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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mi történt az Észak-magyarországi Regionális Vízműnél?" címmel a Házszabály 91 . §-a
alapján kérdést kívánok benyájtani Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi
miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A mellékelt levelet 2004. január 19-én vettem kézhez . A levél aláírói az Észak-magyarországi
Regionális Vízmű Részvénytársaság dolgozóiként fordultak hozzám, a társaságukat érintő
visszásságok ügyében. Megítélésem szerint, a levélben foglalt állítások egy része -
amennyiben igaznak bizonyul - törvénysértéseket vet fel . Ennek kivizsgálása - közvetve,
vagy közvetlenül - a minisztérium hatásköre, ezért kérem Miniszter Urat, szükség esetén
szíveskedjen vizsgálatot lefolytatni, és az alábbi kérdéseimre válaszolni :

Milyen körülmények között került Kovács Zsolt vezérigazgató az ÉRV Rt. élére? Milyen
eljárás előzte meg megbízását, milyen szempontok alapján került kiválasztásra, milyen
képesítésekkel rendelkezik?

Megfelel-e a valóságnak, hogy a mellékelt levél szerinti összefüggés van Kovács Zsolt
vezérigazgató személyes vagyonának gyarapodása és az ÉRV Rt. beruházási között?

Áll-e szerződéses viszonyban az ÉRV Rt. egy Tamók István nevű vállalkozóval, illetve a
Dyamant nevű céggel? Ha igen, mit tartalmaz a szerződés?

Hány főnek szűnt meg a munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonya, illetve hány fővel létesítettek munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt az ÉRV Rt-né1 Kovács Zsolt vezérigazgató megbízása óta eltelt
időben? Ezek közül mennyi a putnoki illetőségű?

Milyen gépjárműveket vásárolt, és mennyiért az ÉRV Rt. Kovács Zsolt vezérigazgató
megbízása óta eltelt időben?
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Nyomatékosan kérem Miniszter Urat, hogy a levél aláíróinak - amennyiben személyük
beazonosítható - munkavállalói jogait és törvényes érdekeit védeni szíveskedjék, és
szíveskedjék biztosítani, hogy levelük megírása miatt munkahelyükön jogtalan hátrányt ne
szenvedjenek .

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2004 . január 22 .
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országgyűlési képviselő



r~Répá y ,~~r!

Nagyow régew ké~ ülüvav Ö n nek.levelet írvw Iga ~wk he ,yre ford«Ui4 av,
de,

	

~fülekre tai áltu ik, , e%falbcv ütic,~ A j,
4"xetnénTv kérnv
«o~evelc,óta. d,ó,~~a. ka ,~;~ rc,,ka, v4"vek n4P&,, e4, nagyovv~
b cely voltunly arra, hogy m,, VIZESEKK vagyunk,,

	

. . 1~ a,vedeűl k• stiu nd,,;g
va~ctok,,, a.hogy^ a, kormá.ny í. . A~, ík ígu. h~ nu~ro ~ve e ot
kaptunk, NenvtudjúkT hogytudjá.e; hogy
egr a.~evalrer hogy~ kerülta,vv&" élér,-? Hátm.,e~u kl
A wukor a.húle~vv m,á r láty ot ,, hogy n.em~ bíSto hcgy nyer" ag o~ al ve~ eűl k-
akík. rége

	

a,ve,etflk, ík voltuk; tö-sn lu,legéwe , Lvtak- a, n 4 vteleyv leve~
andr Zl ,ög-h. Lc~í6k~. M e~ í% lett a~ ered',méwye~ merta Kórod, M~~k
b,nta e~,t a , eo~ stiú,ndew pá,Lyá, .a t é4, kí írák néUcü,L a, ví ~ ve3.etésém Akkor
~orüUD.* l éí- pe~tbo~totta.k. ~~,, hogy végre• vaiak, kö ;ülünly való-v^
u,~ , élen, bar a kíXv korabbaw v,le- d~a.k, nem :>fi~bennü vJ caí tü• g̀atvw,
hogy ne orü4ételb a~ íra, m ert e~• egy bo rúá.U,ó-törteto vala k,,, a k,(, e~ m,ég' egy
ü~ae bín,,ta k/ a, ve~e, mert nenv értett~. . A kö&vetlew ko~ol
tu u,w, hogy~ vaJ y4erelg nek, w a k Unc~volt. A kQpetleyvfelett~ k,
aka rta. rugní, ká*, hogy n~tette~ me , wwst a,~r an~ e~ k,kerülta, ví lá g-
végére
De, ne~e a.~. Mégewwi Xegyve,• ~ lopott; m,íntO Né~már
utá*w, hogy^ került, a, há~ a& ví.SvnFl s~á*v kere~,~űl L a.~ LG
k í nabere~A kért k&áAmlá w m,ég'2 90 e,3e volt w k~é%evv~3 90 e,,er
v^ Vagy hogy^ lett a. La~ bé rc, h etvege h á.~na)v a. fe i~yítá~e kól

a-r~ a+u,yv, :r„útita beterv~-'-t, ugyanakkor a.Ková h4£~ nap
wi.nt nap ott aÜU a.á, ÉRV. -k ~ó- é*htirtelew k, lett cwéLve av teta, m.eg lett
c~í,náaNa a.

	

KwüL belül k, letí { tve a~ épület V^bcwc,,ká vv egy
vá,Ua~ágy híVJák, hogy rasnó]vIátvávv4, a.Dya.m~cég>aköve Hogy^
lehet a~ hcgy wú;ndew mu nká t e1~, a1~,ember lat el a , gy~ösa pa rk~cí4t
kívá.gták, e-k a. ~t bevaLlá v a-3.erL,nt n~pe ,v newv kaph.atía/ volna. mega.
»u«~, ha. n.e wv ad-, 1 wuLlLó-k~~ Kováas-n .. V~ ké -d~ »ww~
hogy ww~pé rkerülta. Gyám- Ildi. ka.vvipá nyá&a A34 wkérd~mar
~, hogy^lehe vala.k, egy Uk fl í,~ko~ cwaL nyevvíu dáw nélu iL ve3.éru, ,a . ató
A,,t wkérd~ már~, hogy cv wuu~.lux.,t/ o-,y&tá. yve,~a.~ ú ,a. atá~e
o ,taLyve é~ a.~ erteke~í e~í. oa-~,tá lyve~ etfl wuért kap m~re v~id,
bére»~ é/,,, newv (4, kevewt. Vagy hova. lett a- bútor a~L ~w t' rnD
jeáltalgy"tott b-útoro król a.U,í totta.k, k • de~v~? Med~lehet a&%,

e~ek,ro L a, bo rt l,ny ~.
Newvfí~,e~n ek. túlórapé~r é~ üg-yelet'v dyat ~,,nv.
MLértv^ a,~, hogy renge eg embert elküldtek, de, Pvtnokkowtaláw~ n,£v
e*~ a -e n~ í t do~. . MLért v^ a, , hogy a. lej'obb- bu rátfát egy Uk
cígá n y ~a <tiwc t fetvett 7 órá bawv ék rögtów

	

, na.~170 e3,er Ft
fv~,ete~t acl ncki , korlátlan. t •

	

: • al?
Me ak ík~ még egy kí a- Ldeí,g í t cLoUjo~, de,véle~ newv

	

c,{ "a k,
kötefflé~ va.wnak-, fogaíA k,ne^) uac, hcgy wu, foLyí c, Ltt. M í,ért kellett 15

venn í. Ko-v~ Zxoltík nadv egy terepja rot, h.ía-r~ew n~í kjá r kí.
telepekre~
Maga.oiyawjáL cotth ~á. ,ó~n,é,~míndígkereaí.a~ú ~~~ágot regyewmár
a, my éred,-,k icnlcbevv valak, va ia wu :! !



1

15~-

WY"IÁ
1

1
1

C7_



1


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5

