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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 2008. május 5-én 16 órakor 
 megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak:  Mucsi László elnök 
 Tabajdi Gábor 
 Rokolya Nándor  bizottsági tagok   
 Nyerges Zoltán képviselı 
 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. 1. napirendként a regionális pályázatokat, 2. napirendi 
pontként egyéb kérdések megtárgyalását javasolta.    
 
A TMB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
N A P I R E N D 

 
1.  Elıterjesztés regionális pályázatok célrendszerének meghatározására  
      (TEUT,TEKI, CÉDE) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
2. Egyéb kérdések 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A napirendek tárgyalása elıtt tájékoztatta a bizottságot a hétvégén történt közintézményi 
betörésekrıl. Árajánlatot kért a riasztók felszereléséhez a vagyonvédelem érdekében.  
 
 
NAPIREND 
1.  Elıterjesztés regionális pályázatok célrendszerének meghatározására  
      (TEUT,TEKI, CÉDE) 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az elmúlt bizottsági ülésen már tájékoztatást kapott a TEUT regionális pályázatról. Most két 
új pályázat van a TEKI ÉS A CÉDE keretében. Hazai források tekintetében van keresnivalónk.  
Elıször a TEUT pályázatról:  50-os támogatás nyerhetı el felújításra. A költségvetés 
helyzetébıl adódóan bizonytalan a pályázatok sikere, de érdemes megpróbálni. Javasolta és 
kérte a bizottság támogatását arra, hogy az Arany János utca Halasi utca és Irinyi János utca 
közötti szakaszán kapjon megfelelı útburkolatot. Elızetes tájékozódás alapján a beruházás 6 
millió forintba kerülne és hosszú távú, megfelelı minıségő fejlesztést jelentene.   
A pályázatot a hivatal képes elkészíteni és benyújtani. Új útra nem lehet támogatást igényelni, 
ezért indokolt e lehetıség kihasználása 
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Mucsi László elnök 
Szakmailag indokoltnak tartja a pályázat benyújtását. Az út a sok átvágás miatt több ponton 
megsüllyedt, ezért elújítása szükséges. Mészkı alapú aszfalt technológia nem bizonyult 
megfelelınek.  Az Arany János utca forgalmas, indokoltnak tartja a beruházást.  
 
Tímár Zsolt bizottsági tag megérkezett, a jelenlévı bizottsági tagok száma 4 fı.  
 
Nyerges Zoltán képviselı 
Jónak tartja az ötletet és javasolja, de ugyanakkor a Petıfi Sándor utca Halasi utca felıli 
oldalán is szükséges lenne a felújítás. 
 
Patkós Zsolt polgármester   
A következı évben ezt a pályázati rendszer kihasználva a többi utcán is lehetne folytatni a 
felújítást, ha beválik ez a technológia. A Jászszentlászló – Szank közötti utat is megnézette a 
szakemberrel aki a belterületi utakat is felmérte. A szakember véleménye szerint ezt az utat is 
gumírozott bitumennel szükséges felújítani. 
 
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
A fı utca javítását nem lehet ebben megpályázni.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Béke utca a KÖZÚT kezelésében van.  
 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következı határozatot hozta: 

 
3/2008.(V.05.) TMBH 
Szank Arany János utca felújítását célzó 
pályázat benyújtásának támogatásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági  
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek az Arany János utca Halasi utca és Irinyi János 
utca közötti szakaszának felújítását célzó pályázat benyújtását az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Mucsi László TMB  elnök 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A TEKI pályázat keretében kb. 4 millió forintunk lenne, önrésszel együtt arra, hogy belterületi 
fejlesztést tudjunk megvalósítani. Ilyen cél lehetne a Szent István térnek a hivatallal szembeni 
oldalának felújítása, parkosítása és díszburkolattal való ellátása a régi terv szerint. Bemutatta 
és ismertette a már elkészült tervrajzot. A tervrajz szerint a leálló sáv nélkül 4 millió forint 
körül lenne a megvalósítási összeg. Ez a pályázat 30 %-os önrésszel valósítható meg. 
Lakosság arányosan 3 millió 100 ezer forint körüli összeg jutna ránk, az önrésszel együtt több 
mint 4 millió forint, ebbıl az összegbıl rehabilitálni lehetne az egész területet. Kertépítıvel 
megnézette, aki némi változtatást javasolt. A területnek meg van a fásítási és parkosítási terve 
is még 2004-bıl. A parképítı szerint a mőemlékhez vezetı úton a térkınek rusztikus 
hatásúnak kell lennie. Alatta vagyunk a közbeszerzési értékhatárnak, ezért szabadon 
vásárolhatjuk meg a térkövet.   



 5 

Nyerges Zoltán képviselı 
Javasolta, hogy  a térköveket Nagykırösrıl szerezzük be, mert ott lényegesen olcsóbb, mint a 
környéken,  1500 Ft/m2 áron kapható.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez nagyon jó ötlet, mivel a legolcsóbban 1900 Ft/m2 áron találtuk. A tervek szerinti térköveket 
összegezve legalább 400 m2-re lenne szükség, tehát nagybeszerzık lennénk.  
 
Mucsi László elnök 
A fafaragó tábor alkotásaiból is tervezhetünk oda 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A jelenlegi térre nézve a diófáktól semmi nem látható, az emlékmővet is eltakarják. A 
kertépítı szerint a jelenlegi tujáknak sincs nagy jelentıségük ott. Úgy kell kialakítani, hogy 
levegıs, látható és esztétikus legyen a tér. Virágzó évelıkkel kell betelepíteni a teret, mert az 
egynyáriak minden évben visszatérı költséget jelentenek.  
 
Mucsi László elnök 
Egyetért az évelıs virágok és cserjék telepítésével a fenyık és a tuják nem jól díszítenek ezen 
a részen. Már korábban beszéltünk a fenyıkrıl is, amik a kiskunsági környezetet nem bírják, 
hegyi párás éghajlatot igényelnek, ott szépen díszítenek. Ha ültetünk lombos fákat 
mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogyan bírják ezt a környezetet. A kertépítı tud 
tanácsot adni, hogy milyen fajta fákat ültessünk.  
 
Nyerges Zoltán képviselı 
A lakosság, az idısek akik megszokták a diófákat és a terek ezt a tervet nem szívesen 
fogadják. Egyetért azzal, hogy jól ki kell választani a látképet, hogy 50 év múlva is megfelelı 
látványt nyújtson.   
 
Patkós Zsolt polgármester 
A kertépítı úgy véli, hogy az egész területet megfelelıen kell rehabilitálni, nem apró 
javításokra van szükség. Lehet már virágzó növényeket, cserjéket és fákat ültetni, nem annyira 
drága pénzért, ami pótolni tudja az emberek emocionális kötıdését, a meglévı fákhoz való 
ragaszkodást. Nagyon nehéz váltani, de szükséges, ezért is vártunk egy olyan pályázatra, 
amelybıl az egész terület rehabilitációját meg lehet valósítani. 
 
Nyerges Zoltán képviselı 
Egyetért a változtatással, de nagy ellenállásra lehet számítani. 
 
Mucsi László elnök 
Nem kell túl sok fa, ha helyette 5-10 éves fákat veszünk, akkor pótolni fogja a kivágott fák 
okozta hiányérzetet.  
 
Nyerges Zoltán képviselı 
A hivatal elıtti parkoló részt is rendbe kellene rakni a másik oldal felújításával egyidejőleg.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetésbe beleférne a hivatal elıtti parkrész rendezése is.  
 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következı határozatot hozta: 
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4/2008.(V.05.) TMBH 
Szent István tér Polgármesteri Hivatallal 
szembeni  parkrészének felújítását célzó 
pályázat benyújtásának támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági  
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek a Szent István tér Polgármesteri Hivatallal 
szembeni park felújítását célzó pályázat benyújtását az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Mucsi László TMB  elnök 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A harmadik pályázati lehetıség egy CÉDE pályázat, eszközfejlesztésre, a hivatalban  
évtizedek óta nem volt eszközfejlesztés. Asztalok, székek beszerzésére és megfelelı környezet 
kialakítására. A pályázat 70 %-os támogatottságú, tehát 30 % önrészt igényel.  
Minimális pénzt jelent, mintegy  700 -800 ezer Ft igényelhetı az önkormányzat 
feladatellátásának fejlesztésére. Az irodai fejlesztés tekintetében a fejlesztés mintegy 250 ezer 
forint támogatást igényel az önkormányzat részérıl.  
 
Nyerges Zoltán képviselı 
Véleménye szerint a pályázati lehetıséggel élni kell, mert a fejlesztés valóban szükséges.  
 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következı határozatot hozta: 
 
5/2008.(V.05.) TMBH 
A Polgármesteri Hivatal feladatellátás fejlesztését célzó 
pályázat benyújtásának támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági  
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek a Polgármesteri Hivatal feladatellátásának 
fejlesztését célzó pályázat benyújtását az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Mucsi László TMB  elnök 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Van egy másik megyei mőemléki pályázat is, a települési értékek megırzésére. A falufelújítás 
és mőemlékvédelmi pályázat önrészt nem igényel. Ezzel a pályázati összegbıl meg lehetne 
valósítani a Hunyadi utcától a Takarékszövetkezetig terjedı utcarész járdafelújítását, 
térkövezését. A pályázattal kb. 400 ezer forint támogatási össszeg szerezhetı. Összesen 200 
m2 térkıre van szükség, ami kb. 400 ezer forintba kerül, ezen kívül szükség van még egyéb 
anyagokra is az alapozáshoz, amelyet önerıbıl kellene fedezni. A beruházás kivitelezését 
helyi erıforrásból biztosítanánk.   
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Mucsi László elnök 
Támogatandónak tartotta a pályázati célt és amennyiben sikeres a pályázat meg kell valósítani.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az alaphoz szükséges anyagok beszerzése a térkıvel egyenértékő költséget jelent, tehát 
szükséges hozzá önkormányzati támogatás is. Tehát ha kapunk támogatást megvalósítjuk a 
beruházást, ha nem kapunk ebben az évben nem valósulhat meg.  
 
Nyerges Zoltán képviselı 
A térkövek marosi homokos alapba történı lerakását javasolta 
 
A Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következı határozatot hozta: 
 
6/2008.(V.05.) TMBH 
A Hunyadi János utca és a Takarékszövetkezet  
közötti járdaszakasz térkövezését célzó pályázat  
benyújtásának támogatásáról                                   

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági  
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek a falu felújítási és mőemléki pályázat keretében, a 
Hunyadi János utca és a Takarékszövetkezet közötti járdaszakasz térkövezését célzó pályázat 
benyújtását, az elıterjesztés szerint. 
 
Határidı: a KT soron következı ülése 
Felelıs: Mucsi László TMB  elnök 
 
N A P I R E N D 
2. Egyéb kérdések 
 
Mucsi László elnök 
A gazdatársak részérıl megfogalmazódott a kérés, hogy a falugazdász számára az 
önkormányzat biztosítson fénymásolót, mert komoly adminisztrációt végez a gazdák részére.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Tudomása volt róla és kereste a megoldást, a falugazdásztól tájékozódott, hogy milyen 
kapacitású gép szükséges. Igényei szerint egy multifunkciós készülékre lenne szüksége, de ezt 
nem javasolta a szakember, ezért a szakember tanácsai alapján kerül beszerzésre a fénymásoló. 
Holnap megkapja a falugazdász a fénymásoló gépet 80 ezer Ft + ÁFA áron. Ez a gép 
számítógépre is köthetı, tehát nyomtathat is rá.  
 
Mucsi László elnök 
A festék beszerzése már a falugazdász feladata legyen.  
 
Tímár Zsolt bizottsági tag 
Az Árpád utca folytatásában az útrendezést érdemes lenne megcsinálni.   
 
Patkós Zsolt polgármester 
Ez nem biztos, hogy tervezı kérdés lehet, hogy megosztási kérdés. A településrendezési tervbe 
megosztási vázrajz nélkül nem rajzolható fel az út. 
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A horgász tó létesítéséhez benyújtandó pályázat feltétele lesz az is, hogy oda kövezett út 
vezessen. A Kisasszonydőlı vagy az Árpád utca felıl szükséges lesz az út kiépítésére.  
 
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
A felkérés szerint az ATIVIZIG javaslatot vár a helyi vízrendezési igényekre. Ezt lakossági 
vagy hivatali szinten kérik?  Véleménye szerint a szakemberek ismerik az igényeket, a 
megvalósítás csak akarat és pénzkérdés. Elıször az árterületeket kellene megcsinálni és az 
összekötéseket elvégezni.  
 
Patkós Zsolt polgármester 
Létezik egy Duna-Tisza összekötésére vonatkozó terv, azonban még senki nem vette a 
bátorságot a megvalósítására, valamint létezik a Vásárhelyi terv is ami szintén nem valósult 
meg.  
A véleménykérés hivatali szinten történik. A véleményezés átadását, azért tartottam fontosnak, 
mert adott esetben így kerül szakember kezébe.  
Szkeptikus vagyok az ilyen véleménykérésekkel, mert gyakran kérik, de nem valósul meg, 
nem veszik figyelembe, így nincs értelme. Ilyen probléma például a buszjáratok kérdése is, 
ahol évente kérik a véleményünk, ugyanakkor nem vesznek figyelembe semmit.  
 
Mucsi László elnök 
A Vásárhelyi terv 1 %-a valósult meg, a csatornát olyan zsilipekkel látták el amely képes 
megtartani a vizet a csatornába. Évekkel ezelıtt már tárgyalt a képviselı-testület az Országos 
Földhivatallal az államtitkári szintő elıkészítésrıl, addig jutottunk el hogy, 27-28 m a 
szintkülönbség a Duna-völgyi fıcsatorna és a homokhátság között. A Szappanos tótól lefolyik 
a víz Szankra navigációval, azaz csak Bócsáig kellene vinni a vizet, onnantól már jönne két 
ágon. 6 km-es szakasz hiányzik a megvalósításhoz.  
 
Tabajdi Gábor bizottsági tag 
A kérésnek megfelelıen május 10-ig benyújtunk egy javaslatot.  
 
Mucsi László elnök 
Már azon is gondolkodtunk, hogy Jászszentlászlóról a tisztított vizet vissza lehetne hozni 
Szankra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17.30 órakor bezárta az ülést. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Mucsi László 
         elnök 
 


