SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
7/2007.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2007. július 18-án
megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 11-12.
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TARTALOMJEGYZÉK

11/2007.(VII.18.) TMBH
Arany János utcai lakosok járdaépítésének
támogatására javaslat

4. oldal

12/2007.(VII.18.) TMBH
A Halasi utcán kihelyezésre kerülı
forgalomlassító burkolati jelek elhelyezése

5. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2007. július 18-án 15 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László elnök
Tímár Zsolt
Tabajdi Gábor bizottsági tagok
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. Javasolta az második napirend utolsó napirendként való
tárgyalását, mivel a második napirendnél helyszíni bejárás szükséges.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Javaslat kérése a 2007/2008. évi autóbusz menetrend összeállításához.
Elıadó: Mucsi László elnök
2. Egyéb kérdések
a) Arany János utcai lakosok járdaépítéséhez támogatás kérése
3. Javaslat kérése Halasi utcán kihelyezésre kerülı forgalomlassító burkolati jelek helyére
Elıadó: Mucsi László elnök
Mucsi László elnök
A VOLÁN egy kérdıívet küldött, amelyben módosítási javaslatokat kér. Eddig már kétszer
töltöttünk ki ilyen kérdıívet, amit nem vettek figyelembe. A kérdıív elsı pontjában az
egészügyi átalakításokkal érintett közlekedésrıl kéri a véleményt.
Az új egészségügyi rendszerhez a falu lakosságának Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,
Kecskemét, Szeged, Budapest, Kalocsa és Veszprém városokba kell eljutnia. Nagyon nehezen
lehet eljutni Kalocsára, pedig gyerekek is járnak oda iskolába. Megoldást jelentene a
Veszprémi és a Pápai és Kalocsai járatok betérése a faluba. Annál is inkább szükséges lenne a
közlekedési járatok bıvítése mert Szank zsáktelepülés így távolsági járatok eddig nem
érintették.
További javaslat, hogy a Kiskunfélegyházáról 18.15 órakor induló járat 10 perccel késıbb
induljon, mert úgy a Kiskunmajsára érkezı vonat járathoz tudna csatlakozni és kivinné a
szankiakat. Ez a diákok és vidéken dolgozók számára fontos. A reggeli 5.40-kor induló járat
viszont ha 10 perccel korábban indul, akkor csatlakozna a Budapestre induló vonat
induláshoz. Kérte a hozzászólásokat és további javaslatokat.
Tabajdi Gábor bizottsági tag
Elhangzott minden javaslat, ami fontos lenne a szankiak közlekedésének javítására.
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A TMB egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy az elhangzottak alapján kerüljön kitöltésre
a kérdıív és a polgármester a VOLÁN igazatóságoknak írásban küldje meg az
elhangzott javaslatokat.
NAPIREND
4. Egyéb kérdések
a) Arany János utcai lakosok járdaépítéséhez támogatás kérése
Mucsi László elnök
Ismertette Berényi Lajos és Eiler János Arany János utcai lakosok kérelmét, amelyben a
házuk elıtti járdaépítés támogatását kérik.
Véleménye szerint támogassa az önkormányzat a kérelmezıket a sóder megvásárlásával a
fejlesztési alapból.
A napirenddel kapcsolatban más kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a
bizottság tagjait.
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
11/2007.(VII.18.) TMBH
Arany János utcai lakosok járdaépítésének
támogatására javaslat
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága a fejlesztési alap terhére sóder biztosítását javasolja a képviselı-testületnek az
Arany János utca 49. 50. és 52. számú lakóházak elıtti járda építéséhez.
Határidı: KT következı ülése
Mucsi László elnök
Tájékoztatta a bizottság tagjait a kerékpárút pályázattal kapcsolatos legújabb fejleményekrıl
és arról, hogy az ipari park területének kijelölése elıtt a MOL-al egyeztet az önkormányzat. A
MOL által küldött tájékoztató levelet ismertette röviden.
NAPIREND
3. Elıterjesztés kérése Halasi utcán kihelyezésre kerülı forgalomlassító burkolati jelek
helyére
Elıadó: Mucsi László elnök
A bizottság tagjainak javaslatát a Halasi utcai helyszínek bejárását követıen Mucsi László
bizottság elnöke fogalmazta meg.
Mucsi László elnök
A Jászszentlászló felıli híd és a helységjelzı tábla közé javasolják az elsı forgalomlassító
burkolati jelet. A másodikat Jászszentlászló felıl a sportpálya bejárata elıtt kb 50 m-re
javasolták elhelyezni. A harmadik burkolati jelet a Vasút és a Petıfi Sándor utca között kb.
félúton javasolták elhelyezni. Javasolta továbbá a bizottság Kiskunmajsa felıl a híd és a
TÜZÉP bejáró között is egy forgalomlassító jel kihelyezését.
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A Béke és a Halasi utca keresztezıdésében egy MOL park helyét jelölı tábla van kihelyezve,
amely zavarja a Halasi utca felıl érkezıket abban, hogy a keresztezıdés jól átláthassák, ezért
javasolja, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a MOL vezetıségével.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
12/2007.(VII.18.) TMBH
A Halasi utcán kihelyezésre kerülı
forgalomlassító burkolati jelek elhelyezése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága az alábbiak szerint javasolja a forgalomlassító burkolati jelek elhelyezését.
- Jászszentlászló felıli híd és a helységjelzı tábla közé
- Jászszentlászló felıl a sportpálya bejárata elıtt kb 50 m-re
- Bodoglár felıl a vasúti átjáró és a Petıfi Sándor utca között
- Kiskunmajsa felıl a híd és a TÜZÉP bejáró között
A bizottság javasolja továbbá, hogy Béke és a Halasi utca keresztezıdésében egy MOL park
helyét jelölı tábla áthelyezésérıl a tárgyalás megindítását, mert a tábla akadályozza a Halasi
utca felıl érkezıket abban, hogy a keresztezıdés jól átláthassák.
Határidı: KT következı ülése

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16,00 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Mucsi László
elnök

