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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2007. november 15-én 17 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László elnök
Besesek Béla
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 3 fı jelen van, Tímár Zsolt és Tabajdi Gábor távolmaradását jelentette be,
mivel egyikük beteg a másik pedig mőszaki mentést végez. A bizottság tagjai a mai napon 15
órától helyszíni bejáráson tekintették át a település utcáin lévı járdák állapotát. Javasolta, hogy
1. napirendként a helyszíni bejáráson tapasztaltak rögzítését. Javasolta a napirend
kiegészítésének elfogadását.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Helyszíni bejárás tapasztalatainak rögzítése
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
2. Elıterjesztés járdaépítési kérelmekrıl
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
3. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Helyszíni bejárás tapasztalatainak rögzítése
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László elnök
Mai helyszíni bejárás feladata a járdafelújítás szükségességének áttekintése és a felújításra
szoruló utcák sorrendiségének megállapítása.
A helyszíni bejáráskor tapasztaltuk, hogy a régi járólapos járdák 80 %-a felújításra szorul.
Szakembereket kérdezett meg a járdafelújításról, akik a térkı jellegő járdalapos felújítást
javasolták, mert ez környezetbarát megoldás. A térkövek kavicságyba kerülnek elhelyezésre,
könnyebben javítható. Van olyan helyi vállalkozó, akivel árban is lehet alkudni, ha nagyobb
mennyiségben rendelünk. A felújítás irányítását külsı beruházó nélkül, helyi kımőves
szakmunkás el tudja végezni. A hivatalnál dolgozó kımőves javasolta, hogy szerezzünk be
egy használt föld döngölı gépet és azzal lehet elıkészíteni a járdalapok lerakását. A faluban
sok gyenge minıségő járda van. Az utcákban a járdák különféle módon lettek kiépítve, ezek
közül a leggyengébbek a régi utcák járdalapos
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Besesek Béla bizottsági tag
A jelenlegi közmunka programunkba beillethetı lenne egy talajtömörítıgép beszerzése.
Mucsi László elnök
Javasolta, hogy az utcák javításának sorrendiségét állítsa fel a bizottság.
1. A Bem utca vasút felıli oldalon a páratlan oldal felújítása szükséges ahol szintezni is kell.
2. Irinyi utca Arany János felıli oldalán a református parókiától a Bazsáék házáig, valamint a
másik oldalon a 22. számú háztól az Arany János utcáig, valamint az Irinyi utca vasút
felıli oldalán a 13. szám elıtti szakasz a Béke utcáig.
3. Rákóczi u. vasút felıli oldalon 3-7 házszámig, majd az utca másik oldalán lévı járda.
4. Béke u. páros oldala a Halasi utcától a Virág utcáig
A további utcákat már nem sorrendiségben sorolja fel, de elıször a járdalapos utcákat kell
felújítani.
Besesek Béla bizottsági tag
Valóban nem szükséges a sorrendiség további meghatározása, mivel az elsıdlegesen kijelölt
utcák is csak évek alatt újíthatók fel és közben változhat a sorrend.
Mucsi László elnök
Javítandó utcák és utcaszakaszok közül a járdalapos utcák: Kossuth Lajos utca páros oldala az
Arany János utca felıl és a vasút felıli oldalon az utca felétıl a Petıfi utcáig. Táncsics Mihály
utca páros oldala.
Betonozott utcák:
A Halasi utcán a sportpálya bejáratával szemben össze van törve a beton járda.
A Petıfi utca folytatását is kérik a Dongéri gyaloghídig, ez a szakasz 3 épületet érint.
A Bem utcában a Petıfi és Vörösmarty utca között az egyik oldalon nincs járda.
Az Arany János utcában a Hunyadi és a Rákóczi utca között nagyon töredezett a járda, itt
járólapot kell letenni és nem betont.
Küküllı utcában a kiépített járda keskeny és nagyon gyenge minıségő a Farkas Antalné
telkének a hosszában, a másik oldalon nincs járda, ezért indokolt a szakasz javítása.
Az Arany János utca és a Halasi utca sarkán a Móra Ferenc utca felé nincs kiépített járda a
Modok saroknál.
Besesek Béla bizottsági tag
Több ilyen hely van a faluban, például a Szegfő és az Arany János utca keresztezıdésében
sincs kiépített járda.
Patkós Zsolt polgármester megérkezett.
Mucsi László elnök
Ismertette a polgármesterrel az eddig elhangzottakat.
Patkós Zsolt polgármester
Az elhangzott javaslatra válaszolta, hogy a föltömörítı gép beszerzési ára több százezer forint,
ezt a gépet nem lehet a közmunka program keretében megvásárolni, mert az eszközöknek
kapcsolódnia kell a tevékenységhez. Egyetért a bizottsággal, hogy nagyon hasznos lenne egy
ilyen gép beszerzése az önkormányzat számára.
Mucsi László elnök
Az Arany János utca és Rózsa utca sarkán a Pruszkai ház elıtt a betonjárda össze van törve,
mintegy 3 dilettációs szakaszon, de a másik oldalon az Arany János utca felıl is van rossz
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járda szakasz.
A Szegfő utcában az iskola elıtti járdarész nagyon rossz állapotban van, a másik oldalon az
Arany János utca sarkánál is javításra szorul.
A Nap utca jobb oldalán középen nagyon gyenge a járda.
A Csatorna utca bal oldala, a Szép utca páros oldala és a Virág utca páratlan oldalán a Fekete
Jánosék háza elıtt is javításra szorul a járda.
A Petıfi utcán a Márk Dániel utcát és az Akácfa utcát földút köti össze, melyet gléderrel vagy
tolólappal el kellene simítani.
Az Arany János utcában a volt húsbolt elıtt csak nagyon keskeny járda van, a piac miatt itt
szükséges lenne az utcarész felújítása. Továbbá az Arany János utca páros oldalán az Árpád
utca környékén is töredezett a járda.
Patkós Zsolt polgármester
A Halasi utcában a sportpálya bejáratával szemben a Haladás Tsz már régen ki szeretett volna
alakítani egy bejárót. Kovács Zsuzsanna megkeresett, hogy vállalnák az utcaszakasz rendbe
tételét is.
Mucsi László elnök
A járda felújítási sorrend kialakítását követıen a költségvetési koncepcióba kerüljön be és a
feladat erınkhöz mérten kerüljön megvalósításra. Szükséges lenne a pályázati lehetıségek
kihasználása, mert nem mindegy, hogy 70 %-os állami támogatással épül vagy saját erıbıl. Az
egységes felújítás során szükséges a házak és a járda között szigetelés elkészítése is. A
támogatott javítási munkáknál is biztosítani kell a szakszerő munkavégzést.
Patkós Zsolt polgármester
El kell kezdeni és egyszer majd a végére érünk.

A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
18/2007.(XI.15.) TMBH
Szank községben a járdák felújítási
sorrendjére javaslat
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és
Mezıgazdasági Bizottsága Szank község járdáinak felújítását kavicságyba épített
járdalapos megoldással javasolja a Képviselı-testületnek. A javítandók járdák sorrendjét
az alábbiak szerint javasolja elfogadásra.
a) A Bem utca vasút felıli oldalon a páratlan oldal felújítása szükséges ahol szintezni is
kell.
b) Irinyi utca Arany János felıli oldalán a református parókiától a Bazsáék házáig,
valamint a másik oldalon a 22. számú háztól az Arany János utcáig, valamint az Irinyi
utca vasút felıli oldalán a 13. szám elıtti szakasz a Béke utcáig.
c) Rákóczi u. vasút felıli oldalon 3-7 házszámig, majd az utca másik oldalán lévı járda.
d) Béke u. páros oldala a Halasi utcától végig
2. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és
Mezıgazdasági Bizottsága helyszíni bejárás alapján az alábbi utcákban talált felújítandó
járdát illetve járdaszakaszt:
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• Kossuth Lajos utca páros oldala az Arany János utca felıl és a vasút felıli oldalon az
utca felétıl a Petıfi utcáig.
• Táncsics Mihály utca páros oldala.
• A Petıfi utca folytatása a Dongéri csatornáig.
• A Bem utcában a Petıfi és Vörösmarty utca között az egyik oldalon nincs járda.
• Az Arany János utcában a Hunyadi és a Rákóczi utca között nagyon töredezett a járda.
• Küküllı utcában a kiépített járda nagyon gyenge minıségő a Farkas Antalné házától.
• Az Arany János utca és a Halasi utca sarkán a Móra Ferenc utca felé nincs kiépített járda
a Modok saroknál.
• Az Arany János utca és Rózsa utca sarkán a Pruszkai ház elıtt a betonjárda össze van
törve, a másik oldalon az Arany János utca felıl is van rossz járda szakasz.
• A Szegfő utcában az iskola elıtti járdarész nagyon rossz állapotban van.
• A Nap utca páratlan oldalán is nagyon gyenge a járda.
• Csatorna utca páratlan oldala a Szép utca páros oldala és a Virág utca 11. számú ház
elıtt.
• A Petıfi utcán a Márk Dániel utcát és az Akácfa utcát földút köti össze, melyet
gléderezni szükséges.
• Az Arany János utcában a volt húsbolt elıtt a keskeny járda szélesítése, az Arany János
utca páros oldalán az Árpád utca környékén is töredezett a járda.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
NAPIREND
2. Elıterjesztés járdaépítési kérelmekrıl
Elıadó: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László elnök
Balasi István a Béke és a Szép utca sarkán lévı járda felújításához kért segítséget.
Besesek Béla bizottsági tag
Az idén már úgy sem tudják felújítani a járdát. Ahol az utcákban a teljes járda felújításra
szorul, vagy annak jelentıs része együtt kell kezelni az egészet és nem házanként toldozni.
Igazából nem derül ki, hogy melyik utcának a javítására kéri vagy egyáltalán milyen segítséget
vár. Azt írja a kérelmezı, hogy balesetveszélyes, de ki állapította meg. A többi utcában is sok
a rossz minıségő járda. Pontosítania kell a kérelmét.
Mucsi László elnök
Csak a Szép utca felıli részhez járuljunk hozzá, mert a Béke utcának a páros oldalát egészében
szükséges javítani. Valóban nem derül ki a kérelembıl, hogy milyen segítséget vár. Felvetette,
hogy a testületi ülésre személyesen utána jár a kérésnek és ott javaslatot tesz a kérelem
elbírálására.
Besesek Béla bizottsági tag
Több helyen is tapasztalta, hogy ahol a házat igényesen felújították, ott a járdát is felújították
elıtte.
Mucsi László elnök
Csak a Szép utca felıli részhez járuljunk hozzá, mert a Béke utcának a páros oldalát egészében
szükséges javítani. Valóban nem derül ki a kérelembıl, hogy milyen segítséget vár. Felvetette,
hogy a testületi ülésre személyesen utána jár a kérésnek és ott javaslatot tesz a kérelem
elbírálására.
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A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
19/2007.(XI.15.) TMBH
Balasi István háza elıtti járda
felújításról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága megbízza Mucsi László bizottsági elnököt, hogy a képviselı-testületi ülésig
vizsgálja ki a kérelmet és ott tegyen javaslatot a kérelem elbírálására.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László elnök
Az Irinyi utcából Rávai Ferenc és Farkas Ernı nyújtott be járda felújítására kérelmet. A
kérelemben a járdához 50 q cementet és 20 m3 sódert kérnek. A fejújítást szakember
segítségével végzik. Indoklásuk szerint a felújított házuk alá folyik be az esıvíz, mivel a járda
a ház felé lejt.
Besesek Béla bizottsági tag
A kérelmezık háza az utca közepén van, a járdák felújításának koncepciójában a 2. helyen
szerepelnek az Irinyi utcai munkák, ezért nem javasolja a kérelem teljesítését. Egyébként is
irreálisan magasnak tartja a két ház elé a járdához kért anyag mennyiségét. Ha valaki benyújt
egy kérelmet mi ugrunk és megcsináljuk. Ebbıl kialakulhat egy kérelemdömping.
Patkós Zsolt polgármester
Olyan koncepciót kell megalkotni az elkövetkezı évre vonatkozóan is, hogy azoknak a
járdáknak a felújítását támogassuk, amelyek szerepelnek a felújítás valamelyik körében. Az
ettıl eltérı kéréseket a testületnek nem áll módjában támogatni.
Besesek Béla bizottsági tag
Csak rendkívül indokolt esetben térjünk el ettıl a szabálytól.
Mucsi László elnök
Ez a szakasz jelenleg járdalapos. A szükséges anyag mennyiségét a hivatalnál dolgozó Molnár
Béla kımőves is fel tudja mérni.
Patkós Zsolt polgármester
Ha a szükséges anyag mennyiségét számszerősítjük a kérelem teljesítése 100.000 forintot
jelent.
Mucsi László elnök
Felvetıdik a kérdés, hogy mi lesz a többi ház elıtti járdákkal, ha ezt a kérelmet támogatjuk.
Javasolta az egész utca járdafelületének felújításával együtt kezelni az érintett járdaszakaszt is.
Az Irinyi utca a felújítási sorrendben a második helyre került.
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Besesek Béla bizottsági tag
Több utcában is közötte a Táncsics utcában is a házak felé lejt a járda.
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
20/2007.(XI.15.) TMBH
Rávai Ferenc és Farkas Ernı járda
felújítási kérelme
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága Rávai Ferenc és Farkas Ernı kérését a község járda felújítási koncepciójában
figyelembe vette, mert az utca több szakaszán felújításra szorul. A betonozást a bizottság nem
javasolja a betonozást csak a döngölt sóderágyba helyezett a járdalapos felújítást.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László elnök
Vincze János Szank, Halasi u. 4/A. szám alatti lakos kérelmezte, hogy a Petıfi utca
folytatásában a Dongéri csatornáig tartó járdaszakaszhoz az anyagszükséglet biztosításával
nyújtsunk támogatást. Vincze János kımővel mester vállalja az érintett rész betonozását még
novemberben szeretné elvégezni. Az érintett szakaszon 50 m hosszú 10 cm-es vastagságú, 10
cm-es kavicságyba döngölt betonutat építene 1,5 méter szélességben. Ehhez 11 m3 sódert és
17 q cementet kér. A területet megnézte a bizottság kéri a véleményeket.
Besesek Béla bizottsági tag
Alig használ út készítéséhez kér segítséget. Vincze Jánoson kívül Ritkáék laknak még az
utcában és egy jelenleg lakatlan házhoz vezet.
Mucsi László elnök
Sok munkát vállal, ezért javasolja a kérelem teljesítését.
Besesek Béla bizottsági tag
Mennyibe kerül az anyagszükséglet az önkormányzatnak
Patkós Zsolt
A kérelemben szereplı anyagok beszerzése kb. 80 ezer forintba kerülne.
Mucsi László elnök
A beruházási alapból teljesíteni tudnánk a kérelmet. A Vörösmarty utca kiépítéséhez
kapcsolható lenne a kérelem.
Patkós Zsolt polgármester
A Vörösmarty utcai pályázatunk esetében a támogatási keretre 11 szeres túljelentkezés van.
Volt más pályázati lehetıség is év közben, de ott csak 50 %-os volt a támogatottság.
Mucsi László elnök
Javasolja a bizottságnak fogadja el a kérelmet.
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A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:
21/2007.(XI.15.) TMBH
Vincze János útépítési
kérelme
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja Vincze János kérelmének támogatását a beruházási alapból.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Mucsi László elnök
Német József Arany János utcai lakos a háza elıtt szeretné felújítani a betonjárdát, ehhez 4 m3
sódert kért. Javasolta a támogatását mert a bejáráskor azt állapítottuk meg, hogy a kérelmezı
háza elıtt rossz a járda, de a környékükön nem szükséges a javítás. Az igény könnyen
kielégíthetı.
Besesek Béla bizottsági tag
Ha adunk anyagot írásba kell foglalni, hogy meddig kell elvégezni a javítást. Javasolta
továbbá, hogy a kérelmezı keresse fel a polgármestert és adjon választ mikor fogja elkészíteni.
Van erre egyáltalán pénzünk?
Patkós Zsolt polgármester
A kérelmezı most télen akarja elvégezni a munkát. El kell dönteni, hogy milyen forrásból
adunk támogatást. 1,5 millió forint van az általános tartalékban, de azt intézmények dolgozói
13 havi idıarányos bérének és az állami támogatás közötti rész igénye azonban 2,5 millió
forint. Aggály volt a képviselı-testület elıtt is, hogy mennyire kell hozzáértés ahhoz, hogy
megfelelı minıségő járdát készítsen. Ha a saját tudását tudja használni rendben van, de ha
nincs ilyen tudás, akkor vállalja azt, hogy szakemberrel valósítja meg a felújítást.
Mucsi László elnök
A beruházási alapból javasolja a támogatást. A szakmai ellenırzést a hivatalnál dolgozó
kımőves tudná ellenırizni.

Patkós Zsolt polgármester
Molnár Bélának november 30-ig van szerzıdése.
Besesek Béla bizottsági tag
Pénzügyi Bizottsági és testületi döntés kell a forrás adáshoz, mind a két teljesítendı kérelem
esetében, ez azonban lehetetlenné teszi, hogy november végéig megvalósítsák a beruházást.
Mucsi László elnök
Adhatunk olyan választ is, hogy elfogadjuk a testületi döntést követıen leszállítjuk az anyagot,
a teljesítés idıpontját pedig egyeztetik a polgármesterrel.
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A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag a
következı határozatot hozta:

22/2007.(XI.15.) TMBH
Német József háza elıtti járda
felújításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja Német József kérelmének támogatását a beruházási alapból. A Bizottság
felhívja a kérelmezı figyelmét, hogy keresse fel a polgármestert és egyeztessen a megvalósítás
idıpontjából.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
NAPIREND
3. Egyéb kérdések
Mucsi László elnök
Kérdezte a polgármestertıl, hogy meg kapta-e már a településfejlesztési koncepció javított
változatát.
Patkós Zsolt polgármester
Még nem, de beszélt Folberth Péterrel, aki azt mondta, hogy a titkárnı e-mail címére küldte
meg javított változatot. Zsuzsi gépe azonban a múlt héten teljesen elszállt, a hét végére sikerült
megjavítani, így oda nem érkezhetett meg a koncepció. A november 27-i ülésre be kellene
vinni a módosított változatot és elfogadni.
Mucsi László elnök
A Péterrel beszélt, aki azt mondta neki, hogy elküldi a polgármesternek is és neki is a javított
változatot. Igérte, azt is, hogy az összes eddigi példányhoz küldi a javított lapokat. Telefonon
fel fogja hívni a Folberth Pétert és kéri, hogy a polgármesteri e-mailra küldje meg az anyagot.
Besesek Béla bizottsági tag
Bejelenti, hogy a több utcában nem jó a közvilágítás. Többek között Szép utca temetı felıli
oldalán, valamint a Rózsa utca utcában is.
Patkós Zsolt polgármester
A közvilágítási problémákat a titkárságon kell bejelenti és a Zsuzsa beszéli le a DÉMÁSZ-al.
A bejelentést követıen 1-2 napon belül meg szokták javítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18.45 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Mucsi László
elnök
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