre, hogy nem fogjuk érezni.  
 
Mező János üzemvezető: Még tudjuk lejjebb venni a klóradagot, csak méréseket kell 
végezni. A fogyasztók türelmét kérem.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: Azt mondtad, hogy a technológia túl sok hypót írt elő, 
és a szigorúság eredményezhette a lakosság kifogását. Igaz, hogy megalapozott a kifogás? 
 
Mező János üzemvezető: Igen.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Bizonyára a rendszert időnként tisztítani kell. Milyen 
időközönként lesz ez, és hogyan lesz a lakosság erről tájékoztatva.  
 
Mező János üzemvezető: Évente egyszer szoktuk a hálózatot mosatni. Vagy szivaccsal 
mosatunk, vagy csak átöblítünk. Vegyszer nem fog megjelenni.  
 
dr. Kávássy Leila Viola aljegyző: Csak a lakosság megnyugtatása céljából teszem fel a 
kérdést. Amit elmondott nekünk tisztítási technológiát, az törvény alapján megfelel a 
biztonság elvének? Olyan műszaki megoldást kell előnyben részesíteni, ami a felhasználók 
egészséges ivóvízzel való ellátását biztosítja, ez megfelel ennek?   
 
Mező János üzemvezető: Laboratóriumi körülmények között mindenkor megfelelt a 
jelenlegi szabályoknak, ezért úgy gondolom, hogy mindig biztonságos, megfelelő ivóvizet 
biztosítottunk.  
 
dr. Kávássy Leila Viola aljegyző: Azt mondta, hogy a fokozatos klór leépítés folyamatban 
van. Eddig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy hypós tisztítás folyik.  
 
Mező János üzemvezető: A pontos neve natrium-hypoklorid. Ezt hétköznapi nyelven 
klórozásnak mondjuk. Csütörtökön vettük lejjebb megint az adagot és ma vettünk vízmintát. 
Jövő héten lesz meg az eredmény. Idő kell ahhoz is, hogy ennek következtében másfajta íz 
jelenjen meg a hálózat legtávolabbi pontján is.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Hány helyen szoktak mintát venni? Mindig ugyan azon 
a helyen veszik?   
 



Mező János üzemvezető: Négy helyről, mindig ugyan onnan. Ki van jelölve. Bánkúton kettő 
van.  
 
Sütő Mária Márta alpolgármester: Bánkúton is probléma van a vízzel. Hozzám érkezett 
jelzés. Ez két héttel ezelőtt volt.  
 
Mező János üzemvezető: Ez meglepő számomra, mert ott nincs probléma.  
 
Kraller József képviselő: Mielőtt  a  beruházás  elkezdődött  erre  számítottunk,  hogy  a  
vízminőségben történő változások a lakosságból ellenérzéseket váltanak ki. Lehet kérni egy 
független laborvéleményt, aki az iz- és szaghatást illetően is véleményt tud adni.  
 
Mező János üzemvezető: Akkreditált laborral vetetjük a mintát. A Kft. nem engedheti meg 
magának, hogy ezen elbukjon, korrekt módon történnek a mintavételek.  
 
Kraller József képviselő: Nem ezt vontam kétségbe, ez mindenki megnyugtatására 
szolgálna.  
 
dr. Nagy Béla György polgármester: A lakossági kifogásokkal mindig érdemben 
foglalkozni kell. Meg kell tenni minden olyan lépést, amivel meg lehet őket nyugtatni, 
segíteni lehet a helyzeten. A levelemben is utaltam arra, hogy amennyiben a víz minőségében 
nem lesz megnyugtató változás, akkor élni fogunk akár szakértő bevonásával. Ez egy fontos 
dolog, több 100 milliós beruházásból valósult meg. Jogos elvárásunk, hogy a polgárok elvárt 
igényeit tudja ez az ivóvíz. Külön szeretném megköszönni az üzemvezető úrnak a mostani 
megjelenését is, minden felvetésünkre reagálnak, rendszeresen megjelennek, vizsgálják a 
felvetett problémákat.  
 
Kraller József képviselő: Egyeztettem a szolgáltató helyi képviseletével és olyan kérés volt, 
hogy a bejelentést azon a hibabejelentő telefonszámon tegyék meg, ami központilag meg van 
adva, mert ott rögzítik.  
 
 
 
Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a 
közmeghallgatást 15:50 órakor lezárta.  

 
 

Kmf. 
 
 

    dr. Nagy Béla György                      dr. Kormányos László        
       polgármester                                    jegyző 
 
 
 

Simonka Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 

 
 


