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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2007. január 10-én 17 órakor 
megtartott ülésérıl. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Mucsi László elnök 
 Besesek Béla 

Rokolya Nándor bizottsági tagok   
Kovács Zsuzsanna a Szanki Haladás Szövetkezet elnöke  
Palotás Zsolt falugazdász külön meghívottak 
Patkós Zsolt polgármester 
Tóthné Horváth Emília bizottsági referens 
  

Mucsi László elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı 
bizottsági tagból 3 fı jelen van, Tabajdi Gábor távolmaradását elızetesen bejelentette, Tímár 
Zsolt késıbb érkezik. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendek sorrendjét 
cserélje meg a bizottság, a 2. napirendet tárgyalja elsıként. A bizottság egyetértett az elsı két 
napirendi pont cseréjével, más javaslat nem hangzott el. 
 
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
1. Javaslat az ipari park területének kijelölésére 

Elıadó: Mucsi László elnök 
 

2. Javaslatok a 2007. évi költségvetés bevételeinek növelésére és kiadásainak 
csökkentésére 

           Elıadó: Mucsi László elnök 
 
      3. Egyéb kérdések 
 

N A P I R E N D 
1. Javaslat az ipari park területének kijelölésére 

          Elıadó: Mucsi László elnök 
 

Mucsi László elnök 
Az ipari terület kijelölése megtörtént, de a megvalósítás elmaradt, mert a park tele van 
védısávokkal, korlátozásokkal, ezért új terület kijelölése szükséges. Ülésünkön jelen vannak 
gazdasági szakembereket, akik segítséget nyújthatnak a felvetıdött területekkel kapcsolatban.  
Az elızetes megbeszéléskor 3 javaslat merült fel. Az egyik a Szank-Jászszentlászló összekötı 
út 2. baromfitelepe után a kövesút jobb és bal oldala, a villanyhálózat, szennyvízhálózat és 
mőút ott van, de a terület vásárlás nagyobb költséggel jár. A területet egy gázvezeték határolja 
 

Dr. Tóth Mária jegyzı megérkezett az ülésre. 
 

Mucsi László elnök 
2. A másik lehetıség az Izsáki út jobb oldalán a Lippai kereszt mögött szántó terület, itt még 
nincsenek kiépített hálózatok, de nagyon közel van a faluhoz, ezért csak 300-400 méter 
kiépítése szükséges, hátránya viszont a kamion út hiánya.  
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3. A meglévı ipari területek bıvítése, jobb kihasználása. Többek között a Haladás központi 
major átalakítása. Többek véleményét tolmácsolja, amikor azt a javaslatot említi, hogy az Új 
Élet major, volt Iskolamajor szabad részének bıvítésével un. mikrokörzetek jönnének létre. 
Mindenképp el kell mozdulni, kérdezte ki miben lát fantáziát. Hozott térképeket, ahol meg 
lehet nézni a felvetıdött ötleteket.   
 
Tímár Zsolt bizottsági tag megérkezett a jelenlévı tagok száma 4 fı. 
 
Besesek Béla bizottsági tag 
A felvázolt megoldások mindegyikében lát fantáziát. Kovács Zsuzsannát a Haladás 
Szövetkezet elnökét kérdezte a szövetkezet központjának üzleti alapon történı használati 
lehetıségérıl. Gondolkodtak-e errıl. 
 
Kovács Zsuzsanna a Haladás Szövetkezet elnöke 
Vannak kihasználatlan épületeink, van üres terület, de nagyfeszültség megy felette, ezért 
használhatatlan. Üres épület például a konyha az iroda, ezek azonban nem alkalmasak 
mőhelynek pl. asztalos üzemnek. A belterületi épületek közül több bérbe van adva. A 
külterületi rész, ami a szárító és keverı üzem volt elég nagy átalakítást igényelne, hogy 
használhatóvá váljon. A raktárat használják, a mögötte lévı terület pedig mélyen fekvı. A 
külterület és belterület határa a nagyfeszültségő vezeték mögött kb. 2 méterre van. A hőtıház 
melletti terület magasabb, de akkor a hőtıháznak nem marad rakodó területe. A Horváth 
Attila melletti olajkúthoz vezetı utat a MOL ellenırzi.  
 
Dr. Tóth Mária jegyzı 
Kétféle belterületi határt különböztetünk meg, az egyik a rendezési terv szerinti, a másik a 
tényleges.  
 
Dr. Tóth Mária jegyzı segítségével áttekintették a területet a térképeken is.  
 
Besesek Béla bizottsági tag 
Összefoglalásként elmondható, hogy a Szövetkezet vezetıje elvileg nem ellenzi, de 
gyakorlatilag egy-egy üzem létesítésével kapcsolatosan meg kell nézni használható-e.  
 
Mucsi László elnök 
Ezt a területet nem környezetszennyezı  ipar telepítésére tartja alkalmasnak, például a 
feldolgozó ipar. Tehát ki van jelölve belterületnek a teljes Tsz major, azért ha ipart akarnak 
telepíteni akkor lehetséges legyen a teljes területet hasznosítani. Kérdezte, hogy gondoltak-e 
valamilyen vállalkozás indítására, esetleg a terület bérbe adására, mert egy 30 éves bérleti 
szerzıdés már elég biztosíték arra, hogy érdemes legyen ipart telepíteni. 
 
Kovács Zsuzsanna a Haladás Szövetkezet elnöke 
Az is lényeges szempont mennyire zajos, megállapodás, alku kérdése, hogy milyen ipar 
telepíthetı a szövetkezet területére.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Mekkora területrıl van szó? 
 
Kovács Zsuzsanna a Haladás Szövetkezet elnöke 
Az egyik terület kb 9000 m2 terület be van kerítve, erre már nem kell költeni, a másik kb. 1,7 
ha., erre már kell költeni. A szárító épületét nem, de a mellette lévı raktárt használjuk. 
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Mucsi László elnök 
Üzleti alapon van benne lehetıség. 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı 
Magyarázta a térképen a különbözı jelölésekhez tartozó beépítési lehetıségeket. 
 
Besesek Béla bizottsági tag 
Ez akkor lesz érdekes ha konkrét ajánlat van, a lényeges számunkra az, hogy a szövetkezet 
vezetıje tárgyal róla. 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı 
Kérdés ki ruház be? Minden pályázatnál a tulajdonos hozzájárulása kell. Jelenleg pár ezer m2  
csarnoknak keresnek helyet, asztalos üzem számára. A hang nem kizáró ok, mert a modern 
gépek nem zajosak. A problémát a tüzivíz és az energia iránti jelentıs igény jelenti, mert 
megközelíti Kiskunmajsa napi fogyasztását. 
 
Besesek Béla bizottsági tag 
A Szapári réten csak mélyíteni kellene a tó kialakításához, ami használható tüzivíz tárolónak 
is.  
 
Mucsi László elnök  
Ehhez azonban a természetvédelmei hatóság engedélye kell 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı 
Minden egyes beruházás és pályázat elıtt komoly elıkészítı munka kell, gyakorlatilag az elvi 
építési engedélyezés szintjéig kell jutni egy-egy terület kijelölése elıtt, mert akár egy tüzivíz-
tárolón is elbukhat a pályázat vagy beruházás, vagy a természetvédelmi hatóság 
állásfoglalásán, vagy a bányaszolgalmi jog ellenırzése. Ellenırizni kell a közmővek 
bıvíthetıségét, pl. bıvíthetı transzformátorállomás létesítés költsége, parkoló kialakításának 
lehetısége, kiszolgáló út kérdése. Tisztázni kell a szolgáltatóval, hogy melyik területen 
mennyibe kerülne egy-egy lekötés. A korlátozások feltérképezése tehát nagyon fontos. A 
Szapári rét pl. ısgyep mővelési ágú, tehát a Nemzeti Park engedélye kell. 
 
Mucsi László elnök  
Az Izsáki úton is vizsgálni kell a kialakítást, mint potenciális lehetıset. A Haladás Tsz 
területén van e bányaszolgalmi jog valakinek? 
 
Kovács Zsuzsanna 
A baromfi-telepekhez a tsz saját földgázvezetéket vitt, amely ma már a DÉGÁZ tulajdona, de 
a MOL kút környékén bányaszolgalmi jog van bejegyezve. 
 
Mucsi László elnök 
A másik terület a Jászszentlászló felé vezetı úton a középsı telepen túl az út mindkét oldala 
ami a Lippaiék és Bazsáék tulajdonában van. Viszonylag jól ellátott  közmővel. 
 
 
Kovács Zsuzsanna 
A 3. sz.  baromfi-telepek sarkánál van vezetékes víz. Az A közúton nincs súlykorlátozás, 
áttették a Móricgáti útra. 
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Mucsi László elnök 
A 3. teleptıl  1-1,5  kilométerre van az érintett terület nem túl drága a közmővesítése. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A tüzivíz csapok kialakításához a KPE csövek átmérıjével lehet probléma. A útalap bírná-e a 
megterhelést?  Nem célunk, hogy kamionforgalom számára lehetıvé tegyük a közlekedést. 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı 
Kifejtette, hogy ha a tervezés és a kivitelezés költségeit nézzük nem is olcsó. A közúton lévı 
hidak súlyra vannak korlátozva, meg kell kérdezni a tervezıt, milyen az út teherbíró 
képessége. Az út az önkormányzat kezelésébe tartozik, az önkormányzaté a forgalom 
szabályozási lehetıség.  
 
Mucsi László elnök  
Emlékezete szerint a hidak meg lettek erısítve. Az út közepe jó, a toldásoknál van baj. A 
célforgalmat a tiltás mellett is engedélyezni kell. Ha ez az út kapna egy tisztességes aszfalt 
borítást alkalmas lenne az út a kamionok számára is. 
 
Besesek Béla bizottsági tag 
A kamionosok tönkre teszik az utat néhány év alatt és autóval sem lehet rajta menni. Nem 
ideális ez a megoldás, mert a nagy gépek alatt megsőllyed az út. Ez a megoldás jobb mint az 
Izsáki úti? 
 
Mucsi László elnök  
Igen, mert az Izsáki úti részt a falun keresztül lehet megközelíteni. Az Arany János utca a 
vízelvezetı árkokkal szőkítve lett. Oda utat kellene építeni pl. a Béke utca és Virág utca 
útvonalon. Az Izsáki úti helyhez a villany közel van, mert a Lippai gyepen megy keresztül a 
11 kW-ot vezeték. 
 
Kovács Zsuzsanna 
A László földek nem jöhetnek számításba? A csirketelep mögötti rész a csatornáig alkalmas 
lenne erre a célra.  
 
Palotás Zsolt 
Pruszkai János, Heródek és Forczek György a tulajdonos. 
 
Tímár Zsolt bizottsági tag 
A csirke telepnél is van nagy transzformátor. 
 
Kovács Zsuzsanna 
Nem biztos, hogy bírná a terhelést.  
 
Mucsi László elnök  
A terület elég magas helyen van megfelelı az iparterület kijelölésre. 
Összefoglalta az elhangzottakat:  

1. Elsı sorban a Jászszentlászlói út jobb oldalát és a csirketelep mögötti részt javasolja a 
képviselı-testület számára megvizsgálásra és megvalósításra. 

2. Javasolja továbbá a Haladás Tsz szabad területének hasznosítását a termelıszövetkezet 
hozzájárulásával. 
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Az ipari park területének kijelölésével kapcsolatban több kérdés nem volt, a bizottság elnöke 
szavazásra kérte a bizottság tagjait. 
 
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
1/2007.(I.10.)TMBH 
Javaslat az ipari park területének kijelölésére 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága prioritási 
sorrendben javasolja a képviselı-testületnek, hogy  

1.  A Szank – Jászszentlászló útvonal mellett a volt 2. sz. baromfitelepet követıen az út 
jobb oldalán lévı mezıgazdasági terület, valamint a 2. sz. baromfitelep mögött lévı 
mezıgazdasági terület ipari park céljára történı kijelöléséhez a szükséges 
intézkedések megtételét. 

2. A Haladás Mg. Szövetkezet udvarában a szabad kapacitású területek és építmények 
ipari parkként való hasznosításához a Szövetkezet vezetıségével tárgyalások 
megkezdését. 

  
Határidı: KT következı ülése 
 
 Mucsi László bizottsági elnök megköszönte a külön meghívottak részvételét. 
Kovács Zsuzsanna, Palotás Zsolt és Patkós Zsolt távozott a bizottsági ülésrıl. 
 
N A P I R E N D 

2. Javaslatok a 2007. évi költségvetés bevételeinek növelésére és kiadásainak  
csökkentésére 

            
Mucsi László elnök 
Pár javaslatot ismertet a bizottságnak,  kéri a véleményeket és a tagok további javaslatait. 
Onnan lehet elvenni, spórolni, ami a község életvitelét nem veszélyezteti. Ilyen ötlet a 
karbantartási munkákra jutó költségek csökkentése, a parkok öntézésekor odafigyeléssel 
öntözni és csak az elegendı vizet locsolni a növényekre. A szárazságtőrı növények 
telepítésével további spórolás lehetséges. Az automata öntözı rendszer lenne az igazi, de arra 
még nincs pénzünk. Az útkarbantartókkal, hóeltakarítókkal kötött szerzıdések felülvizsgálata 
és a vállalkozók versenyeztetése, mert többen is jelezték, hogy vállalnák a feladatot.  
 

Dr. Tóth Mária jegyzı 
Nagyon jó ötletnek tartja, de fontos, hogy a vállalkozó számlaképes legyen és megfelelı 
gépekkel is rendelkezzen. A jelenlegi vállalkozóval nincs elkötelezettsége az 
önkormányzatnak, óradíjas szerzıdésünk van. Gazdaságossági szempontból még a gépet is 
kijelöltük a vállalkozónak amivel el kell végeznie a munkát. 
 

Mucsi László elnök 
A képviselıket sok bírálat érte a Halasi Laciék miatt, például a hóeltakarítás késése miatt. 
Nem kell kizárni ıket, a többi vállalkozót is meg kell kérdezni a jobb kondíciók miatt. A 
Halasiéknak komoly gépparkjuk van.  
 

Dr. Tóth Mária jegyzı 
Az attól is függ, hogy mennyi hó van és milyen gyakran kell takarítani. 
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Mucsi László elnök 
Bevétel növelı javaslatait ismertette. Pályázati, fejlesztési alapot kell létre hozni, hogy 
sikeresen tudjunk pályázni ha van rá lehetıség. 
Javasolta az önkormányzat által nem használt tulajdonában lévı ingatlanok bevonását a 
pályázati, fejlesztési alapba. A volt húsbolt értékesítése és a gyógyszertár épületének 
értékesítése. Végsı esetben a lakott ingatlanok közül  a Kossuth L. u.  és a Szép u.  szám alatti 
ingatlanok értékesítése. A Vörösmarty és a Petıfi utca közötti szakasz kisajátításának 
sürgetése, hogy új építési telkek kerülhessenek kialakításra. 
Pályázatfigyelı és készítı profi cég megbízása, hogy idıben juthasson információhoz, azt 
követıen eredményesen pályázhasson az önkormányzat.    
Az önkormányzat intézményeinek a felülvizsgálata gazdaságossági szempontok szerint. A 
ISO rendszer bevezetése a hivatalban is, ez nem túl drága és kb. fél év alatt lebonyolódik.  
Ebben az ügyben már tájékozódott és több cégtıl is kért és kapott tájékoztatót, akik referencia 
munkával rendelkeznek. Cél a korszerő közigazgatás másfajta községi gazdálkodás 
bevezetése az uniós és egyéb elvárásoknak. Az iskolában már rég elindultak ezen az úton. 
Hogyan vonjunk be embereket ezekbe a tevékenységekbe, ez a közoktatás területén már 
mőködik. Három ajánlatot is kapott a minıségbiztosításra, az optimális paraméterek 
bemérésére, amit ismertetett és átadott a bizottság tagjainak. 
Fontos lenne a lakosok bevonása a település fejlesztés irányaiba, az imázs kialakításába. 
Felmérni, hogy milyen értékeink, hagyományaink vannak és mivel léphetünk tovább. 
Szankon a mezıgazdaságnak van hagyománya, de az is fontos, hogy ezen túl az ipar 
hagyományaiból mit tudunk kihasználni. Az ingatlan értékesítésbıl származó bevételeket 
eddig is infrastruktúrába építettük be. A régi nem használ épületeke eladása ne riasszon el 
bennünket, hogy nem lesz orvosi lakás, mert úgy emlékszem, hogy a Gondozási Központ 
épületére lehet tetıteret építeni, ahol orvos lakást is ki lehet kialakítani. Az elhangzottakhoz  
kéri a véleményeket és további javaslatokat.  
 

Besesek Béla bizottsági tag 
A Pénzügyi Bizottságon már felmerült a húsbolt értékesítése, ahol azt javasoltuk, hogy 
árverésen kell értékesíteni. A többi javaslat ötlet szinten nem rossz, de most olyan állapotban 
vannak ezek az épületek, hogy csak értéken alul lehet értékesíteni. 
Egyetért az utak karbantartásával kapcsolatos javaslattal is. Az átvilágítás is felmerült a 
Pénzügyi Bizottsági ülésen is költségmegtakarítás miatt, és nem a minıségbiztosítás kapcsán. 
Az ülésen olyan döntés született, hogy a hivatal elıbb készítse elı a kötelezı és önként vállalt 
feladatok listáját, mérje fel a költségeket kistérségi együttmőködéssel vagy más ellátási 
formában.  
A minıségbiztosítást nem sokra tartom, nem sok eredményt várok tıle, mert sok 
bürokráciával jár és személyes véleménye szerint majdnem haszontalan dolog. Tudom, hogy 
ugyanakkor megkívánják a minıségbiztosítást, hallottam azt is, hogy a pályázatoknál elınyt 
élveznek azok az önkormányzatok, ahol minıségbiztosítást vezettek be. Lehet  jó is, de 
nekem nincs jó tapasztalatom. 
 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra 
kérte a bizottság tagjait. 
 

A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 

2/2007.(I.10.) TMBH 
Javaslatok a 2007. évi költségvetés bevételeinek 
növelésére és kiadásainak csökkentésére 
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H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági 
Bizottsága az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elkészítéséhez javasolja a képviselı-
testületnek: 
 
1. Az út és közterület karbantartási és ápolási munkákra jutó költségek csökkentése     

érdekében:  
a. A zöldterületek gondozása területén 1-2 év alatt praktikus, víztakarékos 

öntözırendszer beszerzését, amit arra kijelölt személy mőködtet. 
b. A parkosításkor szárazságtőrı virágok kerüljönek kitelepítésre. 
c. Az útkarbantartó vállalkozóval kötött szerzıdés felülvizsgálatát, ezt követıen a 

számlaképes helyi vállalkozók versenyeztetését a feladatellátásra. 
d. Az önkormányzati intézmények mőködési kiadásainak csökkentése 
e. A kötelezıen ellátandó és az önként vállalt feladatok áttekintése, az intézmények 

önálló vagy kistérségi társulás keretében történı mőködtetési költségeinek 
felmérése.  

2. A bevétel növelése érdekében: 
a. az önkormányzat által nem használt tulajdonában lévı ingatlanok bevonását a 

pályázati, fejlesztési alapba 
b. az Arany János u. 23/A. szám alatti (volt húsbolt) épületének és a Rákóczi F. utcai 

volt gyógyszertár épületének értékesítése. Végsı esetben a lakott ingatlanok közül  
a Kossuth L. u.  és a Szép u.  szám alatti ingatlanok értékesítése. 

c. a Vörösmarty és a Petıfi utca közötti szakasz kisajátításának sürgetése, hogy új 
építési telkek kerülhessenek kialakításra. 

d. Pályázatfigyelı és készítı profi cég megbízása, hogy idıben juthasson 
információhoz, azt követıen eredményesen pályázhasson az önkormányzat.    

Határidı: KT következı ülése 
 
N A P I R E N D 
      3. Egyéb kérdések 
 
Mucsi László elnök 
A településfejlesztési stratégia elkészítéséhez kapcsolatot vett fel az  EUROTERV 2000  Kft-
vel. A cég nem laikus szemmel tervez, profik a szakmában, nagyon jó referenciájuk van, mert 
sikeres önkormányzatoknak készítettek tervet. A legfontosabb, hogy tervezéssel tudatos 
pályázatokat nyújtson be az önkormányzat, ami stratégiai tervezés nélkül nem lehetséges. 
Lehetne pályázni úgy, hogy a szükségletre épülı tervek már elıkészített állapotban vannak és 
a pályázatok megjelenésekor azonnal benyújtható. 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı 
Ebben a témában háromféle alternatíva közül választhat majd a képviselı-testület. A 
polgármester úr már elıterjesztést készít arról, hogy pályázatfigyelı munkatársat kíván 
alkalmazni. A másik lehetıség a Kiskunmajsai Kistérségben van olyan elképzelés, hogy a 
munkaszervezettıl független, talán kistérségi kht formában pályázat író, figyelı céget 
szeretnének mőködtetni jogász, közgazdász és pályázati szakreferens alkalmazásával. Erre 
már vannak tapasztalatok más kistérségekben, akik nemcsak az önkormányzatoknak, hanem a 
lakosságnak is szolgáltatnak. A harmadik lehetıség az esetenkénti külsı cég megbízása.  
A pályázatfigyelı munkatársról már a következı képviselı-testület elé kerül a javaslat, a 
kistérségi kht-ról kb. februárban várható döntés.  
Az elıbb kiadott anyagból nem derül ki, hogy az  ISO-t vagy CAF-ot ad, most az 
átalakulóban lévı közigazgatási rendszer átvilágítását nem látja indokoltnak.  
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Mucsi László elnök 
Úgy tudom mindkettıt. Az árajánlatot a cégek 4 paraméter alapján készítették el, nem kókler 
cégek. Az átvilágítással foglalkozó cégek elvégzik a  minıségbiztosítási rendszer kialakítását, 
gondozását, oktatnak is. 
 
Dr. Tóth Mária jegyzı  távozott a bizottsági ülésrıl. 
 
Besesek Béla 
Átnézte a minıségbiztosítás készítéséhez adott ajánlatokat, átnézik az  ügyirat kezelést, 
munkaköri leírásokat, azt, hogy a rendeletek és szabályzatok megfelelıek-e, de nem látszik, 
hogy azzal foglalkoznának, hogy a konkrét munkaterületeken végzett munka szabályos-e, az 
adott  feladat mennyisége és a foglalkoztatott dolgozók létszáma megfelelı-e. Elbocsátás 
vagy felvétel szükséges az adott területen. Az iskolánál már tudjuk, hogy az óraszám emelése 
és a gyermekek számának csökkenése miatt elbocsátásokra van szükség. A hivatal belsı 
szabályozási rendszerét a szervezet felépítését. A nyugdíjazásom elıtt készült el a 
munkahelyemen az ISO rendszer kiépítése és az átszervezések is megtörténtek. Nagy kazal 
dokumentáció keletkezett. A gyakorlatban azt tapasztaltam, hogy a végletekig lecsökkentették 
a dolgozói létszámot, ugyanakkor nem mérték fel helyesen azokat a munkaterületeket, ahol 
egy ember egy adott feladatot a veszélyessége miatt nem végezhet. Ebbıl adódóan súlyos 
munkahelyi baleset következett be és csak a véletlenen múlott, hogy nem járt emberi halállal. 
Tehát a szakszerőség számomra azt is jelenti, hogy a gazdasági szempontokat összevetik az 
egyéb biztonsági szempontokkal is. Ez nem így történt, és jelenleg is az új rendszer szerint 
dolgoznak, amit nem tartok helyesnek, a minıségbiztosítás ellenére nem mőködik jól a 
rendszer. De említhetném a kórházi ellátás átalakítását, az ISO szerinti rendszerben 
dolgoznak, de egy osztályon egy nıvér van beosztva, így a fekvı betegek ellátatlanok 
maradnak. A referencia munkák felsorolása alapján megállapítható, hogy magas színvonalon 
végezhetik a munkát, lehet, hogy érdemes ezt egyszer elvégezni. 
 
Mucsi László elnök 
Az átvilágító cégek azt is vizsgálják, hogy a munka hatékonysága szervezettsége milyen, 
milyen intézkedések szükségesek. Kb. 500-600 ezer forintot ráköltünk, de tudjuk a tényleges 
leterheltséget egy-egy munkaterületen. 
 
Besesek Béla bizottsági tag 
Komoly kétségeim vannak az új átalakító intézkedésekrıl. Például az új iskolafinanszírozási 
rendszer magasabb kvótával honorálja, ahol a 7-8 osztályt a kistérségbe adja az 
önkormányzat. Ennek ellenére nem tartom helyesnek a csatlakozást, mert nincs garancia arra, 
hogy a következı évben is lehetıség lesz a magasabb normatívára, ugyanakkor az iskolát 
fokozatosan leépítjük. Ezt én falurombolásnak tartom. Ugyanakkor azt is kifogásolom, hogy 
az ilyen jellegő döntések meghozatalakor egyes képviselı társaink nem jönnek el az ülésre és 
ezzel a „6-okra” terhelik a döntés felelısségét, holott gazdasági kényszer motiválja a szigorító 
intézkedéseket.  
A falu felújítása a fásítási program folytatódjon. Nézzük meg a lehetıséget, melyik utcában 
kell folytatni.  
Mucsi László elnök 
Magas kıris, platán és kislevelő hárs ültetése szerepelt az önkormányzat határozatában. 
Ezeket a fafajokat váltva ültetnénk.  
A szemétgyőjtök felállítása is indokolt és kb. 100 méteres távolságban kerülnének 
elhelyezésre, de legalább a forgalmasabb helyeken, mint iskola, buszmegállóknál.  
Javasolta a Márkiné féle földvásárlás szorgalmazását, valamint a  településbiztonsági 
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koncepció elkészítését, mert tömegesen fordulnak elı falopások és egyéb lopások.  
 
Rokolya Nándor bizottsági tag 
Úgy tudom, hogy terveztek egy buszforduló kialakítását a falu felsı részén a vasút elıtt. 
 
Besesek Béla bizottsági tag 
A közlekedésfelügyelettel most tárgyaltuk, ott errıl nem volt szó.  
 
Mucsi László elnök 
Összefoglalta az elhangzott javaslatokat. 
  
A TMB egyhangúlag úgy foglalt állásfoglalást, hogy a településfejlesztési intézkedések 
körében javasolja a képviselı-testületnek: 

a) Az önkormányzat intézményei közül az Alapszolgáltatási Központ és a 
Polgármesteri Hivatal átvilágítása a körszerő közigazgatás és jobb község 
gazdálkodás bevezetése érdekében 

 b) A külterületi gyakran elıforduló lopások, kiemelten a falopások megakadályozása  
érdekében a településbiztonsági koncepció elkészíttetését  

 c) A pályázati lehetıségek kihasználásához a településfejlesztési koncepció és a 
községfejlesztési stratégia sürgıs elkészíttetését. 

 d) A falu fásítási programjáról szóló önkormányzati határozat áttekintését és a program 
folytatását. 

 e) A község belterületén a forgalmasabb helyeken (iskola, buszmegállók, intézmények) 
szemétgyőjtık kihelyezésének elrendelését.  

  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 19,30 órakor bezárta az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
   Mucsi László 
         elnök 
 
 
 


