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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2011. február 2-án 16 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Csertı István elnök
Kovács Zsuzsanna
Rékasiné Dr. Oláh Gizella és
Tóth Mátyás bizottsági tagok
Besesek Béla alpolgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Csertı István VGB elnök
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 4 fı jelen van. Mucsi László elızetesen
bejelentette távolmaradását. Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirendet
tárgyalja a bizottság.
A VGB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Javaslat a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2011-2014. évi feladattervére
Elıterjesztı: Csertı István VGB elnök
2. „A megújuló energia alapú szanki gazdaságélénkítésre vonatkozó szakmai és mőszaki
dokumentumok véleményezésé”-re az Econo Consult Kft. által tett ajánlat
véleményezése
Elıterjesztı: Patkós Zsolt polgármester
3. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Javaslat a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2011-2014. évi feladattervére
Elıterjesztı: Csertı István VGB elnök
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Csertı István VGB elnök
Ez a napirend a bizottság feladatterve a bizottság mőködésének idejére. Összeállítása a
múltkori anyagnak, melyhez kéri a véleményeket. Úgy gondolta, hogy ma ezt jóváhagyjuk és
utána lépésenként kidolgozzuk, feldolgozzuk, ahogyan a feladatterv engedi. Lehetne úgy is,
hogy minden ügyben ı hoz elıterjesztést, vagy a bizottság tagjai bevállalnának egy-egy
feladatot, területet. Pl. szociális földprogram helyi lehetıségeinek a feltárása, magyarázta az
anyag összeállításának elképzelését, a szanki lehetıségeket. Gyakorlati elképzeléseket is
mondott. Helyi munkaközvetítı iroda megvalósítása. Az ezzel kapcsolatos gondolatait
elmondta. Adatbázis építkezést el lehet kezdeni és amikor készen van, megbeszéljük,
folyamatosan figyelemmel kísérve. Információs adatgazdák is vannak. Helyi piac
szempontjából az elsı lépés a tapasztalatszerzés lenne. Biztonságot ad ha lassúnak is tőnik de
gyors tud lenni. Kiegészítenivalója van-e valakinek.
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Megjött Patkós Zsolt polgármester.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
Elıször a lakosság körében végeznénk egy felmérést, kiket lehetne felkeresni egy-egy
témában. Ezeket a javaslatainkat célzottan, célirányosan juttassuk el hozzájuk.
A
nyugdíjasoktól a diákokig csoportosítva. Nem egyszerő a népesség nyilvántartástól elkezdeni
a helyi ismeretek alapján összeállítani.
Csertı István VGB elnök
Adatbázist kell készíteni ezzel kapcsolatosan. Kis fórumokat rendezünk vagy személyesen
járjuk végig. Kiadványt készítünk, képzést szervezünk rá. Számtalan lehetıség van, meg kell
nézni, mások hogyan csinálják. Itt van leírva az adatbázis.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
Személyes kapcsolat a legcélszerőbb.
Csertı István VGB elnök
Idıigényes. Jegyzıkönyvbe bekerült. Vagy egy kész elıterjesztést én hozok, vagy mindenki
vállal egy ilyet. Mi a vélemény?
Besesek Béla alpolgármester
Hogyan gondoltad az adatbázis készítést. A településen mőködı vállalkozók regisztrálva
vannak. A bizottságnak meg kell kérni a hivataltól és megkapja. İstermelık adatait a
falugazdásztól lehetne megkérni, de ezt a bizottsági tagok hogyan tudják megcsinálni.
Csertı István VGB elnök
Majd kitalálja a bizottság ennek a módját.
Besesek Béla alpolgármester
Jó dolognak tartja az egészet, ha a bizottság ezeket meg tudja valósítani.
Patkós Zsolt polgármester
Mindenki a saját maga adataira vonatkozóan nyilatkozhat. A hivatal sem fogja kiadni, csak
titoktartási felelısséggel. Véleménye szerint megoldható.
Csertı István VGB elnök
Egyelıre a cél van kitőzve, meg lehet-e oldani, nem tudja. Azt is jelentheti, hogy egyiket sem
tudja megvalósítani, akkor a bizottság nem tud elırelépni ebben a dologban. Meg kell nézni,
ez is egy cél elérése.
Besesek Béla alpolgármester
Jó dolognak tartja, csak a módját nem látja, hogyan lehet kivitelezni.
Csertı István VGB elnök
Ha jó célt tudunk pl. az ıstermelıi csoportnak mondani, miért akarunk velük találkozni,
milyen kapcsolatot kívánunk velük kiépíteni, biztosan érdekelni fogja az embereket. Most
kell kitalálni, tartalommal megtölteni, mit valósítsunk meg. Most megbeszéljük, hogy a
következı ülésre mit hozzak és azt elıkészítem, de a bizottsági tagok szaktudása így kimarad,
vagy pedig vállal mindig valaki egy-egy témát.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
Eseti jellegő, hogy mivel találkozik az ember, milyen ötlete van.
Csertı István VGB elnök
Ebbıl a feladattervbıl kell választani, a helyi termékek fejlesztését hogyan lehet bevezetni,
nemcsak ötletet ad, hogyan lehet részt venni a dologban, a lépeseit kidolgozni. Ez a téma pl.
lehetne a tiéd, mivel te a te ötleted is volt. A szociális földprogram lehet a Zsuzsáé.
Tóth Mátyás biz.tag
Hogyan lehet az embereket megszólítani. Személyes kapcsolat és bizalom kérdése az egész.
Két nap alatt felmérte Szankon és vonzáskörtében lévı állattartókat. Ez a téma itt is kimaradt.
Csertı István VGB elnök
Az ıstermelık között ott van, nem maradt ki.
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Tóth Mátyás biz.tag
Személyes bizalom és ismeretség folytán senki sem utasította vissza az érdeklıdését. Ha
kiküldünk egy felhívást, nagyon sokan nem fognak reagálni. Mindenki a saját ismeretségi
vonzáskörzetében tudja ezt eldönteni. Ha nem visszük bele, nem azt akarjuk megértetni
velük, hogy segíteni akarunk nekik is, akkor nem fog olyan együttmőködés kialakulni,
amilyet szeretnénk és nem fog jól mőködni.
Csertı István VGB elnök
Kezdjük egy személyes kapcsolat kiépítésével. Kikkel kezdjük. A kapcsolati hálót segíthetik
fejleszteni.
Tóth Mátyás biz.tag
Az állattartók 70 százalékát már ismerte. Ezek továbbították másoknak az információt.
Csertı István VGB elnök
Ezt a szálat véleményem szerint neked kellene tovább folytatnod. A kapcsolatot rendszeressé
tennénk, mi mit tudnánk tenni, az önkormányzat mit tudna tenni. İk mit gondolnak errıl az
egész dologról.
Tóth Mátyás biz.tag
Gondolt arra, hogy össze lehetne hozni egy fórumot, kötetlen beszélgetést, ahol mindenki
elmondhatná a saját gondját, baját. Ilyenkor jó ötlet is elıkerülhet. A bizottság csak segíteni
próbál vagy ötletet ad, vagy lehetıséget tárunk fel az ı számukra is. A szántóföldi
növénytermesztık, gyümölcstermesztık, állattenyésztık vagy akár a helyi kisvállalkozók
körében lehetne fórumot összehívni. Érezzék, hogy foglalkozunk a problémájukkal, érdekel a
sorsuk bizonyos szinten. Ha tudunk, próbálunk nekik segíteni.
Csertı István VGB elnök
Javasolja, hívjunk össze munkacsoportokat, ıstermelıket, növénytermesztıket, állattartókat,
akiknek hasonló a problémájuk. A fórumon elmondhatják, miben számítanak az
önkormányzatra, mik a problémáik, milyen jogi környezetet szeretnének.
Tóth Mátyás biz.tag
Termelıi szervezetek tapasztalatait osztotta meg a bizottság tagjaival. Ez helyben nem
mőködik. Ezek az emberek személyes tapasztalataikat, gondjaikat elmondhatják, hogyan
mőködik. Van-e ennek esélye, lehetısége Szankon?
Kovács Zsuzsanna biz.tag
Mindenki azt hiszi, ez a csoda. Állami támogatás nélkül ez nem funkcionál. İk is benne
vannak egy ilyen szervezetben már 1998 óta. Ezzel kapcsolatos tapasztalatait ismertette a
bizottsággal.
Patkós Zsolt polgármester
Jó ötleteknek tőnnek, csak kezelhetetlennek. Egyfajta felmérés lenne szükséges, hogy hány fı
érintett pl. növénytermesztésben, állattenyésztésben. Ha az adatbázis megvan érdemes ıket
tevékenységi kör alapján összehívni. Az emberek fontosnak tarják, hogy a bizottság
személyesen keresse meg és informálódjon a saját problémáikról. Akik régen benne vannak,
ıket csak egyszer lehet egy ilyen rendezvényre meghívni. Súllyal és tartalommal lehetne egy
ilyen rendezvényt megtölteni. Csak kibeszélésnek nem sok értelme van. Nem helyi
problémákkal kell megküzdeni egy állattenyésztınek. A bizottságban legyen a
növénytermesztıknek és az állattenyésztıknek külön felelıse. Küldjön ki nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul az adatok kezeléséhez.
Csertı István VGB elnök
Ez is azért kell, hogy tudjunk vele beszélgetni, több adat nem kell róla.
Patkós Zsolt polgármester
Fontos lenne, hogy a bizottság ezekkel a csoportokkal, termelıkkel fel tudja venni a
kapcsolatot.
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Csertı István VGB elnök
Ki kell gondolni, hogy helyi munkaközvetítıi irodát hogyan kell létrehozni, hogyan kell
mőködtetni. Milyen bejelentési kötelezettsége van. Ezeknek kell utána járni. Tóth Mátyásnak
folytatnia kellene azt, amit már elkezdett. Utána kellene másfajta csoporttal folytatni.
Tóth Mátyás biz.tag
Fontos, hogy tudnia kell, nem akarunk a bizalmával visszaélni. A libatömıknél pl. az
elıállított libamáj piacra jutásának lehetıségét lenne feladatunk segíteni. A termelık kötött
rendszerben dolgoznak. A termelı-értékesítı szövetkezetek megalakítása az elsı probléma. A
nagy cégek belevitték ıket, aminek elınyét nem élvezik, külön csoportot akarnak alakítani,
nem tudnak, mert kötve vannak. Nagyon át kellene és körbe kellene járni, a piaci viszonyokat
mi nem tudjuk alakítani. Önkormányzati szinten mi az amit mellé tudunk tenni, nem tudja.
Varga Ferencné alpolgármester
A termelınek nincs választási lehetısége, benne vannak egy körbe, oda adhatja le az állatot,
ahonnan kapta, önállóan nem tud lépni. Az árat is a felvásárló határozza meg, a takarmány ára
is nagyon megemelkedett. Az emberek bizalmát nem szabad elveszíteni. Milyen témában van
nagyobb lehetıség, a szankiaknak miben tudunk lehetıséget kínálni, ami be is indítható.
Csertı István VGB elnök
A falugazdásszal is beszélt, aki támogatta a helyi munkaközvetítı iroda létrehozását. A
gazdák sokszor nem tudják, hova forduljanak szezonális munkában munkaerıért. Ezzel
segítséget nyújtanánk, ha meg tudnánk jól oldani. A szociális földprogram, ehhez is olyan
csoportokat kellene összehívni, akikkel errıl lehetne szót váltani, látnak-e valami
önkormányzati eszközt. A szociális segélyezést ki lehetne ezzel küszöbölni, ha jól meg tudjuk
szervezni ezt a dolgot.
Varga Ferencné alpolgármester
Egy érdekképviseleti csoport létrehozása jó ötlet lenne, ahol tudnának az emberek
tájékozódni.
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzatnak nem feladata létrehozni érdekképviseleti csoportot. Az ıstermelıknek a
saját problémáját kellene segíteni megoldani.
Varga Ferencné alpolgármester
Akiknek érdeke lenne, rendszeresen kapcsolatot tartanának.
Patkós Zsolt polgármester
Az ötletet ne vessük el. A földosztások után nem igazán van a csoportosulásnak esélye, a
problémák azonosak. Adjunk lehetıséget, teret az önszervezıdésnek.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
A képviselı-testület ilyen jellegő napirendjéhez az elıkészítésben a segítségét fel tudja
ajánlani.
Elment Varga Ferencné alpolgármester
Patkós Zsolt polgármester
A bizottságba legyen egy generáló szerep. Ha van felelıse egy adott témának a bizottságban,
akkor az elfogadottabb tudna lenni az ıstermelık, állattenyésztık körében. A bizottság
munkáját nem a testület munkájától tenné függıvé.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
Ami olyan és a testületi munkára épül, akkor az elıtérbe kerülne a bizottság munkájánál.
Csertı István VGB elnök
Helyi munkaközvetítıi iroda témát elkezdenénk feldolgozni, hogyan lehetne megcsinálni.
Áttekintenénk mit jelent az egy méter a helyi termékeknek, helyi szociális földprogram helyi
kiépítésének lehetısége, képzés szervezése a legképzetlenebbek részére. Ezt a három témát
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kellene áttekinteni elıször. Adatbázist elkezdenénk készíteni, jogi vagy egyéb problémáink
vannak, itt szóba fog kerülni. Ki kellene találni, hogyan alakítunk ki kapcsolatot
vállalkozókkal stb.
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta, legyen tervezett ütemezés a témáknál.
Csertı István VGB elnök
Helyi munkaközvetítı iroda kialakítása, helyi piac fejlesztés, szociális földprogram, egy-egy
képzési program. Fontos, hogy ezzel egyidıben a kapcsolatot fel kell venni, minél több
emberrel kell beszélnünk. Amit a Mátyás elkezdett, nagyon fontos, folytatni kellene.
Tóth Mátyás biz.tag
Saját vállalkozásában tapasztalt gondokat, problémákat mondta el a bizottság tagjainak. Nincs
arányban a takarmány árának emelkedése a felvásárlási árakkal. A felvásárlási árak nem
emelkednek, de az üzletekben a hús árak igen. További problémát jelent a termelıknek a
megtermelt áru utáni nem fizetés, vagy hónapok múlva történı kifizetés.
Besesek Béla alpolgármester
A falugazdásznak tudnia kellene tájékoztatást adni a különbözı értékesítési lehetıségekrıl.
Tóth Mátyás biz.tag
Mindenki tudja, hogy a falugazdász az utóbbi években nagyon leterhelt. A saját egyéni
példáját ismertette, amikor évekkel ezelıtt termelıi csoportot akartak alakítani és hogyan
hiúsult meg az egész. A helyi munkaközvetítıi iroda már régóta felmerült benne is, a jelenlegi
helyzetet ismerve, kinek fogunk munkaerıt közvetíteni. A 20 éve folytatott mezıgazdasági
vállalkozását most fogja ı is befejezni. Az alkalmi munkavállalói probléma a mai napig nem
megoldott.
Csertı István VGB elnök
Ennek van esélye. Érdemes megnézni, van-e benne valami realitás, amit a bizottság célul
kitőz.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
2009. évben 40-50 fıt szeretett volna foglalkoztatni szezonmunkára, az ezzel kapcsolatos
személyes tapasztalatát mesélte el, azt, hogy milyen akadályokba ütközött, milyen nehéz volt
néhány fıt összeszedni. A tavalyi évben egy kicsit javult a helyzet, több jelentkezı volt
munkára. Ki lesz majd az, aki vállal munkát, vagy az aki meri is magát majd regisztráltatni.
Most is volt olyan, aki a segély mellett nem vállalt munkát.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
A munkaügyi központ tapasztalataival össze kell egyeztetni az egészet.
Patkós Zsolt polgármester
Sokan vannak, akik még nem papíron, hivatalosan foglalkoztatják ıket. Ez egyfajta lehetıség
is lenne a vállalkozók és a munkára várók számára. Lenne egy olyan hely, ahol egymásra
találhatnának. Szigorodott a szociális törvény, az ı felelısségük lesz, hogy elvállalják-e a
felajánlott munkát. Egyfajta lehetıségként kínáljuk fel nekik, 30 napot kötelezı is lesz a
segélyeseknek dolgozniuk ahhoz, hogy továbbra is részesülhessenek az ellátásban.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
Sokan vannak olyanok, akik nyugdíjasok és szívesen vállalnának munkát.
Csertı István VGB elnök
Helyi munkaközvetítıi irodát bevállalja, a következı ülésre utána néz minden problémának,
jogi dolognak.
Patkós Zsolt polgármester
Adatbázis kiépítését fontosnak tartaná. Bele lehetne vonni a bizottsági tagokat is. Végig
kellene beszélni a falugazdásszal a névsort. Gizike a helyi vállalkozások tekintetében
valamint jogi segítségnyújtásban tud segíteni. Ezt követıen az összegyőjtött személyes
tapasztalatokra építve lehetne összeállítani témát, mire érdemes meghívni elıadót, vagy az
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önkormányzatnak helyi szabályozást alkotni. Szót kellene ejteni a helyi hungarikumokról, a
gyógynövény termesztésrıl. Piaca van-e ezeknek stb. Akarjunk termelni, elıállítani. A
falugazdász sokat tudna segíteni, nála a gazdák megjelennek, tudja ki, mit termel.
Csertı István VGB elnök
Nem biztos, hogy adatbázist építeni kell, hanem a falugazdászt meghívni, az ı javaslata
alapján meghívni az embereket.
Patkós Zsolt polgármester
Mi a cél?
Csertı István VGB elnök
Nincs adatra szükségünk, nekünk kapcsolatra van szükségünk. Mi a gondja, mit tudunk neki
segíteni az ügy érdekében. Az átlátás miatt szükség van, hogy lássuk a mértéket. Hány fırıl
van egyáltalán szó.
Patkós Zsolt polgármester
Vannak olyanok, akik panaszkodnak belterületen a szomszédra a tevékenysége miatt. Nem
szeretnénk senki ellehetetleníteni. Akik nem akarnak állatot tartani, nekünk közös dolgunk és
feladatunk, hogy ıket is védjük. Szabályrendszert kell alkotni amiben kimondjuk a
feltételeket, mit és hogyan lehet termelni, állatot nevelni.
Tóth Mátyás biz.tag
Állattartás esetében nem csak a darabszámot kellene leszabályozni, hanem a körülményeket
és feltételeket is.
Csertı István VGB elnök
A napirendet lezárva elmondta, hogy a helyi munkaközvetítıi iroda kialakítása ügyében
konkrét megoldási javaslattal jön. A vállalkozókkal, ıstermelıkkel és egyéb helyi
személyekkel való kapcsolattartásról a következı alkalommal beszélünk. Ki milyen
megoldást talált, milyen sorrendben. Ezzel folytatnánk majd a dolgot. A falugazdásznál a
2010 évi regisztráció meg van, a statisztikát a falugazdásztól meg fogja kapni. A bizottsági
tagoknak nem névsort fog küldeni, hanem csak statisztikát. Regisztert is lehet készíteni.
Jegyzıvel ezt megbeszéli. A kapcsolatot hogyan alakítjuk, az nagyon fontos.
A VGB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
1/2011(II.02.) VGBH
Feladatterv 2011-2014 elfogadása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági
Bizottsága az alábbi feladattervet fogadta el:
Adatbázis építés

Munkavállalók, vállalkozók adatbázisa
- A településen mőködı vállalkozók regisztere
- İstermelık regisztere
- Nem-regisztrált munkanélküliek listája
- Munkanélküliek, szakképzettségük
- Munkát vállaló nyugdíjasok
- Alkalmi munkavállalók, munkáscsapatok

Helyi szaktudásigény felmérése

Mezıgazdasági termékek katasztere

Parlagföldek, állami földek felmérése
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Vállalkozás tanácsadás

Írásos vagy személyes tanácsadás mezıgazdasági vállalkozóknak az aktuális
lehetıségekrıl
(Naprakész jogi, pénzügyi, pályázati, szakmai, marketing segítség)

Rendszeres kapcsolat a vállalkozókkal, falugazdásszal, ıstermelıi
csoporttokkal
Helyi munkaközvetítıi iroda kialakítása

vállalkozók, helyi beruházások, ıstermelık részére
Piac, helyi piac fejlesztése

Egy méter esély a helyi termékeknek www.helyipiac.hu

Turizmus fejlesztés hatása a helyi piacra 1.helyi termékek

Termelıi értékesítı szervezet alakítási lehetıségének a feltárása
Helyi termékek fejlesztése

Szanki unikumok lehetısége
- Helyi gyümölcsök génbankja és arborétuma
- Mézes kökénylekvár
- Helyi pálinkafızés lehetısége

Kertészkedés lehetıségei Szankon

Gyógynövénytermesztés (bodza, kökény, galagonya) lehetısége

Erdıtelepítés, erdısávok telepítése
Szociális földprogram helyi lehetıségének a feltárása

Állami- és parlagföldek önkormányzati tulajdonba kerülésének lehetısége
Képzés szervezése

Kapcsolat kiépítése képzı-, és munkaügyi központokkal (Helyi képzés és/vagy
beiskolázás)

„Lépj egyet elıre!” felnıttképzési program TÁMOP 2.1.1.


Régi helyi szaktudás feltárása

A szomszéd települések példájának feltárása
Vállalkozók Szankra településének segítése






Adókedvezmények
- Mezıgazdasági gépek súlyadójánál a szezonális használat
figyelembevétele
- Iparőzési adókedvezmény
Megújuló energia beruházások
Letelepedési kedvezmények
Befektetıbarát önkormányzat
- Befektetés ösztönzési stratégia
- Fejlesztési stratégia

Határidı: folyamatos
Felelıs: Csertı István VGB elnök
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NAPIREND
2. „A megújuló energia alapú szanki gazdaságélénkítésre vonatkozó szakmai és mőszaki
dokumentumok véleményezésé”-re az Econo Consult Kft. által tett ajánlat
véleményezése
Elıterjesztı: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Hosszú egyeztetéseket követıen állt össze ez a minimális ajánlat. Az elmúlt évben megkereste
ezt a céget. Nagyon jó referenciákat kapott a biogáz tervezés kapcsán tılük, gyakorlati
tapasztalataik is vannak. Nemcsak különbözı fejlesztéseket és különbözı tanulmányokat
készítenek, hanem akár befektetı közvetítésével is foglalkoznak. Szankon is és Budapesten is
találkozott velük. Szankon megnézték az adottságokat, a fejlesztési területeket, terveink
között mik szerepelnek. Fontos dolog, hogy biogáz üzemet szeretnénk megvalósítani a helyi
termelıkkel közösen. Az is egy jó cél, hogy energetikai auditokat csináltunk és
főtéskorszerősítéseket az intézményeinkben. Ennek a rendszerszinten történı
összekapcsolásába kérte volna a segítségüket. Kérte, nézzék meg, hogy a meglévı anyagból
ık hogyan tudják segíteni mindezt. Ezt a kétoldalas összefoglalót leírták, elmondták, nagyon
jó kapcsolatuk van pl. a szentesi céggel. Magyarázta a rendszer mőködését. Rendszerszinten
történı véleményezésre és megbízásra adtak ajánlatot. Sokallja az összeget, mert meglévı
anyagból, hozott anyagból dolgoznak. A mi adatainkból akarnak összeállítani egy tanulmányt.
Az együttmőködés további reménye érdekében lehet róla gondolkodni. Kéri a bizottság
véleményét.
Csertı István VGB elnök
Érték arányban döntsünk, van-e értelme, mit lát a bizottság ebben anyagban.
Tóth Mátyás biz.tag
Az összes meglévı anyagnak az összerendezését készítenék el?
Patkós Zsolt polgármester
Úgy raknák össze, hogy egy rendszerré állna össze. Van a biogáz, külön van a termál energia,
külön egyéb célok megvalósítása. Gondolatba kell összehozni egy rendszerré. Fontos
számunka, hogy ez munkahelyteremtés.
Csertı István VGB elnök
Egyetért azzal, hogy legyen egy összerendezett, átgondolt tanulmány. Lehet olyan eleme is,
amire mi nem gondoltunk és jó lenne bevonni. Nagyon mellé is lehet nyúlni. Szakemberek
általi áttekintést érdemesnek tartja. Az árban nem tud dönteni, költségvetési kérdés is.
Mindenképpen legyen egy ilyen szakmai összerendezés.
Patkós Zsolt polgármester
Megnézzük, hogy van-e ennek reális lehetısége, a megvalósítás lehetséges-e. Gyakorlati
példát ismertetett a bizottságnak. Ha van hozadéka, van értelme az egésznek.
Besesek Béla alpolgármester
Az elmondottak és az elıterjesztés alapján nem látja a hozadékát az egésznek. Mindenütt csak
geotermikus energia hasznosítás szerepel, sehol sincs biogáz. Hogyan lehet a kettıt
összehozni. Van-e a kettınek reális esélye. Hogyan tudja összehozni, két teljesen egymástól
független terület. Magyarázta az idevonatkozó szöveges részt. Nem sokkal leszünk elıbb, ha
lesz egy újabb véleményünk.
Patkós Zsolt polgármester
Amikor a biogáz üzemrıl gondolkodtunk sok dolgot számításba vettünk. Gyakorlati dolgot
magyarázott. A költségek nincsenek meg, a vállalkozónak kell eldönteni, melyik megoldás
mellett van. Érdekelve lesznek, milyen beruházásba vegyenek részt. Magyarázta a biogáz
üzem mőködési rendszerét és elért eredményeit.
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Besesek Béla alpolgármester
Minden csak a fantázia világa.
Patkós Zsolt polgármester
Az egész csak terv, gondolat, ha rendszerbe van foglalva és olyan emberek gondolkodnak
róla, akik értenek hozzá, az ı véleményükre, a mi útkeresésünkre egy választ kaphatunk az ı
útmutatásuk, az ı emberük által. Nekünk meg kell fogalmazni, mit szeretnénk végcélként,
úgy van értelme ennek a munkának, a tanulmány elkészítésének.
Besesek Béla alpolgármester
Ha van geotermikus energiánk, tudni kell, mit akarunk vele kezdeni. Hasznosabbnak és
fontosabbnak tartaná, hogy elmenne a bizottság egy már mőködı üzemet megnézni, ık
hogyan hasznosítják. Nem biztos, hogy a 2 km-re lévı kútból gazdaságos és célravezetı
lenne főteni az iskolát. Amíg nincs lehetıség, nem látja értelmét ıket felkérni a tanulmány
elkészítésére.
Csertı István VGB elnök
Ha ezt nem idıben csináljuk, akkor utána már késı. Véleménye szerint ebben az idıszakban
kell ezt a lépést megtenni. Lehet, hogy nagyobb léptékő dolgok is szükségesek egy jobb
esélyő megvalósításhoz. Egy ilyen szakmai vélemény jól jöhet, mert mi tudunk valamit, ık
pedig még mondanak valamit amire még jó lehet. Több területet, pl. turisztikai, gazdasági
területet néz át egyidıben.
Besesek Béla alpolgármester
Jelentıs turisztikai fejlesztést nem képzelhetünk el. Magyarázta az anyagban leírtakat, a kész
beruházások mőködését.
Patkós Zsolt polgármester
Magyarázta a Nagyszénási beruházást.
Besesek Béla alpolgármester
Ha van befektetınk, akkor ık megmondják, hogyan. İk hozzák a befektetıt is?
Tóth Mátyás biz.tag
Tudjuk már hol lesz ez a kút.
Patkós Zsolt polgármester
4 db meddı kút van. Magyarázta ezek területi elhelyezkedését. MOL-os szándék van az
elidegenítésre. Megkapta a kutak különbözı mérésekkel történı bevizsgálási költéségét,
amely 16 millió ft, elképesztıen magas összeg. Bevállalják a kockázatát annak, ha az
önkormányzat megvásárolja és átadja nekik, ha nem sikerül a kutak termelıvé tétele a
felszámolást akkor is ık saját pénzbıl fogják megvalósítani. Ha meg sikerül akkor nyerünk
rajta egy kicsit.
Tóth Mátyás biz. tag
Készült-e számítás arra vonatkozóan, ha egyik, vagy másik kútra épül a beruházás.
Patkós Zsolt polgármester
Két technológiáról beszélünk. Az egyik egykutas hıkút rendszer. Arról szól, hogy kinyerjük a
hıt, az energiát közvetítı segítségével. A másik, hogy két kút, ahol a geotermikus kaszkádot
használjuk. Mind a két lehetıséget megpróbálják, mivel 4 kút van, hogy melyiket lesz
érdemes az egykutas rendszernél használni vagy kétkutas rendszert hogyan tudják kiépíteni.
Ha megvan a geotermikus kút, nem biztos, hogy el kell adni, az önkormányzatnak is kellene
benne tulajdonrészének lennie. Befektetı közvetítéssel lehetnének partnerek. Több dologban
elindultunk, fontos lehet a település érdekében.
Besesek Béla alpolgármester
Ha azt írják le a végén, hogy nem látnak semmiféle kapcsolódási pontot.
Patkós Zsolt polgármester
Továbbra is szeretne a cég pénzt keresni vagy bekapcsolódni ebbe a fejlesztésbe, nekik is
érdekük az egész.
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Tóth Mátyás biz.tag
Támogatja Besesek Béla javaslatát, hogy egy már mőködı üzemet nézzenek meg. Szabad-e
egyáltalán az egésszel foglalkozni, pld. 1 km vezeték építése mennyibe kerül stb. Van-e
realitása az egész dolognak. Érdemes lenne megnézni egy referenciát, ami mőködik.
Csertı István VGB elnök
Idegenvezetéssel néznénk meg az egyik referencia munkájukat, személyesen lehetne tılük
kérdezni.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
A felhasznált vizet hova teszik, egy kút elegendı lesz?
Csertı István VGB elnök
Nem a vizet hozzák fel, hanem a meleget egy hıszivattyúval. A tanulmány arról szól, hogy az
energiát hogyan használjuk fel a legnagyobb haszonnal és a legjobb módszerrel.
Patkós Zsolt polgármester
Jónak tartja, hogy a Nagyszénáson már mőködı üzemet megnézzük.
Csertı István VGB elnök
Másikat is ajánlhat esetleg, ami hasonló a mi problémánkhoz, van-e olyan egyáltalán.
Besesek Béla alpolgármester
A tanulmány késıbb jön, aminek nincs itt az ára. A tájékozódást ajánlja 380 eFt + ÁFA
összegért.
Csertı István VGB elnök
Az elhangzottakat összegezve elmondta, hogy a bizottság személyes tájékozódás után tud az
ajánlatról véleményt formálni.
A VGB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2011(II.02.) VGBH
EconoConsult Kft. által tett ajánlat
véleményezése
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági
Bizottsága az EconoConsult Kft. által tett ajánlat véleményezésérıl véleményt személyes
tájékozódás után tud formálni valamilyen referencia munka megnézése és az ajánlattevı
képviselıjével való találkozás után.
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Csertı István VGB elnök
NAPIREND
3. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
A meddı szénhidrogén kutak feltérképezése megkezdıdött. Magyarázta a kutak
megszerzésének és hasznosításának lehetıségeit a bizottságnak.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Hírekbıl hallotta, hogy az energia átvétel szabályozása a közeljövıben változni fog, nem
tudni, milyen módon. Erre oda kel figyelni és szemmel fogja ı is tartani.
Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az interneten egy vállalkozás szervezı cég ajánlatára
bukkant, akik szövıszékeket készítenek és a gépeket kihelyezik bérbe. A cég szerzıdéssel
vállalja, hogy ehhez munkát ad, alapanyagot is és munkát is. A nyersanyagot postán küldi ki
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és utána visszaszállítja. Elég korrektnek tőnik a leírás. Egyszerő és megtanulható. Az a
szövıszék, amit kiadnak, a mérete nem fog változni. 1-2 nap alatt megtanítják a
tevékenységet és utána folyamatosan lehet dolgozni rajta. Tájékoztatta a bizottságot arról,
hogy hol vannak már kint ilyen szövıszékek. Egyesületek, önkormányzatok, iskolák,
idısotthonok stb. vannak már benne ebben a körben. Érdemes lenne végig gondolni.
Ajánlatokat adtak a keresetre vonatkozóan is. Aki ıt megtanította szıni az speciális iskolában
tanította ezt. Ha foglalkozunk vele, szívesen vállalja személyesen a segítségnyújtást.
Egyszerő, könnyő munka, lehetıség volna arra, hogy a munkanélkülieknek munkalehetıséget
tudnánk teremteni.
Csertı István VGB elnök
İk egyesületeket adtak meg, de egyénileg is lehet jelentkezni?
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
Egyénileg is lehetne jelentkezni.
Patkós Zsolt polgármester
Mennyibe kerül egy szövıszék?
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
132 eFt-ot írnak. Meg kell vásárolni vagy pedig bérelni kell, bérleti díja van. 9 eFt-os
betanítási díj van. 4 hónap alatt teljes mértékben megtérül. Szerzıdéssel kötelezettséget
vállalnak arra, hogy küldik az alapanyagot és a kész terméket visszaszállítják.
Patkós Zsolt polgármester
Gyakorlatban érdemes lenne megnézni akár iskolát vagy szociális otthont, ahol ez már
mőködik.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag
Felvállalta, hogy telefonon utána érdeklıdik az egész dolognak.
Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke 18 óra 15 perckor bezárta az ülést.
K. m. f.

Csertı István
VGB elnök
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