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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 2009. február 5-én 16 órakor 
 megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak:  Mucsi László elnök 
 Rokolya Nándor bizottsági tagok  
 Patkós Zsolt polgármester 
 Tímár Zsolt képviselı 
 Tóthné Horváth Emília bizottsági referens 
 
Mucsi László elnök 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı 
bizottsági tagból 2 fı jelen van.   
 
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
N A P I R E N D 

1.  Biogáz kiserımő megvalósíthatóságának vizsgálatához javaslat megbeszélése 
    Elıadó: Mucsi László a TMB elnöke 
 
2. Mezıgazdasági szolgálat felállítására javaslat megbeszélése 
    Elıadó: Mucsi László a TMB elnöke 
 
3. Egyéb kérdések 
 
NAPIREND 
1 Biogáz kiserımő megvalósíthatóságának vizsgálatához javaslat megbeszélése 
 
Mucsi László elnök 
Véleménye szerint nem a Képviselı-testület feladata felmérni a környezı települések 
potenciális nyersanyagbázisát. A szanki termelık bevonása lehetne az elsıdleges cél. 
Polgármester úrnak mi a véleménye errıl? 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Megegyezik a véleménye. Nem véletlen, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati 
információkat is kért a testület. Javasolja, hogy a bizottság Szank közigazgatási területérıl 
szerezzen be minden információt, a környezı településekre vonatkozó információk 
beszerzésével pedig a tanulmány készítıjét bízza meg az eredeti elgondolás szerint. 
 
Mucsi László elnök 
A bizottság elsıdleges feladata tehát a szanki állattartó telepek, elsısorban baromfitenyésztı 
telepek felmérése lenne, hiszen Szank vonzáskörzetében szinte csak ilyen jellegő 
létesítmények találhatóak. Ezek a telepek biztosítanák a biogázüzem alapanyag-ellátásának 
jelentıs részét. A falugazdász tudna pontos tájékoztatást adni a keletkezı alapanyag 
mennyiségérıl. A lehetséges termelıket is felmérhetnénk.  
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Tímár Zsolt 
A libatömık is viszonylag nagyobb mennyiséget termelnek, de nem beszéltünk még a 
bodoglári, illetve a móricgáti termelıkrıl sem. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A keletkezı mennyiségeket viszont kizárólag személyes megkeresés alapján tudjuk 
felbecsülni. Felajánlja a polgármesteri hivatal autóját a felméréshez. A kisebb tömıket 
elégséges szám szerint említeni. 
 
Mucsi László elnök 
A kérdıív 3. pontjával kapcsolatban szintén a falugazdász tudna pontos tájékoztatást adni, 
részletes nyilvántartása van a földterületekrıl, illetve a termelt növényekrıl. 
 
László Tibor külön meghívott a földtulajdonosok képviseletében megérkezett. 
 
Mucsi László elnök 
Az energianövényekre való átállásra nem alkalmas a talaj, esetleg a cukorszirup jöhetne szóba, 
vagy silózott növények. Mezıgazdasági társulások mőködnek Kiskunmajsán és 
Csólyospáloson, feldolgozóüzemek pedig Kiskırösön, Jászszentlászlón, Kiskunfélegyházán, 
Kiskunmajsán és Kiskunhalason. 
Települési hulladékgazdálkodás: Jászszentlászlón körülbelül 1000 m3 szennyvíziszap 
keletkezik, de szóba jöhet Kiskunmajsa, Kiskunhalas és Kiskunfélegyháza is. 
Környezet: A tervezett terület körülbelül 800 méterre található a község szélétıl, a lakott 
területtıl pedig 500 m a távolsága. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Környezı települések nem terveznek hasonló beruházásokat. Csak Kiskunmajsa jelezte, hogy 
zöldséghulladék feldolgozót szeretne létesíteni. 
Hıhasznosítás tekintetében a baromfitelepek is szóba jöhetnek. 
 
Mucsi László elnök 
Volna lehetıség kertészeti célú hıhasznosításra is. A középületek főtése a távolság miatt nem 
volna gazdaságos. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A felmérés után következhet a gazdák tényleges megkeresése, illetve potenciális beruházók 
keresése.  
Az információ begyőjtésérıl hogyan fog gondoskodni a bizottság? 
 
Mucsi László elnök 
Elsı lépésként Palotás Zsoltot keressük meg, majd a fennmaradó szükséges adatokat magunk 
szerezzük meg. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolja a Bizottság, hogy Szankon kívüli potenciális telepekre vonatkozóan a tanulmány 
készítıje gondoskodjon az adatgyőjtésrıl. A biogázüzem tervezett helyére vonatkozóan a 
bizottság elnöke megkereste-e a terület-tulajdonosokat?  
 
Mucsi László elnök 
Még nem kerestem meg. 
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Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetésben is kalkulálnunk kell a földvásárlásra szánt összeggel. Elmondta továbbá, 
hogy 2009. február 13-ig az információgyőjtést le kell zárni. 
 
Mucsi László elnök 
Kérem jelezzék, hogy a megbeszélt munkamenettel egyetértenek-e? 
 
 
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
1/2009.(II.05.) TMBH. 
Biogáz kiserımő megvalósíthatóságának vizsgálatához javaslat  

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági 
Bizottsága az alábbi munkamenetet fogadja el a biogázüzem megvalósítási tanulmányának 
elkészítéséhez. 

1. 2009. 02. 23-ig Palotás Zsolt falugazdász megkeresi a szanki földtulajdonosokat, 
Mucsi László a bizottság elnöke az állattartó telepeket a kérdıívben szereplı adatok 
begyőjtése érdekében. 

2. A bizottság javasolja, hogy a Szankon kívüli területekre és telepekre vonatkozó 
adatokat a tanulmány készítıje szerezze be.  

 
Határidı: 2009. február 13. 
Felelıs: Mucsi László TMB elnök 
 
NAPIREND 
2. Mezıgazdasági szolgálat felállítására javaslat megbeszélése 
    Elıadó: Mucsi László a TMB elnöke 
 
Mucsi László elnök 
A polgármester úrral való megbeszélés során megállapítottuk, hogy a mezııri szolgálat 
ellátásához nem elégséges egy személy, így azt gondoljuk, hogy egy második tanyagondnoki 
körzet létrehozásával a tanyagondnoki szolgálatban dolgozók segítségével felváltva látnák el a 
feladatot. A mezııri szolgálat költségeit állami támogatásból és gazdálkodóktól befolyt 
összegekbıl tervezzük fedezni. Mivel a gazdálkodók támogatását is kérnénk ehhez, ezért 
hívtuk a tulajdonosok képviselıjét László Tibort.  
 
László Tibor 
Véleménye szerint nincs elegendı állami támogatás a szolgálat létrehozásához. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Létrehozzuk a mezııri szolgálatot. Kezdeti megbeszéléseket a falugazdásszal folytattuk le. 
Láthatjuk, hogy a lopások elszaporodtak, s bár a vagyonvédelem elsısorban a tulajdonosok 
feladata lenne, az Önkormányzat is kiemelt figyelmet kíván fordítani a problémára. Ezt az 
Önkormányzat egyrészt állami normatívából, másrészt a földtulajdonosok által juttatott 
pénzbıl kívánja finanszírozni. Harmadrészt természetesen az Önkormányzati költségvetés is 
támogatná a szolgálatot. Ha a gazdák hozzájárulnak a szolgálat támogatásához, akkor nem vet 
ki földvédelmi járadékot, ellenkezı esetben azonban igen. Mivel a földtulajdonosok kapnak 
támogatást a vadásztársaságtól, és ezt célirányosan lehet csak felhasználni, azt a külterületi 
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utak javítására lehetne fordítani. Az Önkormányzat kiegészítené ezt az összeget azzal a 
pénzzel, amit a külterületi utak karbantartására különít el. A földtulajdonosok és az 
Önkormányzat együttmőködése közös érdek. A falugondnoki szolgálatot valóban ki 
szeretnénk bıvíteni még egy körzettel. Bár a falugondnoknak ugyan nincs fegyverviselési és 
ellenırzési joga, a megfigyelési feladattal bíznánk meg, ezzel is segítené mezııri szolgálatot. 
A szolgálatot erısíthetné még a vadır, a bugaci erdészet alkalmazottja, a polgárırség, illetve a 
rendırség is. Így már biztosítani tudnánk, hogy ez egy mőködıképes, a vagyon biztonságát 
szolgáló rendszer legyen. A Szankra bejövı utakra kiegészítésképpen megfigyelı kamerákat 
telepítenénk. 
 
László Tibor 
A támogatás rajtunk nem múlik, de egy közelmúltban tartott közgyőlésen ügyvédek és az 
adóhatóság alkalmazottjának jelenlétével sem tudták a földtulajdonosok tisztázni, milyen 
módon lehet a kapott támogatást törvényesen felhasználni. Össze fogjuk hívni a 
földtulajdonosok közgyőlését. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Nem visszamenılegesen, hanem az adott évben kapott pénz felhasználásáról ha dönt a 
földtulajdonosok közössége, akkor lehetne-e ezt a külterületi utak karbantartására fordítani? 
Tudnának egyeztetni az ügyvédjeikkel? Lehetséges lenne-e az, -abban az esetben, ha 
megszavazná a közösség a támogatást-, hogy a pénzt az Önkormányzat számlájára egy 
összegben átutalják? 
 
László Tibor 
Az ügyvéd szerint minden földtulajdonosnak meg kell szavazni a pénz felhasználását. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Jól értem, hogy a földtulajdonosok az összeget más célra kívánják felhasználni? 
 
László Tibor 
Részben igen. 
 
Mucsi László elnök 
Kéri László Tibor segítségét és közbenjárását a javaslatra. 
 
László Tibor 
Nem gondolja, hogy az Önkormányzat, illetve az állam megfelelıen támogatná, ösztönözné a 
gazdák munkáját. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Az Önkormányzat utakat keres annak reményében, hogy a gazdasági válság enyhülésével 
Szank község kedvezıbb helyzetbe kerüljön, mint a környezı települések. Van elképzelés a 
település lakosságmegtartó képességének erısítésére, van elképzelés, hogyan lehetne az 
ingatlanok értékét megtartani, befektetıket idecsábítani. 
 
László Tibor 
A közgyőlés kitőzése lesz a következı lépés. A maga részérıl támogatja az elképzelést, hiszen 
valamiféle megoldást mindenképpen találni kell a problémára. 
Mucsi László elnök 
Javasoljuk a mezııri szolgálat felállítását, amelynek a költségeihez a földtulajdonosok 
földtulajdon-arányosan járulnak hozzá. A földtulajdonosok a támogatást az Önkormányzat 
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rendelkezésére bocsátanák, amelybıl az Önkormányzat a külterületi utak karbantartását 
valósítaná meg. 
 
A TMB 2 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta: 
 
2/2009.(II.05.) TMBH. 
Mezııri szolgálat felállítására 

 
HATÁROZAT 

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Településfejlesztési és Mezıgazdasági 
Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek a mezııri szolgálat felállítását, amelynek 
költségeihez a földtulajdonosok földtulajdon arányosan járulnak hozzá. A földtulajdonosok a 
támogatást az Önkormányzat rendelkezésére bocsátanák, amelybıl az Önkormányzat a 
külterületi utak karbantartását valósítaná meg. 
  
Határidı: KT következı ülése  
Felelıs: Mucsi László TMB elnök 
 
NAPIREND 
3. Egyéb kérdések 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A Szank- Bócsa közötti 5404 számú út javítása és fejlesztése ügyében tájékozódtam a 
Közútnál. A fejlesztést támogatja a Közút, ami kizárólag kiemelt projektként valósulhat meg, a 
beruházás kormánydöntéssel válhat támogatottá. Mint az út tulajdonosa és kezelıje a Magyar 
Közút pályázhat 100%-os támogatásra. Keresem a támogatókat ahhoz, hogy a projekt 
megfelelı megalapozottsággal kerülhessen a kormány elé. A pályázatot 2009. 04. 30-ig lehet 
beadni. Magyar Közút ezt a tervet már 2002-ben elindította. Egy egyesített tervet készíttetett, 
ez az amire lehetne építeni. Nekünk is érdekünk lenne ehhez a projekthez hozzájárulni, ha ez 
szükséges. Dr. Csepi Lajos (ÁPV Rt.) szakállamtitkárral való egyeztetést tartom a 
legfontosabb lépésnek..  
 
Mucsi László elnök 
Ismerteti a bizottsági tagokkal a tervezett iparterületre vonatkozó szakhatósági állásfoglalást. 
Véleménye szerint az Erdıfelügyelıségtıl kérni kell a terület parkerdıvé nyilvánítását, így 
megakadályozható az erdı ipari célú felhasználása. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18.00 órakor bezárta az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 

   Mucsi László 
         elnök 


