SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

4/2009.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2009. június 30-án
megtartott ülésérıl

Határozatok száma: 5-7.

TARTALOMJEGYZÉK

5/2009./VI.30./ TMBH.
A helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.)ÖR számú rendelet módosításáról

4. oldal

6/2009./VI.30./ TMBH.
Szank község településszerkezeti tervének módosításáról

4. oldal

7/2009./VI.30./ TMBH.
Mezei ırszolgálat megalakításáról

5. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság 2009. június 30-án 14.30 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház díszterme
Jelen vannak: Tabajdi Gábor TMB tag
Rokolya Nándor TMB tag
Vincze Jánosné jegyzı
Besesek Béla képviselı
Vieszné Újfalusi Edit jegyzıkönyvvezetı
Tabajdi Gábor TMB tag
Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Mucsi László elnök úr felkérte, hogy
távollétében megbízásából helyette vezesse az ülést. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mivel a 3 fı bizottsági tagból 2 fı jelen van. Mucsi László elıre jelezte
távolmaradását. Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok a mezei ırszolgálat
megalakításáról szóló elıterjesztéssel egészüljön ki, így a három napirend helyett a bizottság
négy napirendi pontot tárgyaljon. Más javaslat nem hangzott el.
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés …./2009.(…) rendeletre a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.)
ÖR. számú rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Elıterjesztés Szank község településszerkezeti tervének módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
3. Elıterjesztés mezei ırszolgálat megalakításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
4. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Elıterjesztés …./2009.(…) rendeletre a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.)
ÖR. számú rendelet módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Tabajdi Gábor TMB tag
Felkérte jegyzı asszonyt az 1. napirend elıterjesztésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A településrendezési terv módosítására a Településfejlesztési és Mezıgazdasági Bizottság
javaslatait figyelembe véve került sor. A helyi építési szabályokról szóló 2000-es rendeletet
módosítani kell azokkal a szabályokkal, amelyek a településszerkezeti terv módosítása kapcsán
szükségesek. Nemcsak módosítások, hanem kiegészítések is történtek, korrigálásra kerültek
olyan szövegrészek, amelyek eddig hibásan szerepeltek a rendeletben.
Tabajdi Gábor TMB tag
Megköszönte az elıterjesztés szóbeli kiegészítését. A rendelet megalkotásával egy hosszú
folyamat végére teszünk pontot. Kérdezte, van-e hozzászólás?
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Kérdés, hozzászólás nem volt, Tabajdi Gábor TMB tag szavazásra tette fel az elıterjesztés
támogatását.
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
5/2009./VI.30./ TMBH.
A helyi építési szabályokról szóló
14/2000.(V.31.)ÖR számú rendelet módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a helyi építési szabályokról szóló
14/2000.(V.31.)ÖR számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az elıterjesztés
szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés Szank község településszerkezeti tervének módosítására
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Tabajdi Gábor TMB tag
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyzı
Az elıterjesztés a bizottság javaslatainak figyelembevételével készült el. A képviselıtestületnek a község településszerkezeti tervét határozattal lehet módosítani. Az
elıterjesztésben öt pontban írtuk le a módosítás lépéseit. A szakhatóságok, valamint a fıépítész
is jóváhagyta a terveket.
Tabajdi Gábor TMB tag
Kérdezte, van-e a második napirendi ponthoz hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt, Tabajdi Gábor TMB tag szavazásra tette fel az elıterjesztés
támogatását.
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
6/2009./VI.30./ TMBH.
Szank község településszerkezeti tervének módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy Szank község településszerkezeti tervének
módosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
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NAPIREND
3. Elıterjesztés mezei ırszolgálat megalakításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve)
Tabajdi Gábor TMB tag
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztésre.
Vincze Jánosné jegyzı
A képviselı-testület a 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotásakor döntött egy mezıır
alkalmazásáról 2009. május 1-jétıl. A költségvetésben szerepel az erre vonatkozó tétel. Kiírtuk
a pályázatot, a mezıır személye kiválasztásra került. Május 1-jétıl nem tudtuk kinevezni, mert
jogszabály szerint a mezıırnek elıször le kell tennie a mezııri vizsgát, majd ezt követıen
tehet a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál esküt, és utána lehet kinevezni. Bács-Kiskun
megyében nem szerveztek ilyen vizsgát, ezért Pécsen tudott eleget tenni kötelezettségének és
sikeres vizsgát tett. Budapestrıl megérkezett a vizsgabizonyítványa, bejelentettük eskütételre,
amelyre akkor kerülhet sor, ha elküldtük üzemorvoshoz, aki beutalta pszichológiai vizsgálatra.
Tabajdi Gábor TMB tag
Milyen idıponttól kezdheti el a munkát?
Vincze Jánosné jegyzı
Ahhoz, hogy el tudjon indulni a munkába, be kell szerezni a jogszabály szerinti kötelezı
felszerelését. Július 1-jétıl szeretnénk elindítani a szolgálatot. Az elıterjesztésben benne van,
hogy a jogszabály szerint hogyan lehet a mezei ırszolgálat költségeit, valamint a fenntartással
és a mőködéssel kapcsolatos költségeket az állami költségvetésbıl visszaigényelni. A
létrehozási költségbıl legfeljebb 300 e Ft-ot, a fenntartásra és mőködési költségeihez pedig
havonta 50 e Ft-ot tudunk visszaigényelni, amit utólag fogunk megkapni.
Tabajdi Gábor TMB tag
A mezıır hivatásos vadász, van fegyverviselésre engedélye?
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, van saját fegyvere, de a mezııri szolgálathoz az önkormányzatnak kell fegyvert
biztosítani. Az elıterjesztésben a gazdálkodási elıadónk az 1. és 2. számú mellékletben
részletesen leírta a tervezett, majd a tényleges bevételek és kiadások alakulását. Kérte az
elıterjesztésben leírtakhoz a TMB támogatását, mert a képviselı-testületnek határozatban kell a
mezei ırszolgálat felállításáról rendelkezni, amelyben meg kell határozni az ırszolgálat
létszámát, mőködési területét, felszereltségét és költségeit.
Tabajdi Gábor TMB tag
Kérdezte, van-e hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt, Tabajdi Gábor TMB tag szavazásra tette fel az elıterjesztés
támogatását.
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
7/2009./VI.30./ TMBH.
Mezei ırszolgálat megalakításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a mezei ırszolgálat megalakításáról szóló
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Mucsi László TMB elnök
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NAPIREND
4. Egyéb kérdések
Tabajdi Gábor TMB tag
Kérdezte, van-e észrevétel, megjegyzés a 4. napirendi ponthoz?
Besesek Béla képviselı
A bizottsági ülésen tanácskozási joggal van jelen. Kérdezte, hogy a lakóházak elıtti közterület
gondozása kinek a feladata?
Vincze Jánosné jegyzı
Errıl a képviselı-testület rendeletet alkotott, ami elıírja, hogy minden tulajdonos a saját
ingatlana elıtti területet köteles rendben tartani.
Besesek Béla képviselı
Nem azért vetette fel ezt a kérdést, hogy a feladatot az önkormányzat vállalja át, csak úgy érzi,
hogy rendezetlen ez a dolog. Régebben sokan sérelmezték, hogy az önkormányzat a fıutcán
vágta a füvet, a mellékutcákban pedig nem.
Vincze Jánosné jegyzı
Igen, ezért polgármester úr úgy döntött, hogy ezt a gyakorlatot megszőntetjük. Az
ingatlantulajdonosok ki lettek értesítve, hogy meghatározott összeg ellenében lehetséges a
fővágást elvégezni. Ez a gyakorlat jelenleg is mőködik a faluban.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Tabajdi Gábor bizottsági tag 15 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Tabajdi Gábor
TMB tag
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