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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2007. szeptember 18-án 18 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László elnök
Besesek Béla
Tímár Zsolt
Rokolya Nándor bizottsági tagok
Vincze Jánosné jegyzı
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, Tabajdi Gábor jelezte távollétét. Javasolta a kiadott napirend
elfogadását.
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés ……/2007.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés ……/2007.(…..) rendeletre a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2006.(X.30.) rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Mucsi László elnök
A rendelet módosítás paragrafusonkénti és bekezdésenkénti megtárgyalását javasolta. Felkérte
Vincze Jánosné jegyzıt, hogy tájékoztassa a bizottságot az egyes pontokkal kapcsolatosan
kialakított Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottsági javaslatokról.
Vincze Jánosné jegyzı
Az 1. §. (2) bekezdésében az OMSB és a képviselı-testület rendes üléseit kedd 15 órára,
befejezését 20 órára javasolta, a PB is keddi ülés kezdést javasolt, a második mondat törlésével
értett egyet.
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Besesek Béla bizottsági tag
A PB véleménye, hogy a végsı idıpontot ne korlátozzuk le, az a cél, hogy az ülést fejezzük
be, tehát igyekezni kell, de nem korlátozni.
Mucsi László elnök
A bizottság tehát kedd 15 órai kezdést javasol, valamint a második mondat eltörlésével ért
egyet.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta az 1.§ módosítását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
Mucsi László elnök
A bizottság tehát kedd 15 órai kezdést javasol, valamint a második mondat eltörlésével ért
egyet.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta az 1.§ módosítását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A második paragrafusnál nem volt változtatási javaslat.
Mucsi László elnök
A bizottság egyetért az elıterjesztéssel.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 2.§-t.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A 3. § 1-2 bekezdésénél nem volt változtatási javaslat.
Mucsi László elnök
A bizottság egyetért az elıterjesztéssel.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 3.§ (1) és (2) bekezdését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A PB jóváhagyta, az OMSB a szakmai szó kihúzását javasolta.
Mucsi László elnök
Szerinte a szakmai szót ki kellene húzni, mert azt a vita döntse el mi számít szakmai
véleménynek.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a módosítást.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
3. § (4) bekezdést ismertette.
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Vincze Jánosné jegyzı
Az OMSB a rendelet-tervezet elıterjesztési jog kiterjesztését javasolta a képviselıre is. A
harmadik mondatban elıterjesztés kiküldési határidı 21 napról 14 napra csökkentését
javasolta, a Pénzügyi Bizottság is ezzel értett egyet.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 3.§ (4) bekezdésének módosítását.
Vincze Jánosné jegyzı
3.§ (5) bekezdésben a bizottságok javasolták, hogy az összes elıterjesztési joggal rendelkezıre
vonatkozzon ez a szabályozás, ne csak a képviselıre, valamint az indoklás szó maradjon ki.
Mucsi László elnök
A módosítással egyetértett, más javaslat nem volt. Szavazásra kérte a bizottsági tagokat.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 3. § (5) bekezdés módosítását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A 3.§ (6) bekezdésében a PB az „is”-t kivette az OMSB pedig még kiegészítését javasolta
azzal, hogy a képviselı-testület a tájékoztatást véleményezheti.
Mucsi László elnök
Az Oktatási Bizottság ülésén ı is javasolta a változtatást, mert nem ért egyet a képviselı
korlátozásával.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 3. § (6) bekezdés módosítását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A 4. § úgy módosulna, hogy bejön egy (1)bekezdés, ami az ülés meghívójának a kiküldését
szabályozza az eredeti SZMSZ-ben, ami ott 5 nap volt. A Pénzügyi Bizottság ülésén javasolta,
hogy a képviselı-testületi ülésre a meghívót 6 munkanappal korábban ki kell küldeni az
érintetteknek. Az Oktatási Bizottság pedig 7 napot javasolt. A (2)bekezdés lesz a következı
rész és az 1. sz. függelék kiegészülne a Szanki Gazdakörrel.
Mucsi László elnök
7 nappal értett egyet, az tartalmazza az munkanapot is. Kérte a bizottság tagjait szavazzanak
egyetértenek-e a változtatással.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 4. § módosítását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
5.§ (1) bekezdése a határozatképtelenné váló ülés szabályozását tartalmazza. A negyedik
mondat mindkét bizottság kihúzta. A harmadik mondathoz az Oktatási Bizottság még
hozzátette, hogy változatlan napirenddel lehessen újra összehívni az ülést.
Besesek Béla bizottsági tag
Egyetért a változtatással.
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Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta az 5.§ (1) bekezdésében a negyedik mondat törlését és a harmadik mondat
kiegészítését.
Vincze Jánosné jegyzı
Az Oktatási Bizottság a mondat kihúzását javasolta.
Besesek Béla bizottsági tag
Javasolta a bekezdés törlését.
Mucsi László elnök
A napirendi pontok elfogadásáról életszerő a vita folytatása, kérdezte a bizottságot
egyetértenek-e a mondat kihúzásával.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta az 5.§ (2) bekezdésének törlését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A bizottságok javasolták a polgármesternek kell benyújtandó a sürgısségi indítványról szóló
mondat kiegészítését, azaz akadályoztatása esetén az alpolgármesternél kell benyújtatni.
A jegyzı a sürgısségi indítványt a benyújtás napján postázza a képviselık részére – mondat
beépítését javasolta mindkét bizottság. Továbbá a negyedik mondat kihúzását javasolták a
bizottságok.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta az 5.§ (3) bekezdés módosítását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
A 6.§ (1) bekezdés elsı mondatát a Pénzügyi Bizottság kihúzta és az került bele, hogy az ülés
vezetését a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester veszi át, ezt az Oktatási
Bizottság is elfogadta. A szünetre vonatkozó rendelkezésnél az OMSB nem tett módosító
indítványt a PB pedig a 3 napot 30 percre módosította.
Besesek Béla bizottsági tag
A három nap elhalasztás újabb ülés idıpontot jelent, ami a munkaviszonyban álló
képviselıknek problémát jelent.
Vincze Jánosné jegyzı
A 3 napot az indokolná, hogy akár technikai okok is felmerülhetnek.
Mucsi László elnök
Egyetért a bizottságok javasolta módosításokkal.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 6.§ (1) bekezdés változtatását.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
6.§ (2) bekezdés szerinte maradjon ki, mert azt az Ötv is tartalmazza, hogy mit tehet egy
ülésen, de akár a polgármester is elragadtathatja magát és szükséges ellene felszólalni a
testület részérıl is.
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Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 6.§ (2) bekezdés törlését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
7. §-ról a javaslata, hogy ne tegyünk idıkorlátot. Kérte a tagok hozzászólását, majd szavazásra
kérte ıket.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 7.§ törlését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
Mindkét bizottságnak az volt a véleménye, hogy maradjon az eredeti szöveg.
Mucsi László elnök
Elfogadta a javaslatot. Több hozzászólás nem volt. Szavazásra kérte fel a tagokat.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 8.§ módosításának törlését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Vincze Jánosné jegyzı
Önkormányzati törvénybıl emelte ki, de nem kötelezı az SZMSZ-be belerakni. Ha innen
kimarad, akkor is be kell tartani, mert az Ötv. magasabb rendő jogszabály. A bizottságok a
szabályozás mellızésével értettek egyet.
Mucsi László elnök
Szavazásra tette fel a kérdést.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 9.§ törlését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
Ismertette a 10.§ (1) bekezdését. Ez eddig nem volt benne az SZMSZ-ben egyetért a
szabályozással.
Vincze Jánosné jegyzı
A Kisebbségi Önkormányzat elnöke a szószóló.
Mucsi László elnök
Hozzászólás nem volt, ezért javasolta a (1) bekezdés elfogadását.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 10.§ (1) bekezdést az elıterjesztés szerint.
Vincze Jánosné jegyzı
A zárt ülésre vonatkozó szabályozást a Közigazgatási Hivatal kérte.
Mucsi László elnök
Egyetértett a (2) bekezdés szerinti szabályozással.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 10.§ (2) bekezdést az elıterjesztés szerint.
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Mucsi László elnök
Ismertette a 11. § (3) bekezdését. Melyik honlap Szank hivatalos honlapja?
Vincze Jánosné jegyzı
A 11. §-t a PB elfogadta, az OMSB pedig kérte, hogy nevezzük meg a honlapot, mert két
honlap is mőködik. A javaslat szerint a www.szank.hu honlapjára kell feltenni a rendeletet.
Mucsi László elnök
Egyetértett a kiegészítéssel, mert a szank.hu az önkormányzat alapította.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 11.§ kiegészítését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
Ismertette a 12.§ (1) bekezdését.
Vincze Jánosné jegyzı
A 12. § mind három bekezdését mindkét bizottság változatlanul elfogadta.
Besesek Béla bizottsági tag
A hanganyag ırzésének szabályozása ha még nincs meg akkor le kell szabályozni.
Vincze Jánosné jegyzı
Kiegészíthetjük azzal, hogy a hanganyagot páncélszekrényben kell ırizni, de az adatvédelmi
szabályzat rögzíti a elektronikus adatok védelmét.
Besesek Béla bizottsági tag
A lényeg az, hogy ez megfelelıen legyen szabályozva és ha ellenırzik akkor is rendben
legyen.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 12.§ (1) bekezdést az elıterjesztés szerint.
Besesek Béla bizottsági tag
A 12. § (2) bekezdésben is nevezzük meg a honlap címét, azaz a szank.hu oldalt. Vitatta a
másik honlap szükségességét, ez felesleges munkát ad a hivatalban dolgozó kezelınek.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 12.§ (2) bekezdést kiegészítését.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
Ismertette a 12. § (3) bekezdését.
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 12.§ (3) bekezdést az elıterjesztés szerint.
Mucsi László elnök
Ismertette a 13. § módosítását.
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

8

Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági
elfogadta a 13.§-t az elıterjesztés szerint.

Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag

Mucsi László elnök
Ismertette a 14. § (1) bekezdését.
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 13.§ (1) bekezdést az elıterjesztés szerint.
Mucsi László elnök
Ismertette a 14. § (2) bekezdését.
Hozzászólás nem volt, ezért szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
Vincze Jánosné jegyzı
Eddig nem volt ez sem szabályozva, csak szokásjog volt.
Az Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta a 14.§ (2) bekezdését az elıterjesztés szerint.
Besesek Béla bizottsági tag
Az alapítványokkal kapcsolatosan megjegyezte, hogy a református és a katolikus egyháznak is
vannak alapítványai. Ha az iskola és az óvoda alapítványai benne vannak, akkor az egyházi
alapítványok is benne lehetnének a függelékben.
Vincze Jánosné jegyzı
A függelékhez nem kell rendelet módosítás, ha szükséges akkor bıvíthetı.
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
13/2007.(IX.18.)TMBH.
SZMSZ módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.30.) rendelet módosítását az alábbi
módosításokkal fogadja el:
1. Az 1. §-ban: „A képviselı-testület rendes üléseit általában keddi napokon 15 órakor
tartja.” A második mondat törlésre került
2. A 3.§ (3) bekezdésében a „szakmai” szó kihúzásra került.
3. A 3. § (4) bekezdésében: „Rendelet-tervezetet csak polgármester, jegyzı, bizottság, és
képviselı terjeszthet elı. Az elıterjesztést, az ülést megelızı 14 nappal a jegyzınek be
kell mutatni. Rendelet-tervezetet csak bizottsági tárgyalás után lehet a képviselıtestület elé terjeszteni. Postázásra csak a jegyzı törvényességi véleményezését
követıen kerülhet sor. Az elıterjesztésnek a törvényességi véleményezésre való
bemutatást tartalmaznia kell.”
4. A 3. § (5) bekezdésében: „Az elıterjesztési joggal rendelkezık a képviselı-testület
feladat- és határkörébe tartozó ügyekben önálló indítványt terjeszthetnek elı, melyet a
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képviselı-testületi ülését megelızı 9 nappal lehet a jegyzıhöz írásban beterjeszteni.”
Következı két mondat változatlan.
5. A 3. § (6) bekezdésében: „Tájékoztató határozati javaslat nélkül elıterjeszthetı. A
képviselı-testület a tájékoztatást véleményezheti.”
6. A 4. § (1) bekezdésében: „A képviselı-testületi ülés meghívóját és az írásos
elıterjesztéseket az alább felsoroltaknak olyan idıpontban kell megküldeni, hogy azok
azt az ülés elıtt legalább hét munkanappal megkapják.” Az önszervezıdı közösségek
jegyzékében szerepeljen a Szanki Gazdakör is.
7. Az 5. § (1) bekezdésében: Az elsı kettı mondat változatlan. A harmadik mondat az
alábbiak szerint egészül ki: „Határozatképtelenség esetén a polgármester 8 napon belül
köteles újból összehívni az ülést változatlan napirenddel.” A következı mondatot
törölni kell: „A határozatképtelenség okából elmaradt képviselı-testületi ülés
megváltoztatott napirenddel is összehívható.”
8. Az 5. § (2) bekezdése törölve.
9. Az 5. § (3) bekezdésében: Az elsı mondat változatlan. A többi helyett a következı
szöveg legyen: „Sürgısségi indítványt a sürgısség tényének indoklásával együtt
legkésıbb 3 nappal az ülés kezdetét megelızıen írásban a polgármesternél,
akadályoztatása esetén az alpolgármesternél kell benyújtani. Jegyzı a sürgısségi
indítványt a benyújtás napján továbbítja a képviselık részére. A sürgısség kérdésében
a képviselı-testület a napirend elfogadásakor határoz. Haladéktalan döntést igénylı
ügy esetén a határidı betartása és bizottsági vélemény kikérése nem kötelezı.”
10. A 6. § (1) bekezdésében: Az elsı mondat törölve. A többi helyett a következı
legyen:„A polgármester akadályoztatása esetén az ülés vezetését az alpolgármester
veszi át. Szünet elrendelése esetén a folytatás idıpontját be kell jelenteni, 30 percnél
hosszabb idıtartamra szünet nem rendelhetı el.”
11. A 6. § (2) bekezdése törölve.
12. A 7. § törölve.
13. A 8. § törölve.
14. A 9. § törölve
15. A 11. § kiegészül a hivatalos honlap pontos megnevezésével: www.szank.hu
16. A 12. § utolsó mondata kiegészül a www.szank.hu honlap megnevezéssel.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
NAPIREND
2. Egyéb kérdések
a) Bem utcai járdafelújítás támogatása iránti kérelem
Mucsi László elnök
Tájékoztatta a bizottság tagjait arról, hogy a polgármestertıl kapott levél mellékleteként 2
lakossági beadvány küldött át a bizottság számára. A lakossági beadvány ismertette, amelyben
egy Bem utcai lakos járdaépítéséhez, illetve karbantartásához kért az anyag szükséglet
beszerzéséhez támogatást. Az anyag szükséglet 5 m3 sóder 13 q cementre lenne szükségük A
kérelmezı öreg házat vett meg és most a falra visszafolyó víz rongálja az épületet. Korábban
volt hasonló kérés ahol a sódert adta az önkormányzat. Ha van erre pénz a támogatást
javasolta.
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Vincze Jánosné jegyzı
A Bem utca már több tíz éve is nagyon rossz minıségő volt. Érdemes lenne a bizottság
tagjainak a helyszínen megnézni az utca állapotát és felmérni a teendıket.

Besesek Béla bizottsági tag
Az egész utca javításra szorul, ebbıl nem ragadható ki egy-egy ház elıtti szakasz.
Mucsi László elnök
Véleménye szerint a kérést támogatni javasolta, de az egész utcát együtt kell felújítani. A jövı
évi költségvetésbe bele kell tervezni. A jelenlegi járólapokat az önkormányzat beszállítja és
szükség szerint használja fel.
Besesek Béla bizottsági tag
A kérelmezı és a lakosok szervezzék meg a lakossági munkát, a szakmai irányítást és az
anyagköltséget az önkormányzat jövı évi költségvetésébe kell beépíteni.
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
14/2007.(IX.18.)TMBH.
A Bem utcai járda felújításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a jövı évi költségvetésébe építse be a Bem
utca páratlan oldalának felújításához az anyagköltséget és a járdafelújítás szakmai irányítását.
A jelenlegi járólapok az önkormányzathoz beszállításra kerüljenek.
Határidı: KT következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Vincze Jánosné jegyzı
Véleménye szerint el kellene érni, hogy a TMB kapjon arra felhatalmazást, hogy az ilyen és
ehhez hasonló ügyekben önállóan döntsön.
Besesek Béla bizottsági tag
Ez csak akkor valósulhat meg, ha erre az önkormányzat nemcsak felhatalmazást, hanem saját
felosztású költségkeretet biztosít. Az elızı teljesítés mibıl lett teljesítve?
Mucsi László elnök
A fejlesztési alapból javasoltuk a teljesítést.
Besesek Béla bizottsági tag
Fejlesztési alap nincs, hanem beruházások elıirányzata költséghely.
b.) Az Izsáki út 82. szám alatti lakásba vezetékes ivóvíz bevezetésének kérése
Mucsi László elnök
Ismertette a kérelmet, és a mellékelt költségekrıl készült tervet. A kérelemmel egyetért, de azt
is tudomásul kell venni, hogy az egyedi kérelemnek helyt adunk, akkor a faluhoz közeli
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tanyákon élık a közmőbekötési kérelmek tömkelege várható. Véleménye szerint ezt az
egészséges ivóvíz programba kellene beilleszteni. A külterületi vezetékes ivóvíz ellátás nem
kötelezı önkormányzati feladat. Ezt a kérelmet úgy tudná támogatni, hogy az Izsáki út és a
Küküllı utca folytatása által határolt területen körül vezetni az ivóvizet.

Vincze Jánosné jegyzı
A vezetékes ivóvízhez a csatornázás költségeit is be kell számítani.
Mucsi László elnök
Akár közmőfejlesztési hozzájárulást is lehet kérni.
Vincze Jánosné jegyzı
Már nem szoktunk közmőfejlesztési hozzájárulást kivetni.
Mucsi László elnök
A külterületre történı víz vezetéshez indokolt lenne közmőfejlesztési hozzájárulás kivetése.
Az ismertetett kérelem teljesítését csak egy program keretében lehetne megoldani, amelyhez
akár pályázatot is lehet nyerni.
Besesek Béla bizottsági tag
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs a kérelem teljesítésére anyagi fedezete, a
kérelmet figyelembe veszi az önkormányzat egy esetleges pályázati lehetıség megnyílásával.
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
15/2007.(IX.18.)TMBH.
A Izsáki úton ivóvíz hálózat kiépítése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága megállapítja, hogy az önkormányzatnak nincs anyagi lehetısége az ivóvíz hálózat
külterületi bıvítésére. A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy ha az egészséges
ivóvíz operatív program vagy fejlesztési program keretében pályázati lehetıség nyílik az
ivóvíz hálózat bıvítésére, pályázati alapot kell képezni, és Patai Tibor és Szatmári József
kérelmet figyelembe kell venni.
Határidı: KT következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László elnök
Móra Ferenc utcai lakosok jelezték, hogy a faluban megjelent a fúrott kutakban szennyezett
rétegvíz. A jelzéssel élık libatöméssel foglalkoznak, az állatokat a fúrott kútból nyert vízzel
itatták és az utóbbi idıben jelentısen megnıtt az elhullásuk.
Javasolta, hogy az önkormányzat vegyen ezekbıl a kutakból vizet és vizsgáltassa be.
Vincze Jánosné jegyzı
Elmondta, hogy errıl nem volt információja, az üzem környéki tanyáknál már volt ilyen
jellegő bejelentés az ÁNTSZ részérıl. Tárgyaltak az ÁNTSZ és a MOL képviselıivel, közös
megegyezés született és a környezı tanyákból vizsgálatra vittek vízmintát, egy független
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laboratóriumba. Várhatóan a héten érkezik meg az eredmény, most fog eldılni, hogy az a PAH
érték, ami rákkeltı hatású szénhidrogén vegyület, milyen mértékben van jelen a vízben.
Besesek Béla bizottsági tag
Tudomása szerint ezek a kutak nem rendelkeznek engedéllyel. A legutóbbi Közlönyben
olvasott a MOL üzem körüli tanyák vízproblémájáról.
Mucsi László elnök
Továbbra is fenntartotta azt a véleményét, hogy a Móra Ferenc utcai kutakat is be kell
vizsgáltatni független laboratóriumban. Az említett lakosok a vezetékes vizet elágaztatták és új
vízórát kértek, hogy ne kelljen legalább csatornadíjat fizetni.
Vincze Jánosné jegyzı
Azt nem értem miért nem jelezték eddig a lakosok, már intézkedhettünk volna. A MOL
intézkedéseket tett a szennyezés továbbterjedésének megakadályozására, terveik szerint
kavicsággyal veszik körül az üzemet.
Besesek Béla bizottsági tag
Véleménye szerint az nem hatásos eszköz a szennyezés megakadályozására.
Mucsi László elnök
Ez az ügy haladékot nem tőr, nekem három hete szóltak, mert az elızı turnusnál fordult elı
tömeges elhullás.
Tímár Zsolt bizottsági tag
Több évvel ezelıtt volt azon a részen egy csıtörés, erre vezetik vissza a szennyezést.
Besesek Béla bizottsági tag
Valóban volt csıtörés, de ott akkor kitisztították a földet a kıolajtól, sıt a közeli gyümölcsös
tulajdonosának sok pénzt is fizettek kártalanításként. Mint képviselı rosszallását fejezte ki,
hogy a vízszennyezési problémáról nem kaptak idıben tájékoztatást, csak a Közlönybıl tudott
informálódni.
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
16/2007.(IX.18.)TMBH.
A belterületi fúrott kutak szennyezettségének
vizsgálatáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek, hogy lakossági jelzés alapján végeztessen
független laboratóriummal rétegvíz szennyezettségére vonatkozó vizsgálatot.
Határidı: KT következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Besesek Béla bizottsági tag
A Közlönyben olvastam VOLÁN egyeztetésrıl is, errıl sem kaptunk tájékoztatót.
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Vincze Jánosné jegyzı
Kistérségi szintő menetrend egyeztetésen vett részt a polgármester úr a VOLÁN-nal. Kértük,
hogy legalább egy párosjárat beközlekedését biztosítsák. Az egyeztetésen ígéretet tettek rá a
polgármesternek, hogy utána jár, mert a Tisza VOLÁN-nak nem volt ott az igazgatója.
Tóthné Horváth Emília bizottsági referens
A bizottsági ülés elıtt szétosztott három VOLÁN társaság levelét, amely reagálás az elızı
júliusi bizottsági ülésen megfogalmazott kérésekre. A válaszokból megállapítható, hogy a
távolsági járatok továbbra sem érintik községünket.
Vincze Jánosné jegyzı
A társaságok válasza minden esetben az, hogy Kiskunmajsáról történı csatlakozással az utazás
megoldható a település lakosainak.
Mucsi László elnök
Véleménye szerint ne álljunk meg itt, keressük meg a Közlekedési Minisztériumot.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 19.45 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Mucsi László
elnök
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