SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

5/2008.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2008. november 3-án
megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 8-10.

TARTALOMJEGYZÉK

8/2008.(XI.03.) TMB hat.
Közterület-használatról szóló rendelet
módosításáról

4. oldal

9/2008.(XI.03.) TMB hat.
Monostori Károly Arany J. u. 5.
járda felújítási kérelmérıl

7. oldal

10/2008.(XI.03.) TMB hat.
Patai Jánosné Táncsics u. 15.
járda felújítási kérelmérıl

7. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2008. november 3-án
16 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Mucsi László TMB elnök
Rokolya Nándor és
Tabajdi Gábor biz.tagok
Vincze Jánosné jegyzı
Patkós Zsolt polgármester
Mucsi László elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 3 fı
bizottsági tagból 3 fı jelen van. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet
tárgyalja meg a bizottság. Elmondta, hogy az egyéb kérdéseknél két járda felújítási kérelem
kerül megtárgyalásra. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Amennyiben nincs, úgy
szavazásra bocsátotta a kiadott meghívóban szereplı napirendeket.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés …./2008.(….) rendeletre a közterület-használatról szóló 16/2005.(X.27.)
rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Elıterjesztés biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés …./2008.(….) rendeletre a közterület-használatról szóló 16/2005.(X.27.)
rendelet módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Mucsi László TMB elnök
Felkérte a jegyzınıt a napirend elıterjesztésére.
Vincze Jánosné jegyzı
Elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs az elıterjesztéshez.
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Mucsi László TMB elnök
A közérdek fogalma részletesen kifejtésre került. Aki közterületet használ, annak közterület
használati engedélyt kell kérni és a m2-enkénti árat kifizetni. Felmentést kaphat az, aki
szociális helyzeténél fogva nem tudja megfizetni. Közterületen általában nagyobb
gépjármővekkel is parkolnak vagy építıanyagot tárolnak az emberek.
Vincze Jánosné jegyzı
A szociális helyzet elég tág fogalom, konkrétan meg kellene határozni, hogy kit lehet
odasorolni, ezért kikerült a rendeletbıl, a polgármester különös méltánylást igénylı esetben
eldönti, kinek ad kedvezményt. A közterületet általában nem a rászoruló emberek használnak.
Jövedelmi határokat lehetne meghatározni.
Patkós Zsolt polgármester
Nem szokványos dolog, hogy közterület használatért fizetnek az emberek. Közterület
használati engedélyért általában esküvı vagy családi rendezvény alkalmával fordulnak ide az
emberek. Nem különös méltánylást igénylı helyzet. Aki ilyen nagyobb rendezvényt meg tud
szervezni, az a közterület használati díjat is ki tudja fizetni.
Vincze Jánosné jegyzı
A közterület használat engedélyezése kizárólag polgármesteri hatáskör.
Mucsi László TMB elnök
Támogatja a rendelet azon bekezdését, mely szerint Szankon házaló kereskedés folytatása
tilos. Nagyon sok esetben lopott cikket árultak, más lett volna a helyzet, ha hivatalos árut
árulnak.
Tabajdi Gábor tag
Azonnali intézkedést kell maga után vonnia, hogy az árusnak elmenjen a kedve a házalástól.
Vincze Jánosné jegyzı
A rendeletet a jegyzınek kell betartatni. A jegyzıhöz minden árusnak be kell jelenteni, hogy
árulni akar. Van aki azt mondja, hogy szórólapot dobál és minden lakásba becsönget. Több
alkalommal volt, hogy beszóltunk a rendırségre és kijöttek. Lakossági bejelentésre is
kijönnek, mert már erre is volt példa. Szankciót nem lehet a rendeletben alkalmazni.
Mucsi László TMB elnök
Ha ilyet tapasztal a lakosság, akkor be kell a jegyzınek szólni.
Patkós Zsolt polgármester
Egyéb tájékoztatás kapcsán a lakosság figyelmét fel lehet hívni, hogy aki ilyet lát vagy
tapasztal, az a jegyzıt vagy a rendırséget értesítse.
Mucsi László TMB elnök
A rendelet módosításával egyetért és elfogadásra javasolja.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
8/2008./XI.03./ TMB hat.
Közterület-használatról szóló rendelet
módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a közterület-használat módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
Vincze Jánosné jegyzı távozott a bizottsági ülésrıl.
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NAPIREND
2. Elıterjesztés biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Néhány szóban felvázolta az írásos elıterjesztést. Korábban nem hitte volna, hogy Szankon is
érdemes lehet biogáz üzemmel foglalkozni. A cég vezetıjének tájékoztatója után kezdett
tovább kutakodni. Az Európai Uniónak az egyik irányelve lesz majd ezeknek a biogáz
üzemeknek az elterjedésének a segítése. Ebben az évben fogadták el ezt a mezıgazdasági
elıterjesztést, amelynek egyik tartalma az volt, hogy helyben és az országokban segíteni és
elısegíteni szükséges ezeknek az erımőveknek a megvalósítását. Szükségesnek tartják, azért,
mert nagyon gyengén állunk energiahordozók tekintetében. Orbán László szerint érdemes
lenne egy ilyen erımővet létesíteni, még ha kis település is. Nagyon kevesen vannak olyanok,
akik ilyen fajta beruházást megvalósítanak, mivel költséges, csak pályázattal és magántıke
összefogásával lehetséges. Ennek az elıkészítése csak akkor lehet, ha vagy egy elıtanulmány
vagy megvalósíthatósági tanulmány van. Nekünk ebben a gazdasági helyzetben nagyon nehéz
bármilyen összeget elıteremteni. Abban az esetben, ha van ennek létjogosultsága, érdemes
megpróbálni, ha nincs, akkor nincs értelme vele foglalkozni. Számon fogják majd kérni
rajtunk, miket tettünk annak érdekében, hogy ez a település gazdaságilag egy kicsit
fellendüljön. Van egy adottságunk, ami a mezıgazdaság tekintetében is kiszolgáltatott
adottság. Abban az esetben, ha a mezıgazdasági termelık tekintetében már tudnánk mi
helyben is biztos piacot ennek az üzemnek, akkor a legtöbbet megtettük a jövıt nézve. Ha
nem indulunk el ezen az úton, akkor nem is tudjuk meg, hogy jó vagy rossz a javaslat.
Mucsi László TMB elnök
Az anyagot áttanulmányozta. Külföldön is elsısorban olyan helyeken próbálják
megvalósítani, ahol sok a szerves anyag, állattartó telepek közelében. Ez a vidék szerves
anyagban szegény. Véleménye szerint a szerves anyagoknak az összegyőjtése, a termıföldre
való visszajuttatás lenne olcsóbb. Nem megfelelı a trágyaérlelés, nem megfelelı a
technológia, nincsenek kész silóberendezések. A nagyobb kacsa- vagy libatelep komoly
értékes mellékterméket produkál. A mőtrágya ára nagyon felemelkedett, a gazdák nem tudják
csak a szerves trágyával utánpótolni a talaj termıképességét. Úgy érzi, ehhez kevés az a
képzıdı szerves anyag mennyiség, ami ehhez szükséges lenne.
Patkós Zsolt polgármester
Felmerülhet, hogyan tudnánk a szennyvízdíjat is olcsóbbá tenni. Ez a biogáz üzem be tudná
ingyen fogadni a végfeldolgozás során keletkezı „pogácsákat”, amit nem tudnak már hova
elhelyezni, pedig ennek még van használható értéke. Kiskunmajsán is rengeteg olyan szerves
anyag képzıdik, amit nem tudnak feldolgozni. Nagyon drágán tudják ezeket elhelyezni,
veszélyes hulladékként.
Mucsi László TMB elnök
A zöld hulladékot másképpen használná fel. Itt volna akkor jó, de a szennyvíziszap
visszahozása nem tudni, mibe kerül. Barátságosabb gondolatnak tartaná, ha a tisztított
szennyvíz nem menne át Jászszentlászlóra, hanem helyben maradna. Évenként 70 ezer m3 víz
is itt maradna Szankon. Elıkészítı tanácskozást mindenképpen érdemes lenne folytatni Orbán
úrral. Kérdés, hogy ezzel a technológiával ki lehet-e váltani a háztartásonkénti
szennyvíztisztítást. Ha igen, abban már van fantázia.
Patkós Zsolt polgármester
Érdemesnek tartaná, ha a döntést megelızıen sor kerülne egy megbeszélésre. Javasolja, hogy
a következı bizottsági ülésre hívjuk meg Orbán Lászlót és adjon tájékoztatót. Utána tegyen
javaslatot majd a bizottság erre vonatkozóan. Egy héten belül győjtse össze a bizottság a
kérdéseit.
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Tabajdi Gábor
Konkrétumok lennének fontosak. Ha már szakirodalom, az viszont pénzbe kerül.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, hogy a bizottság fogalmazza meg azokat a kérdéseket, amelyekre választ szeretne
kapni Orbán Lászlótól. Az ajánlatot tevı cég képviselıjét hívja meg a bizottság a következı
ülésére és a részletek tekintetében tisztázásra kerülnek a kérdések.
Mucsi László TMB elnök
Kisegítı anyagra is szükség lesz, meg kell tudni, mennyi szennyvíziszap keletkezik.
Tabajdi Gábor
Meg kell tudni, hogy a biogáz megvalósítására nem falusi szinten, hanem háztartási szinten
hogyan van lehetıség? Konkrétan tud erre Magyarországon mőködı példát. Magyarázta a
mőködési elvét a berendezésnek. Ha a környezetvédelmi hatóság elzárkózik akkor hiába
akarunk bármit is.
Mucsi László TMB elnök
Az elhangzottak alapján javasolta, hogy a következı bizottsági ülésre hívjuk meg az ajánlatot
tevı cég képviselıjét. A bizottság akkorra megfogalmazza és összegyőjti ezzel kapcsolatosan
a kérdéseit.
A TMB egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a következı bizottsági ülésre meghívja az
ajánlatot tevı cég vezetıjét a felmerült kérdések tisztázása miatt és azt követıen teszi meg
javaslatát a képviselı-testület felé a biogáz kiserımő megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésével kapcsolatosan.
Patkós Zsolt polgármester távozott a bizottság ülésérıl.
NAPIREND
3. Egyéb kérdések
- Patai Jánosné Szank, Táncsics u. 15. sz. járda felújítási kérelme
- Monostori Károly Szank, Arany J. u. 5. sz. járda felújítási kérelme
(Kérelmek a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Mucsi László TMB elnök
Ismertette a benyújtott kérelmeket. Szőkösek az anyagi lehetıségek, szakmunkával tudunk
segíteni. Javasolta, hogy a közhasznú kımőves szakember nézze meg, hogyan lehet
megjavítani. Ha javítható, akkor ne a munkadíjat, hanem az anyagot fizesse ki a tulajdonos.
A polgármesternek jelezze a kımőves, mi a legjobb és legolcsóbb megoldás. Monostori
Károly kérelmezınél is meg kell nézni, hogy a járda a lapok felszedésével kijavítható-e.
Nagyobb felújítást nem áll módunkban végrehajtani. Mind a két esetben szakember nézze
meg, hogyan lehet ezt kivitelezni és jelezze a polgármesternek. Az önkormányzat anyagi
lehetısége jelenleg nem teszi lehetıvé a teljes járdaszakasz felújítását.
Szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot.
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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8/2008./XI.03./ TMB hat.
Patai Jánosné járda felújítási
kérelmérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága Patai Jánosné Szank, Táncsics u. 15. sz. alatti lakos járda felújítási kérelmével
kapcsolatosan javasolja a polgármesternek, hogy kımőves szakember nézze meg és tegyen
javaslatot a legjobban és legolcsóbban kivitelezhetı megoldásra. Javasolja a bizottság, hogy a
szakmunkát és segédmunkát ajánlja fel az önkormányzat. A járda javítás anyagköltségét a
szakember becsülje meg és a tulajdonos felé közvetítse. Az önkormányzat anyagi lehetısége
jelenleg nem teszi lehetıvé a teljes járdaszakasz felújítását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
A TMB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
9/2008./XI.03./ TMB hat.
Monostori Károly járda felújítási
kérelmérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága Monostori Károly Szank, Arany J. u. 5. sz. alatti lakos járda felújítási kérelmével
kapcsolatosan javasolja a polgármesternek, hogy kımőves szakember nézze meg és tegyen
javaslatot a legjobban és legolcsóbban kivitelezhetı megoldásra. Javasolja a bizottság, hogy a
szakmunkát és segédmunkát ajánlja fel az önkormányzat. A járda javítás anyagköltségét a
szakember becsülje meg és a tulajdonos felé közvetítse. Az önkormányzat anyagi lehetısége
jelenleg nem teszi lehetıvé a teljes járdaszakasz felújítását.
Határidı: azonnal
Felelıs: Mucsi László TMB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.
K. m. f.

Mucsi László
TMB elnök
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