SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
2/2007.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2007. március 2-án
megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 3-4.
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TARTALOMJEGYZÉK

3/2007.(III.02.) TMBH
Szank Községi Önkormányzat Településfejlesztési
és Mezıgazdasági Bizottságának belsı mőködési
szabályai

3. oldal

4/2007.(III.02.) TMBH
Zárt ülés elrendelésérıl

4. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2007. március 2-án 16 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László elnök
Besesek Béla
Tabajdi Gábor
Rokolya Nándor bizottsági tagok
Tóthné Horváth Emília bizottsági referens
Mucsi László elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 4 fı jelen van, Tímár Zsolt távolmaradását elızetesen bejelentette. Javasolta,
hogy a kiadott meghívóban szereplı napirend elfogadását. Javasolta továbbá a 2. napirendet
zárt ülésen tárgyalják.
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság Ügyrendjének elfogadása
Elıadó: Mucsi László elnök
2. Településfejlesztési stratégia elkészítésének megbízására javaslat
Elıadó: Mucsi László elnök
3. Egyéb kérdések
Mucsi László elnök
A bizottsági tagok a ügyrend tervezetét az ülés elıtt megkapták. Elmondta, hogy ı jónak tartja
az ügyrendet és nem javasol változtatást. Kérte a bizottság tagjainak véleményét
Az ügyrenddel kapcsolatban kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a bizottság
tagjait.
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
3/2007.(III.02.) TMBH
Szank Községi Önkormányzat Településfejlesztési
és Mezıgazdasági Bizottságának belsı mőködési
szabályai
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága a belsı mőködés szabályait (Ügyrendjét) az elıterjesztés szerint elfogadja.
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NAPIREND
2. Településfejlesztési stratégia elkészítésének megbízására javaslat
Elıadó: Mucsi László elnök
4/2007.(III.02.) TMBH
Zárt ülés elrendelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága az Ötv 12 § (4)bekezdés b)pontja alapján a településfejlesztési stratégia
elkészítésének megbízására napirendet zárt ülésen tárgyalja.
NAPIREND
3. Egyéb kérdések
Mucsi László elnök
Elmondta, hogy a posta mögötti játszótér átalakítását már részt vettek. A tervek szerint
szabvány szerinti sportpálya lesz, körülötte igényesen kialakított játszóparkkal, amit ha
szükséges be kell keríteni.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Kérdezte, hogy nyilvános illemhelyrıl szó volt-e, mert a játszótérhez ez is szükséges.
Mucsi László elnök
A nyilvános illemhely kialakítása és tisztántartása, állagának megóvása problémás ismerve a
régi központi buszmegállónál lévı illemhely sorsát.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Keresse meg az önkormányzat a polgárırséget és kérje a folyamatos figyelését.
Mucsi László elnök
Kifogások merültek fel az ivóvíz minıségével kapcsolatban.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Az vízmő felújítása idıszerő lenne, de ha pályázni kellene bajban lennénk.
Mucsi László elnök
Új térképet kaptunk Szegeden, átvizsgálják és utána lehet tervezni a vízmő rekonstrukcióját.
Meghívást kaptunk egy tájékoztató rendezvényre ahol sok mindenrıl szó lesz például a
turizmus fejlesztésérıl is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17,00 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Mucsi László
elnök

