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Dr. Vancsura István, polgármester: Köszönti a megjelenteket. A mai fórum napirendjeként 
elıször tájékoztatót tartanánk a szennyvíztisztítóval kapcsolatos pályázatról, illetve a Víziköz-
mő Társulat megalakításáról. Ezután hozzászólásra adnánk lehetıséget. Amikor a fı napirendi 
pont lezárult akkor én szeretnék egy rövid tájékoztatót adni a településen zajló vagy a közel-
jövıben induló olyan beruházásokról, amelyeket szintén pályázattal nyert el a település. Fel-
merül a kérdés, hogy miért van szükség ilyen gigantikus beruházásra, mint ami elıtt áll a tele-
pülés.  A település önkormányzata az elmúlt idıszakban jutott el odáig, hogy ezt a kérdést 
mindenképpen meg kell oldani. Ez a pályázati lehetıség amirıl a szakértık fognak bennünket 
részletesen tájékoztatni, és ezt a lehetıséget meg kell ragadni, mert a jelen ismereteink szerint 
egy vissza nem térı alkalom, és egyéb más ügyben is akkor kell megragadni a lehetıséget 
amikor arra alkalom nyílik. Mibe fog ez kerülni a lakosságnak és az önkormányzatnak? Egy 
ilyen mérető beruházást önállóan nem tudnánk megoldani, ha elosztjuk a lakosság számával, 
akkor is nagy szám jön ki. Ez is azt mutatja, hogy nincs több lehetıségünk mint ilyen pályáza-
ti lehetıséget megragadni. Nagyon sok kérdés felmerült, az egyik legkritikusabb kérdés a 
szennyvíztisztító helye. Többszöri próbálkozás volt ezzel kapcsolatban, azt valamennyien 
tudjuk, hogy az elsı verzió a szemétteleppel szembeni helyen volt, a másik a Kátai soron, 
mind a két helyet a természetvédelmi jogszabályok nem tették lehetıvé, hogy ott valósuljon 
meg. Innen kezdve nem maradt más lehetıség csak a felsı területeken keresni helyet. Itt az 
egyik lehetı legjobb megoldásnak látszott a volt Tüzép-telep mögötti területen megvalósítani 
a szennyvíztisztítót. A tisztított szennyvíz befolyik a holtágba, erre nagyon röviden nemmel 
lehet válaszolni, mert erre a technikai megoldás az, hogy a csatorna zsilippel el lesz zárva, és 
el fog szikkadni, de mi van akkor ha nagyon vizes év van, akkor felhígítja a szennyvizet ami 
nem nagy mennyiségő ami itt keletkezik. A másik ilyen kérdés a beruházás kapcsán, hogyan 
lehet finanszírozni? Erre a Víziközmő Társulat a legjobb konstrukció, errıl is hallunk majd 
tájékoztatót és ezzel kapcsolatos pénzügyi dolgokat is.  
 
Dr. Csonkáné Gulyás Anett, a HBF Hungaricum Kft részérıl: Köszönti a megjelenteket. A 
beruházás pályázati hátterének a bemutatását adnám meg. A háttérrıl: a szennyvízzel kapcso-
latos uniós elıírásokat az un. vízkeret irányelv tartalmazza az Unióban. Ezeknek a céloknak 
az eléréséhez az Unió pénzügyi támogatást is biztosít, amit Magyarországon a Környezet és 
Energia Operatív Programból finanszíroznak. Erre pályázott és nyerte meg elsı fordulóban az 
elıkészítési szakaszra a település, melyet a Környezetvédelmi Minisztérium hirdetett meg, 
amely folyamatosan nyomon követi ezeknek a megvalósulását. A településen 2015-ig kötele-
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zı kiépíteni a szennyvízcsatorna hálózatot. A beruházás elıkészítése már négy éve folyik. 
2005-ben készíttette el az önkormányzat a település szennyvízelvezetésének a megvalósítha-
tósági tanulmányát, és az elvi vízjogi engedélyes tervét. A pályázat benyújtására 2008-ban 
került sor, a támogatási szerzıdés megkötésére 2008. szeptember 3-án került sor. A projekt 
elıkészítési szakasza várhatóan évvégéig fog megvalósulni. A projekt megvalósítási szaka-
szának tervezett dátuma 2011. januárjától 2014. február 28-ig tart. A projekt jelenleg az elı-
készítési szakaszban van. Megkötésre került a támogatási szerzıdés, lefolytatásra került a 
projektmenedzsmentre, tervezési feladatokra, pályázatírásra, kötelezı nyilvánossági kommu-
nikációs feladatokra vonatkozó közbeszerzés. Ezt követıen az elıírásoknak megfelelıen a 
telephelyszín kiválasztása megtörtént, ez sok idıt vett igénybe mire a hatóságokkal leegyezte-
tésre került, hogy minden elıírásnak megfeleljen. Megtörténtek a talajmechanikai vizsgálatok, 
mérések, környezeti hatásvizsgálat is készült, amelyet a KNP-al is leegyeztettünk. Emellett 
örökségvédelmi hatástanulmány is készült és mindezek alapján a közelmúltban a Környezet-
védelmi Minisztérium jóváhagyta az egész beruházásnak a köztes, részletes megvalósítható-
sági tanulmányát, ami az egész pályázat lényegét tartalmazza és ettıl eltérni nem lehet. Emel-
lett folyamatban van a tervezés is, a közeljövıben várható a tervdokumentáció engedélyezésre 
történı benyújtása a hatóságokhoz. Az elıkészítési szakaszban még további feladataink is 
vannak, lefolytatásra kerül a vízjogi engedélyezési eljárás, sor kerül a tendertervek kidolgozá-
sára, folyamatban van a tulajdonviszonyok rendezése a projekttel érintett területek vonatkozá-
sában. Emellett a közeljövı várható eseménye a Víziközmő Társulat szervezése és a beruhá-
zás finanszírozási hátterének a biztosítása. Ezt be kell mutatni a második fordulós pályázaton, 
és nagyon részletesen ki kell dolgozni. A megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési 
dokumentumokat is most kell az elsı fordulóban elkészíteni. Az üzemeltetı kiválasztására is 
sor fog kerülni, valamint folyamatosan az esélyegyenlıségi és fenntarthatósági vállalások 
biztosítása történik, valamint az elıírt kommunikációs és nyilvánossági tevékenységet is vé-
gezni kell, valamint folyamatosan készítjük a jelentéseket a Környezetvédelmi Minisztérium-
nak, és egyéb adminisztrációs tevékenységünket végezzük. Nyáron vagy ısszel kerül sor a 
pályázat második fordulós benyújtására, amit elbírálnak és utána a megvalósítási szakasz kö-
vetkezik. A beruházás mellett a pályázati útmutató elıír a településen kötelezıen elvégzendı 
un. horizontális vállalásokat az esélyegyenlıségnek, a fenntarthatóságnak a vonatkozásában. 
Ezt általában a Polgármesteri Hivatalnak kell elvégeznie, ilyen pl. Esélyegyenlıségi Terv ké-
szítése, esélyegyenlıségi képzést tart, kapcsolatot tart, támogatni kell esélyegyenlıségi cél-
csoportokat támogató alapítványokat, szervezeteket és esélyegyenlıségi statisztikai informá-
ciókat kell megadnia a Minisztérium számára. A fenntarthatósági vállalások egyike a fenn-
tarthatósági terv vagy program. Ezt a közeljövıben fejezzük be, ezt a településen egyeztetni 
fogjuk a lakossággal és mindenkinek a véleményét kikérjük ezzel kapcsolatban, fórumokat 
fogunk szervezni ebben a témában. A kistérségnek a környezetvédelmi programot felül kell 
vizsgálnia, az önkormányzatnak rendelkeznie kell önkormányzati környezetvédelmi alappal, 
ki kell jelölni a környezetvédelmi megbízottat, illetve a környezetre vonatkozó aktuális in-
formációkat rendszeresen ki kell helyezni az önkormányzati faliújságra. További elıírás a 
partnerség építés a projekttervezés és megvalósítás során, lakossági fórumokon és egyéb mó-
don fogjuk ezt megépíteni, emellett újrahasznosított papírhasználatot kellett bevezetni. Vál-
lalni kellett két km hosszan fásítást, cserjésítést a projektterületen. Amikor majd megvalósí-
tásra kerül a beruházás, figyelemmel kell lenni arra, hogy minél kevesebb környezeti zavaró 
hatás keletkezzen. Az önkormányzatnak rendszeres környezet egészségügyi kockázatelemzést 
kell készíteni, és statisztikai információkat kell továbbítania ezekre vonatkozóan a Minisztéri-
umnak. Amennyiben a Minisztérium idıben meghozza a támogató döntést, akkor 2011. janu-
ár 1-tıl kezdıdhet a projektmegvalósítás, amihez a területek biztosítására kerül sor február 
28-ig. Amennyiben régészeti tevékenységre is szükség lesz akkor azt május 30-ig kell elvé-
gezni, ki kell választani a közbeszerzési szakértıt a megvalósítási idıszakra, a mőszaki fel-
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ügyelet, mőszaki ellenırzés közbeszerzésére kerül majd sor, valamint a szennyvízcsatorna 
kivitelezı és a szennyvíz tisztítótelep kivitelezı kiválasztására is. Mindez 2011. október 15-ig 
fog tartani. 2012. elején kezdıdik meg a szennyvízcsatorna kivitelezése, a szennyvíztisztító-
telepé kicsit késıbb, mert majd a telepkivitelezı fogja a kiviteli terveket is elkészíteni a telep-
re vonatkozóan. Mindkettınek 2013. júniusában lesz vége. Ezt követıen 6 hónap próbaüzem-
re kerül sor, majd a mőködtetı kiválasztása után 2014. januárjában elvileg lezárjuk a projektet 
és benyújtjuk a zárójelentést február 28-án. A projekt mőszaki tartalma vonatkozásában meg-
kérem Janó Tibor környezetvédelmi szakértıt, hogy ismertesse mi, és hogyan fog történni.  
 
Janó Tibor, környezetvédelmi szakértı: Környezetvédelmi vonatkozású kérdések kapcsán 
veszek részt, a beruházással kapcsolatban két különbözı engedélyezési eljárásra kerül sor. 
Elvi vízjogi engedélyezésre, a lakó környezet túlnyomórészt természetvédelmi terület ezért 
egy környezetvédelmi engedélyezési eljárásra is sor fog kerülni. A tervezés folyamatban van, 
a környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció összeállításra került. Az eredeti helyszíneket 
különbözı okok miatt el kellett vetni – a természetvédelem nem járult hozzá – a másik hely-
szín kiválasztásában is felmerültek olyan körülmények, hogy másik helyszínt kellett keresni. 
A mostani állás szerint a 029/2. hrsz-ú területen fog megvalósulni a víztisztító telep, az Alpár 
– Nyárlırinci csatorna lesz a közvetlen befogadója a tisztított szennyvíznek. A tisztított 
szennyvíz nem éri el a Holt-Tiszát, mert olyan vízáteresztı képességő ez a csatorna. A Nem-
zeti Parknál járt ez a dokumentáció, kizáró okot nem támasztottak ezzel kapcsolatban, a do-
kumentum még nem került benyújtásra. Amint benyújtásra kerül errıl Önöket tájékoztatni 
fogják.    
 
Dr. Csonkáné Gulyás Anett, a HBF Hungaricum Kft részérıl: Rátérnénk a költségre, melyet a 
korábbi közmeghallgatáson ismertettem egyszer. A jelenlegi projekt elıkészítı szakasznak a 
költsége nettó 80 millió Ft, várható projekt megvalósítási költség 2.141.176.000 Ft + Áfa, 
ennek a megvalósítási összegnek várhatóan 80-85 %-os támogatási aránya van, ekkora részt 
ad hozzá az Unió. Ez tartalmazza a már említett közbeszerzések, telepkiviteli tervkészítés, 
csatornázás és telep kivitelezés, mőszaki ellenırzés, próbaüzem, projektmenedzsment és az 
elıírt nyilvánossági tevékenységek költségét. A beruházás végsı pontos költsége a pályázat 
második fordulóját követıen fog kiderülni, amikor lefolytatásra kerülnek majd a közbeszerzé-
sek. Akkor derül ki, hogy ezt az egész munkát melyik vállalkozó pontosan mennyiért fogja 
elvállalni. A beruházás finanszírozásának tervezését a jelenlegi szakaszban, most kell elkészí-
teni, ezt a pályázat második fordulójában ismertetni kell. Ez a beruházási méret, költségvon-
zat, nagyon riasztó, azonban az indokoltsága nem kétséges. Sok település van az országban 
hasonló helyzetben, és mégis meg tudják oldani, hogy ez a beruházás meg tudjon valósulni a 
saját településükön. Jelen esetben nagyon sok akadályon már túljutottunk, de a feladatok túl-
nyomó része még ezután fog következni a megvalósítási szakaszban. Ahhoz, hogy ez a beru-
házás meg tudjon valósulni, ehhez települési összefogás kell, e nélkül nem fog menni, e nél-
kül megbukik a beruházás és vissza kell fizetni a már eddig kapott támogatást is. 
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Köszönti a megjelenteket. Azt 
gondolom, hogy Önök nagyon jó helyzetben vannak, mert az országban sok önkormányzat 
pályázott, de kevesen nyerték el a támogatást. Önök egy olyan kivételezett helyzetben vannak, 
hogy ezt elnyerték és megvalósíthatják. Vegyék azt figyelembe, ha ez a beruházás nem való-
sul meg, akkor a jövıben talajterhelési díjat és egyéb közszolgálati díjakat kell fizetni, ame-
lyek sokkal magasabb összegbe fognak kerülni, mint a beruházásnál a sajáterı. Nem tudjuk, 
hogy a jövıben az Unió milyen büntetéseket fog kiróni azokra a településekre akik ezt nem 
valósítják meg. 85 %-os támogatást lehet itt elnyerni, és már 81 %-os támogatást elfogadtak 
ami azt jelenti, hogy a 2.141.760.000 Ft nagy részét támogatásként fogják megkapni, és 19 %-
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ot kell hozzátenni. Kinek kell ezt hozzátenni? Érdekeltségi hozzájárulásként kell ezt össze-
dobni, az érdekeltségi egységet pedig adják a településen lévı önkormányzati ingatlanok, vál-
lalkozási ingatlanok és lakossági ingatlanok. Az önkormányzati és vállalkozási ingatlanoknak 
nincsen lehetısége arra, hogy valamilyen állami rendszerben, kamattámogatás és egyéb más 
lehetıségek mellett azt a pénzt bele kell tenni megsokszorozva. Neki egyszeri befizetéssel, 
vagy a Víziközmő Társulat alapítói által meghatározott rendszerben, esetleg három részletben 
kell megfizetni magasabb összeget mint a lakosságnak kell fizetni. A lakosságnak lehetısége 
van arra, hogy egy megtakarítási formán keresztül havi részleteket fizessen, s arra 30 %-os 
kamat rakódna rá az évek során, és így fizesse meg. Azt gondolom, hogy ez maximális lehe-
tıség arra, amelyet ki kell használni minden lakosnak. Az önkormányzat és a Képviselı-
testület nagyon védi az Önök érdekeit, maximálisan le próbálta szorítani azt a részletfizetési  
lehetıséget amit Önöknek havonta kell megfizetni, ez jelenleg 2010 Ft-ot jelentene 96 hóna-
pon keresztül. Ezen túl az önkormányzat vállalja azt, hogy az egyszeri számlanyitási díjat 
átvállalja. Átvállalja a 19 % viszonylag nagy részét kb. 150 milliós tételben, saját forrásból 
megpróbál hozzátenni ehhez a projekthez. Az önkormányzat amit lehet beleteszi és így ered-
ményesen fog megvalósulni, és a finanszírozás is 2018-ra helyre fog állni. Az állami támoga-
tásnál is eddig amit csináltunk, mindig határidıben, hiánypótlás nélkül befogadták az anyaga-
inkat.  
 
Szabó István, LTP és Víziközmő Társulat szervezésében közremőködı csoportvezetı: Várjuk 
olyan személyek jelentkezését, akik már dolgoztak biztosítónál, pénzintézetben, hogy segítse-
nek ebben a szervezési munkában, természetesen valamilyen díjazásért. Volt egy megbeszélé-
sünk az önkormányzatnál és rájöttem, hogy Önök a legjobb településen laknak. Ennek a tele-
pülésnek nincs hitele, nagyon jól gazdálkodik a település. Ahová járok lakossági fórumokra, 
mindenhol elıfordul a településeken, hogy mindenki nem tud eljönni a meghallgatásra, de itt 
sokan eljöttek. Mi a lakossági hozzájárulás befizetését csökkenteni tudjuk ezzel az állami tá-
mogatással. Aki az egyszeri befizetést vállalja házanként, az 250 eFt-ot fizet. Aki nem egy 
összegben fizeti annak 2010 Ft/hó, 8 évig, ez 193 eFt, itt jön be, hogy a lakosok is kapnak 
állami támogatást a hozzájárulás fizetéséhez, nemcsak az önkormányzat.  
 
Szabó László, OTP részérıl: Sok projektet látok errıl az oldalról és a helyzet az, hogy a 85 
%-os állami támogatás máshol sem több, csak a településeknek a jellege, milyen környéken 
van, milyen a domborzat, a költségvetésben akár 40 %-os eltérés is lehet. Azt gondolom, hogy 
település pénzügyi helyzete folytán ennek a projektnek a menedzselésére rendelkezésre áll a 
megfelelı forrás és eszköz. Ami engem érint az elıadás során a betéti szerzıdések amit a 
Szabó István úr és kollégái kötni fognak, illetve a megfelelı dokumentumokkal felkeressék 
Önöket. A Lakástakarék Pénztárnál az állam 30 %-kal támogatja azt a törekvést, azt a pénz-
megtakarítást, amit a magánszemélyek eszközölnek ahhoz, hogy a lakásukat fejlesszék. A 96 
hónap amikor eltelik a Társulat igazolást fog adni arról, hogy ez a beruházás a lakosság adott 
egységében megvalósult vagy sem. Amit tudni kell, hogy egy adott személynek egy ilyen 
szerzıdése lehet egyszerre, ezt az Államkincstár figyeli. A szerzıdéseket Kecskeméten fogjuk 
kezelni, a Víziközmő Társulatnak az ügyintézıje is ezt figyelni fogja, és ha bármi probléma 
van, akkor ezt tudjuk rövid idın belül kezelni. Ezt a szerzıdést csak olyan személy kötheti 
meg aki tulajdonosa az ingatlannak. Ami még kérdéses lehet a késıbbiekben, hogy ez a szer-
zıdés átruházható, de csak közeli hozzátartozó részére. Ha értékesítésre kerül az ingatlan, 
idegennek nem lehet átírni a betétet a lakással együtt. A Lakástakarék Pénztárral egy betéti 
szerzıdéses jogviszony alakul ki és értelemszerő, hogy ez a pénz a társulaté illetve az önkor-
mányzaté lesz, ezeket a befizetéseket a társulat figyelni fogja, hogy megtörténnek-e, hiszen az 
önkormányzatnak lesz egy olyan kötelezettsége is, hogy aki nem fizet ahelyett be kell fizetni 
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az önkormányzatnak a letétbe, hogy ott megképzıdjön az állami támogatás, hogy a finanszí-
rozás fedezete fennálljon.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Megköszöni az elıadóknak a tájékoztatást. Két lehetıség 
van elıttünk, vagy innen visszafordulunk és az eddig kapott támogatást visszafizetjük, a má-
sik gondolat ami megfogalmazódott bennem, hogy minden beruházásnak van költségvonzata, 
ez a költség – bár kimondva a 250 eFt nagynak tőnik, a 193 eFt kisebb – 8 évre elosztva talán 
kibírható.  
 
Bársony Klára, lakosság részérıl: A szennyvíztisztító elhelyezése rossz helyen van az uralko-
dó szélirány miatt, mert a falu felé hozza a szagot. Voltam több ilyen telepen és lehetett érezni 
a szagot.  
 
Janó Tibor, környezetvédelmi szakértı: Azzal együtt, hogy kétéves egyeztetés zajlott, amit 
elmondott az tény, de itt olyan irányba megy el a szennyvíztisztító telep, hogy fedett, ahol Ön 
volt azok nyitott telepek voltak. Itt zárt épületrıl van szó és kis kapacitású, napi 500 m3-rıl 
van szó, és itt lehetıség van teljesen fedett létesítmény kivitelezésére. A hatóság szigorú kö-
vetelményeket ír elı és a telep helyszínét a hatóságoknak kell kijelölni.  
 
Hetényi Zsolt, a lakosság részérıl: Szakemberként szeretnék hozzászólni. Túlnyomórészt a 
pénzrıl beszéltünk, de nem nagyon értette senki, hogy mit miért kapunk. Annyit kihámoztam, 
hogy 2,680 milliárd Ft Áfa-val együtt a bekerülési költsége ennek a szennyvízberuházásnak, 
ami igen jelentıs összeg, és ugyanakkor ez mint alternatíva nélküli direktíva jelent itt meg. 
Ezen kívül még számtalan más megoldás van és errıl szeretnék tájékoztatni mindenkit, és 
tekintettel arra, hogy uniós ország vagyunk az uniós jogszabályok vonatkoznak ránk is. Ebben 
van olyan is, hogy 2000-nél magasabb lakosú településeknél is alkalmazható az egyedi 
szennyvíztisztítási módszer, különbözı kitételek szerint, és amit kihangsúlyoznák, a gazdasá-
gosság. Tehát amennyiben nem gazdaságos a központi szennyvíztisztító rendszer alkalmazá-
sa, akkor az európai uniós direktíva értelmében alkalmazható az egyedi szennyvíztisztító 
rendszernek az alkalmazása, és erre ez a település is alkalmas a házi biológiai szennyvíztisztí-
tóknak a telepítésére. Ezek engedéllyel rendelkeznek, telepíthetık, alkalmazhatók, és senkit 
nem kötelez arra, hogy a központi csatornára rácsatlakozzon aki ilyennel rendelkezik. 
Alpárnak is a településszerkezete olyan, hogy túlnyomórészt kertes családi házas övezetekbıl 
áll, Tiszaalpáron kb. 1800 telepítési ponttal számolhatunk, amely bevonható a szennyvízkeze-
lési kötelezettségbe. Itt arról van szó, hogy az 1800 telepítési hely ha egyedi szennyvíztisztítót 
létesít, ennek a bekerülési költsége 450-550 eFt+Áfa beépítve, beüzemelve, engedéllyel 
együtt. Ehhez szükséges 4-6 fıt ellátó családi házakról van szó, 30-40 m2-es szikkasztási felü-
let. Ezek engedélyezettek Magyarországon. A csatornázás bekerülési összege 2,2 milliárd Ft, 
amirıl én beszélek 1,45 milliárd forint. Ezen kell elgondolkodni, és újratárgyalásra javasolom 
ezt a dolgot az önkormányzatnak.  
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Lajosmizsén szintén egy fóru-
mon ugyanezt egy szakember elmondta, de egy baj van vele, az Unió ezt nem támogatja.   
 
Bodor István, a lakosság részérıl: Nem vettem még részt olyan fontos megbeszélésen ahol az 
új polgármester is jelen van, remélem úgy végzi a munkát, hogy a következı 4 évet is megcé-
lozza. A beruházási összeg 250 eFt ingatlanonként, az is igaz, hogy nálunk nem lehet megol-
dani. Ésszerő volna ha központilag oldaná meg a község a szennyvízberuházást. Ami a pénzt 
illeti még kimunkálásra kerül, arra kérem a testületet, hogy ezt vizsgálják felül. Sok egyedül 
élı, idıs nyugdíjas van, ezeknek kellene valamilyen megoldást találni. Vizsgálják meg azt, 
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hogy van 3-400 olyan egyedül élı ember aki ezt nem tudja felvállalni. Most volt az elsı tájé-
koztató, hogy mi mennyibe kerül, mibe kerül majd az üzemeltetés, javasolom a dolgok körbe-
járását, hogy hogyan kellene ezt elvégezni.   
 
Dr. Csonkáné Gulyás Anett, a HBF Hungaricum Kft részérıl: Amint azt jeleztem az elıadás 
során, hogy hol állunk jelenleg, milyen feladatok vannak még, az üzemeltetési téma is még 
elıttünk lévı feladat, de folyamatban van. Amit most tudunk mondani az, hogy a BÁCSVÍZ 
Zrt – akivel már egyeztettünk ebben a témában – 256 Ft/m3-re becsüli a szennyvíz díját. Je-
lenleg ez az információ az amit tudok mondani.  
 
Bartucz István, a lakosság részérıl: Most ne menjünk bele szakmai részletekbe, bízzuk a 
Képviselı-testületre, bízom benne, hogy ık tövirıl-hegyire körbejárják ezt a kérdést és kér-
ném, hogy az Alpár újságba ezeket az okfejtéseket tegyék bele. Elérhetı ez a dolog és költség 
is lesz rá, de  arra vigyázzunk nehogy a végén semmi ne legyen és a végén siránkozunk rajta, 
hogy mindenki megcsinálta csak mi nem.   
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Az egyik hozzászóló azt mond-
ta, hogy elıre kell menni, ez valóban így van, akkor amikor azt kérdezik, hogy mennyi lesz az 
üzemeltetés, azt kell mondani, hogy mindenképpen kevesebb lesz mint a jelenlegi helyzetben. 
Jelenleg talajterhelési díjat, környezetterhelési díjat kell fizetni és el is kell szállítani. Ez a 
rendszer mindig olcsóbb lesz mintha a jelenlegi rendszer marad. Az önkormányzat Képviselı-
testülete nagyon sokat gondolkodik rajta, próbálkozik könnyíteni a lakosoknak a sorsán, hogy 
meg tudják ezt finanszírozni. Jelenleg komoly összeg van arra beállítva, hogy szociális jutta-
tásként azoknak a lakosoknak, akik nem tudják ezeket a pénzeket megfizetni, azokért az ön-
kormányzat helyt kíván állni. Ezek tervezett számok, közbeszerzéssel kell a kivitelezıket ki-
választani. Ma azt tapasztalom a közbeszerzések során, hogy a meghirdetett számok alá jóval 
lemennek akik ajánlatot adnak. Ha csak 10 %-kal mennek alá a tervezett számoknak, már 
akkor is az önkormányzatnak sok forrása marad arra, hogy további szociális juttatásokat adjon.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Az Unióban az történik, hogy Magyarországot 2 millió 
szavazat bevitte az unióba, ami a demokráciák történetében is példátlan eset. Nagyon sok a 
bürokrata, amelyeket nekünk kell eltartanunk. Ha most végignézzük ennek a projektnek az 
idıtartamát, 2005. körül indult a gondolat és a megvalósíthatóság vége 2013., ez kb. 8 éves 
folyamat. Amikor nem látunk hónapokra elıre nemhogy évekre, hogy mi történik nagyon 
nehéz ezeket tervezni. A másik nagy gond ezzel a csatlakozással a magyar embereknek a te-
herbíró képessége. Ezt meg kell valósítani, ennek komoly költségei lesznek, csak ehhez nagyon ko-
moly változás kell az ország vezetésében, hogy megforduljon ez a folyamat és ne abba az irányba tart-
son mint most tartunk.  
 
Magyar Józsefné, a lakosság részérıl: Amikor eldöntötték, hogy 250 eFt-ot kell fizetni, arra 
gondoltak-e, hogy ez egy elöregedett falu, akiknek magas gyógyszer kiadása van, akkor ezt 
mibıl fizesse ki? Szentkirályon ez 90 eFt-ba került nekünk sem kell az elsı kivitelezınél megállni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Az egyik elsı ténykedésem az volt, hogy felkerestem 
Szentkirály polgármesterét és megkérdeztem, hogyan tudták ennyibıl megcsinálni? Szentki-
rály 2000 lélekszám alatti település, volt egy speciális pályázat amit 2000 lélekszám alatti 
településekre írtak ki. Ezt ık megpályázták és ez rendkívül kedvezı körülmények között, tel-
jesen más Szentkirálynak a település szerkezete mint a miénk. Sok elıny volt amellett, hogy 
ennyibıl meg tudták úszni. Ha mi is ezt 15 évvel ezelıtt kezdtük volna akkor sokkal olcsób-
ban tudtuk volna megúszni. Ha ez 2015-ig nem valósul meg, akkor jönnek ezek a díjak a nya-
kunkba, a talajterhelés, a környezet szennyezés, tehát nincs más lehetıségünk mint ami most adódott.  
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Vajda Márta, a lakosság részérıl: Nemcsak anyagi kérdés ez az uniós pályázat és nagyon át 
kell gondolni. Azt szeretném kérdezni, hogy a bekötés lakásonként mennyibe kerül. Át kelle-
ne azt is gondolni ahol magasan van a talajvíz, mert ott problémák lesznek.  
 
Barta Lajos, a lakosság részérıl: Ha megcsinálják a csatornát, azt nem támogatjuk, hogy ott 
legyen elhelyezve a szennyvíztisztító, az uralkodó szélirányban benne van. Beleengedik a 
szennyvizet a Tiszába hiába tiltakoztunk, akkor is azt mondták, azért nem fogadták el, mert a 
Takács-rét elburjánzik. Itt 630 horgász van Alpáron, ennyi ember jár ide, ha megtudják, hogy 
szennyvizet engednek a Tiszába nem jönnek ide. Elıfordulhat bármilyen probléma, és akkor 
belekerül a szennyvíz a Tiszába, százmilliós nagyságrendő kárt okoznak a szennyezéssel. 
Csináljanak zárt csırendszert és vigyék le az élı Tiszába.  
 
Hetényi Zsolt, a lakosság részérıl: Elmondanám azoknak akik nem ismerik a tisztítási techno-
lógiát, hogy a tervezett új technológia megépítésével a szennyvíztelep szagkibocsátása mini-
mális. Nemcsak Alpáron, hanem más mezıgazdasági településen is sokan az ásott kútba veze-
tik a szennyvizet, ezzel súlyosan veszélyeztetve környezetünket. Érdemes lenne azon a javas-
laton elgondolkodni amit az elızıekben elmondtam.  
 
Nagy-György Sándor, a lakosság részérıl: Egy szennyvíztelepet kellene csinálni, ahová a 
szennyvizet bele lehet engedni.  
 
Bodor Melinda, a lakosság részérıl: 2010-ben itt Alpáron sok olyan utca van ahol a víz nincs 
bevezetve, ott mi lesz a csatornázással?  
 
Dr. Csonkáné Gulyás Anett, a HBF Hungaricum Kft részérıl: Egyedi szennyvíztisztító telep 
kiépítését nem támogatják. Tisztított víz fog menni a Holt-Tiszába, errıl több soron egyeztet-
tünk a Nemzeti Parkkal is, de még most is vitatja a település ezt. Módosítani akkor tudunk 
bármit is, ha olyan információ derül ki amit eddig senki nem tudott, jelenleg nem tudunk vál-
toztatni. Az alapvetı dolog, hogy ivóvízzel ki nem épített utcákban nem lehet szennyvízcsa-
tornát építeni.  
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Ha ivóvíz nincs akkor ott nem 
lehet csatornázni, ott hozzájárulást sem kell fizetni. Ha írásban eljuttatja hozzám a kérdéseit, a 
tervezı pontosan meg fogja válaszolni.  
 
Novák Béla, a lakosság részérıl: Itt fordított sorrendben történik minden, ’99-ben már meg-
kérdeztek bennünket, hogy akarunk-e csatornát vagy sem. Akkor már mérték a szakemberek a 
területet azon a napon amikor a fórumot megszervezték. Gyakorlatilag eldöntött tény volt, 
hogy lesz csatorna, valószínőleg szükség van rá. Elıre meg kellett volna kérdezni mindenkit, 
most pedig kész tények elé vagyunk állítva. Kinek a megbízására költötték már el az említett 
100 millió forintot. Felteszem azt a kérdést is, hogy mi van a gázközmő vagyonnal? Mi van a 
költségekkel, ki határozza meg azt, hogy ki fogja üzemeltetni ezt a berendezést.  
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Többször hangsúlyoztam, hogy 
demokráciában élünk, a Képviselı-testület bízott meg bennünket és a testület az Önök javát 
akarja. Említette a gázvagyont, az önkormányzat rendelkezésre bocsátja a költségekre. A 250 
eFt hozzájárulás úgy jön ki, hogy 20 % önrészt kell hozzátenni a projekthez. Meg kell nézni, 
hogy az önkormányzatnak mennyi forrása van, a különbözetre vagy a lakosoktól szedi ezt be, 
vagy hitelt vesz fel. Most az a változat van, hogy a lakosoktól is szed be, és hitelt is vesz fel.    
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Dr. Vancsura István, polgármester: Novák úrnak válaszolnám, hogy ez a folyamat nem vélet-
lenül tart 8 évig, aki kíváncsi rá meg tudja nézni. Ezt nem tudjuk megváltoztatni, vagy vissza-
lépünk és 100 millióba kerül, vagy megyünk tovább. Ha ezt a folyamatot megállítjuk 
Tiszaalpáron nem lesz szennyvízberuházás soha. Ezért a 250 eFt-ért elmegy az utcában a 
szennyvízcsatorna, plusz a családi ház bekötése.  
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: 250 eFt-ért az utcában elmegy 
a csatorna és mindenkinek a telkére 1 m-re be lesz rakva, onnan a rákötés egyéni feladat.  
 
Gyıri István, képviselı: Szeretném felhívni polgármester úr figyelmét, hogy Alpáron napi 
500 m3 szennyvíz lesz, és Kecskemét bizonyos részének a szennyvizét és Nyárlırinc teljes 
szennyvizét beengedik a Tiszába. Ami nagyon lényeges, hogy a lakosság részérıl 250 eFt-ot 
kell befizetni, és ebben a beruházásban az Áfa-t nem támogatja az Unió azt is ki kell fizetni a 
lakosságnak. Az ATIVIZIG a csatornára haszonbérleti szerzıdést fog benyújtani az önkor-
mányzathoz, kérdezem azt is, hogy milyen érdekeltségi csoportok vannak a háttérben.  
  
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Az Áfa ebben a projektben 
pénzmozgás nélkül fog visszatérülni. A Balatonon mikor járt Ön utoljára, rengeteg tisztított 
szennyvíz folyik bele és mégis sokan üdülnek ott.   
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 3 km hosszú zárt csıvezetékre lenne szükség, az a kérdés, 
hogy engedi-e a Nemzeti Park a területén átvezetni.  
 
Túri Jánosné, a lakosság részérıl: Az élı Tiszába bele lehetne vezetni, meg lehetne azt oldani, 
hogy mindenki felajánlana 2-3 órát és kiásnánk a 3 km hosszú vezetéket.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: A mai emberek erre nem lennének hajlandók.  
 
Barta Lajosné, a lakosság részérıl: Sok helyen hallottam, hogy tiszta lehet az a víz, de a 
gyógyszer és hormonális maradványokat nem tudják belıle kitisztítani, ott lehetnek ennek 
következményei?  
 
Popper József, a lakosság részérıl: Felmérték-e a Nagy-laposi területet, mert ott feljön a talaj-
víz. Ne olyan vállalkozók végezzék ezt a projektet mint a BKV-nál.  
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: A magyar jogszabályok között 
van egy közbeszerzési jogszabály ami pontosan behatárolja hogyan kell megcsinálni. Közbe-
szerzési bizottság fogja kialakítani a felhívásnak a dokumentációját, ami nyilvánosan lesz 
meghirdetve, és bárki ajánlatot tehet aki ennek megfelel. Milyen szempontok fognak dönteni, 
az a helyi embereken fog múlni, akik ezt a szabályzatot ki fogják alakítani és meghirdetik.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: A csatornának a visszaduzzasztó hatása, ha a csatornában 
folyamatosan áll a víz ez mit jelent. Ezt nagyon pontosan meg kell nézni, de azt világosan 
látni kell, hogy ez a harmadik megoldás nem a legtökéletesebb, én magam sem támogattam, 
de két lehetıség van, vagy csináljuk, vagy sem. Ez még a semminél egy jobb variáció, a leg-
jobb megoldás a szemétteleppel szemben lett volna, mert gravitációs úton a nagy része lefolyt 
volna. Most Újfalun és a falun kívül is felfelé kell nyomatni majd a szennyvizet, tudjuk, hogy 
nem a legjobb megoldás, de ha nincs jobb megoldás akkor ezt kell csinálni.  
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Török János, a lakosság részérıl: Azt mondták, hogy elszikkad a tisztított szennyvíz mire a 
Tiszába ér, de ha Nyárlırincen is beleengedik akkor hogyan fog elszikkadni. Ezt a szennyvi-
zet ha már annyira jó nem lehetne a Kántorpartnál belevezetni és azzal lehetne öntözni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Ha ez a víz ilyen esetben tud tovább folyni, akkor aki is-
meri a csatornát az tudja, hogy az a csatorna a Kis Tóni-féle tanyánál leágazik és megy a Sós-
tó felé, onnan pedig a Csukás-éri csatornába és onnan szintén lefelé folyik. Van az a projekt 
amiben a homokhátság öntözhetıségét vizsgálják, ezt a tisztított szennyvizet is megpróbálják 
mezıgazdasági öntözés céljára használni.   
 
Göblyös Pál, ATIVIZIG képviseletében: Az Alpár-Nyárlırinci csatornában 200 m az ami a 
szikkasztást végezné,  a többi részen állandóan van víz. Amennyiben egy mőtárgyat beépíte-
nének a beeresztésnél, akkor 13 ezer m-ig fel lehet duzzasztani a vizet, utána ismét van egy 
bukó ami nem engedné feljebb a vizet, közben a 7700 szelvénynél van egy csatlakozó mő-
tárgy amivel a Csukás-Nyárlırinci csatornába lehetne kormányozni a vizet, ami leviszi a Sós-
tóba és onnan a Csukáséri csatornába. Van egy másik terv is, hogy Kecskemétnek egy bizo-
nyos mennyiségő tisztított vizét beleengedik az Alpár-Nyárlırinci csatornába és Nyárlırinc-
nek a teljes tisztított szennyvizét.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés az OTP munkatársához, 
mert el kell neki mennie?  
 
Bukovenszki Sándorné, a lakosság részérıl: A számlanyitási díjat átvállalja az önkormányzat, 
ha egy családban van Fundamenta, akkor mindkét fél nevén lehet szerzıdés, és 88 éves ember 
nevén lehet-e ilyen szerzıdés?  
 
Szabó László, OTP részérıl: Mivel ez betéti szerzıdés, és mint ilyet bármilyen korú személy 
köthet. A tulajdonosok közül bármelyik tulajdonos nevére megköthetı, de annak a nevére kell 
akinek nincs a nevén ilyen szerzıdés.  
 
Nagy László, a lakosság részérıl: Miért nem lehet ezt a pénzt ugyanúgy beszedni mint a sze-
métszállítást.  
 
Szabó László, OTP részérıl: Ennek az állami támogatásnak van egy adminisztrációs ára. Az a 
cél, hogy egy helyre lehessen itt befizetni, erre az állam fizet 30 % állami támogatást. Ez az 
adminisztrációs teher a társulatra hárul nem a lakosokra.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Megköszöni Szabó László úr közremőködését.  
 
Novák Béla, a lakosság részérıl: Nem kaptam még választ arra, hogy mi alapján fog megtör-
ténni a megválasztása ezeknek a képviselıknek akik a lakosokat fogják képviselni, és kell-e 
ott fizetni ahol csak telek van? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Én kérek mindenkit, hogy ezekre a tisztségekre tegyenek 
javaslatot, és én úgy gondolom, hogy a Képviselı-testület meg fogja tenni ezt a javaslatot. Én 
azt a javaslatot teszem, hogy jelenleg Tiszaalpár valamennyi választott képviselıje vállaljon 
ilyen megbízatást. A következı testületre nem tudok javaslatot tenni mert nem tudjuk kik 
lesznek azok, a jelenlegit tudjuk és ez a folyamat a jelenlegi testület idejében le kell, hogy 
záruljon. A Víziközmő Társulatnak a szervezése ezen idıszak alatt meg kell, hogy történjen 
és emellett kérek még javaslatokat a tisztségviselıkre.  
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Dr. Csonkáné Gulyás Anett, a HBF Hungaricum Kft részérıl: Amennyiben még ilyen kérdé-
sek felmerülnek, azt az önkormányzathoz ha írásban behozzák mi is megkapnánk és tudnánk 
rá válaszolni.  
 
Tóth Gáborné, a lakosság részérıl: Hogyan tudják kötelezni azokat akik nem tudnak rákötni? 
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Erre most nem tudok választ 
adni.  
 
Dr. Csonkáné Gulyás Anett, a HBF Hungaricum Kft részérıl: Ennek a formája, mikéntje még 
nem tiszta. Most a pályázatban az önkormányzatnak azt kellett vállalni, hogy 2013. év végére 
az ivóvízzel bekötött ingatlanok 75 %-ának rá kell kötni és ugyanezen lakossági körnek 92 %-
ának rá kell kötnie 5 éven belül. Ez kötelezı elıírás, ezt kellett vállalnia az önkormányzatnak. 
Ezzel kapcsolatban a Víziközmő Társulat szervezése kapcsán amikor mennek a társulat szer-
vezık, lesz is egy nyilatkozat és minden lakosnak alá kell írni, hogy vállalja-e a rákötést. Itt is 
elmondanám azt, hogy ha ezen nyilatkozatok alapján az jön ki, hogy 75 %-a a lakosságnak 
2013-ig nem vállalja, akkor a második forduló nem biztos, hogy fog kapni támogatást, mert ez 
kötelezı elıírás. Az üdülıterületeket nem lehetett belevenni a pályázatba.  
 
Borsos Botond, a HBF Hungaricum Kft ügyvezetı igazgatója: Ez az Önök felelıssége, hogy 
lesz-e 66 % aki azt mondja, hogy igen és ez a beruházás megvalósul, ha nem lesz 66 % aki azt 
mondja, akkor vége a projektnek, akkor lehet gondolkodni más megoldásokon, illetve az ed-
dig felvett támogatást vissza kell fizetni.   
 
Kacziba Sándor, képviselı: Úgy gondolom, hogy ezzel a rengeteg ódzkodással, ezzel a renge-
teg kérdéssel mintha afelé hajlottunk volna el, hogy nem egészen éreztük át ennek a projekt 
megvalósításnak a szükségességét. Aki ezt nem veszi tudomásul az a 1999-2007. közötti idı-
szakot jó lenne ha a fejében tartaná, mert csak 2003-ban nem volt árvíz. Aki ezt becsülettel 
túlélte és nem a szomszédnak a kárára, az biztosan tudja, hogy abban az idıszakban az árvíz 
által igencsak feltöltıdtünk szennyvízzel. A másik dolog ami fontos, én 8 éve vagyok a 
tiszaalpári testületben, és tudom, hogy az elırehaladott állapotunknak sok esetben ez az ódz-
kodás az oka, hogy még mielıtt valamit látnánk, mielıtt valamirıl meggyızıdnénk már rá-
mondjuk, hogy nem. Nem tudjuk a tisztított víznek az értékét, mert mindig azt mondjuk, hogy 
szennyvíz.  Itt volt az óvodaépítési projektünk és a falunak a 80 %-a, akik már régóta vártunk 
erre, örültünk neki, hogy végre a település hozzájut egy óvodához. Igaz, hogy nem a megfele-
lı helyen, de ennyi pénzt erre a helyre tudtunk rendelni. Azért hoztam ezt fel, hogy példa az 
ódzkodásunkra, mert most is volt olyan tiszaalpári aki azt mondta, hogy adjuk vissza ezt a 
pénzt, és majd pályázzunk akkor amikor lesz 7 csoportos óvodára pénzünk és eldönthessük a 
helyét, lehet, hogy majd 10 év múlva lesz és 200 millió helyett 360 millióba fog kerülni. Min-
den idı amit én itt eltöltöttem az mind idıhúzás volt, és biztos vagyok benne, hogy ha 6 vagy 
8 évvel ezelıtt máshogy gondolkodtunk volna akkor most nem itt tartanánk, de ezzel a renge-
teg ódzkodással, rengeteg kritériummal, hogy nem is tudjuk mi van de el akarjuk dönteni, 
hogy valami nem jó. Azt kérem, hogy ezt mindenki rendezze a fejében, mert a rossz döntése-
ink miatt csak topogunk egyhelyben és nem is fogunk elırébb jutni, mert nem akarjuk tudo-
másul venni, hogy mindennek ára van. Ha valamit fejlesztünk annak ára van.  
 
Janó Tibor, környezetvédelmi szakértı: A szennyvíztisztítás úgy történik, hogy ami beérkezik 
szerves anyag – gyógyszer az szerves anyag – azt a biológia úgymond megeszi, lebontja, át-
alakítja. Ezeknek a szennyvíztisztító telepeknek kb. 95 %-os a biológiai lebontó képessége.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: Göblyös úr világosan elmondta, hogy ennek a duzzasztása 
12 km-re elviszi a tisztított szennyvizet. Amint említettem is nem kell ennyire felduzzasztani, 
mert a Kis-Tóni féle tanyánál van egy kanyarulat ami leviszi a Sóstóra, amely kb. 3 km-re 
van, ha már odáig eljut a víz, onnan kezdve már folyik lefelé a Csukás-éri csatornába, tehát 
véletlenül sem jön be a holtágba. Biztos vagyok benne, hogy még nagy víz esetén sem fog a 
Tiszába befolyni, mert akkor is lefelé fog folyni a Sóstó, illetve a Csukás-éri csatorna felé.  
 
Novák Lajos, képviselı: Próbálkoztunk mi, hogy visszük a folyóba csak ennek története van. 
Elszedték a földjeinket, és ahhoz nem járulnak hozzá, hogy zártrendszerő csıben ott elvezes-
sük a tisztított szennyvizet.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Megköszöni a vendégek részvételét és lezárja a lakossági 
fórumot. A többi beruházásról szeretne tájékoztatást adni a jelenlévıknek.  
 
A településünkön van még három olyan beruházás, ami már elindult és most indul. Ezekre 
szintén pályázati pénzt nyertünk. Az egyik az óvoda, jelenleg olyan stádiumban van, hogy az 
elıirányzatot pontosan tartja a kivitelezı és szeptemberben meg tud nyílni az óvoda. Felme-
rült egy másik lehetıség, hogy a 7 csoportot hogyan lehetne egy helyen kialakítani. Ott van 
egy lehetıség, a szolgálati lakás, a tervezı úrral beszélgetve egy megoldási lehetıség lesz 
arra, hogy ott a hét csoport elhelyezhetı lesz, ennek az átalakítási költségeit viszont fel kell 
vállalni. Ha ez rövid idın belül sikerülne, akkor megoldja a gondjainkat, ebben kell gondol-
kodni. Másik ilyen pályázat a Leader pályázaton elnyert pályázat a templomdombon valósul 
meg, a következı hónapokban el is tud kezdıdni, nem mindig arra tudunk pályázni amire mi 
szeretnénk, hanem az adott pályázaton belül kell választani. A másik ilyen pályázaton elnyert 
pénznek a felhasználása, a településközpont kiépítésének a folytatása. Az a kép ami ki fog 
alakulni, hosszú távon megmarad. Most a szennyvízcsatorna kialakítása van folyamatban. 
Úgy gondolom, hogy ezeket a pályázatokat meg kell célozni. A templomdombra és a telepü-
lésközpontra a pályázatok nem önkormányzatoknak volt kiírva, ezekre az Egyház és a FVSZ 
pályázott és ezek utófinanszírozottak.  
 
Török János, a lakosság részérıl: Az óvoda egy részénél a tetıszerkezetre miért nem tettek 
fóliát?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Ezt nem tudom, de meg fogjuk nézni.  
 
Novák Béla, a lakosság részérıl: Az önkormányzatnál szokták-e a tőzcsapokat felülvizsgál-
tatni?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: Megnézzük, de ez nem az önkormányzat feladata.   
 
- Megköszöni a lakossági fórum résztvevıinek a jelenlétét és a fórumot 20,20 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
            /: Gáligné Tóth Erzsébet :/                                    /: dr. Menyhárt Anett :/ 
                 jegyzıkönyvvezetı                                                       jegyzı 
 


