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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2011. március 09-én 16 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Csertı István elnök
Kovács Zsuzsanna
Mucsi László 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. Rékasiné Dr. Oláh Gizella
elızetesen bejelentette távolmaradását.
Javaslom, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Megkérdezte, hogy van-e más javaslat. Más javaslat nem volt, szavazásra tette fel a meghívó
szerinti napirendet.
A VGB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Tájékoztató a Szociális Földprogram rendszerérıl
Elıterjesztı: Csertı István VGB elnök
2. Javaslat az ıstermelıkkel és munkavállalókkal való kapcsolatfelvétel folyamatára
Elıterjesztı: Csertı István VGB elnök
3. Egyéb kérdések
NAPIREND
1. Tájékoztató a Szociális Földprogram rendszerérıl
Elıterjesztı: Csertı István VGB elnök
Csertı István VGB elnök
A napirendhez mellékeltem egy tájékoztatót a Földmővelıdési Minisztérium web oldaláról. A
két példát, ami a szociális földprogramhoz kapcsolódik az interneten kerestem.
Kérem, hogy a meghívókat a mellékletekkel együtt minden képviselı, minden bizottsági tag,
írásban kapja meg.
Javaslatként felmerült, hogy látogassunk el olyan településre tapasztalatot győjteni, ahol ezt a
programot már alkalmazták. Az írásos mellékletben szereplı két példa Tolna megyében van,
érdemes lenne megnézni, a gyakorlatban is látnánk ennek a folyamatát. Két 500 fıs
településrıl van szó, de van példa Cserkeszılın is, az kb. akkora település, mint a Szank,
illetve Battonyán is lehetne informálódni, de az város. Az írásos mellékletben szereplı két
példánál az önkormányzatok foglalkoznak ezzel a programmal, viszont Battonyán létrehoztak
egy közalapítványt és rajtuk keresztül bonyolítják az ezzel kapcsolatos feladatokat. Kérdés,
hogy nálunk az önkormányzat akar-e ezzel foglalkozni. A testületi ülés után akkor majd
visszatérünk rá.
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Cserkeszılın szociális rendeletben fogalmazzák meg a földprogrammal kapcsolatos
mőködést. A rendeletben leírják a programra való jelentkezés feltételeit, mert csak a
szociálisan rászorultak jelentkezhetnek kérelem benyújtásával. A pályázati pénzbıl kapják a
földmőveléshez szükséges fóliavázat, fóliát, vetımagokat, öntözırendszer, mindent, ami
szükséges az egy éves pályázati ciklusban.
Battonyán már az elızı évben is és az idei évben is 50 hektár területen folyik ennek a
programnak a megvalósítása, növénytermesztés, 50 család részvételével, akik korábban
munkanélküliek voltak, illetve alacsony jövedelmőek. 30 hektáron kukoricát, 20 hektáron
pedig búzát vetettek. A pályázatban résztvevık konyhakerti vetımagot is kaptak a saját
kertjük bevetéséhez. Az alapítvány és a pályázók közötti hatékony együttmőködést
munkavezetı segítette. Betakarítást követıen egy egyszeri nagyobb összeghez jutottak a
pályázatban részvevık, illetve 50.000,- Ft-ot kaptak, akik a kertjüket is bevetették, mivel
hozzájárultak a saját eltartásukhoz. A pályázatra nagyon sok a jelentkezı.
Mucsi László képviselı
Békés megyében ezen a területen nagyon jó termıföldek vannak, ami sajnos a mi földjeinkrıl
nem mondható el.
Tóth Mátyás képviselı
Bérelni kellene a földeket mindezek megvalósítására.
Csertı István VGB elnök
Sajnos nem tudtam kideríteni, hogy a következı évben lesz-e ilyen pályázat.
Kérdés, hogy érdemes-e tájékozódnunk vagy saját elképzeléseink alapján próbálkozzunk a
megvalósítással.
Van-e egyáltalán erre alkalmas föld, az állami földekrıl még nincs információnk, és fontos azt
is átgondolni, hogy milyen növénytermesztés lenne a legmegfelelıbb a mi területeinkre. A
fóliázást viszont nem befolyásolja a föld aranykorona értéke.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
Fóliázásnál az öntözés, az infrastruktúra kiépítése, ami az egyik fontos alapfeltétel a
növénytermesztéshez.
Nálunk nincsenek se jó aranykoronás földek, se nagy bérbe adható területek.
Mindezek megvalósítása nem járna nagy haszonnal.
Mucsi László biz.tag
A kutak fúratásához is már vízjogi engedély kell, vízdíjat, vízkészlet használati járulékot kell
utána fizetni
Csertı István VGB elnök
Nem feltétlenül a nagy haszonszerzés lenne a legfontosabb érdek. Két elınye lenne, az egyik,
hogy elkezdenének dolgozni ezek az emberek, bekapcsolódhatnának az érdemi munka
világába, másrészrıl ezzel a módszerrel hozzájárulnának a megélhetésük költségeinek egy
részéhez.
Besesek Béla alpolgármester
Fontos lenne az érdeklıdés is a szociálisan rászoruló emberek részérıl.
Mucsi László biz.tag.
Nincs rá igény, hogy bármit is megtermeljenek a konyhakertben.
Csertı István VGB elnök
Erdıtelepítés megvalósítására is lehetne gondolni.
Kovács Zsuzsanna biz. tag
Az erdıgazdálkodás nagyon sok év munkája, mire abból hasznot lehet eredményként
elkönyvelni. Akár a növénytermesztést, akár a gyümölcstermesztést vizsgáljuk, ha nincs rajta
valamilyen jellegő támogatás minden akkora költséggel valósítható csak meg, hogy haszonról
nem igazán lehet beszélni.
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Tóth Mátyás biz.tag
A fóliázáshoz nagy szakértelemre van szükség, hogy megvalósítható legyen.
Csertı István VGB elnök
Szakértelmet mindenképp biztosítani kellene.
Tóth Mátyás biz.tag
Nem kellene nagy gazdálkodást várni ezektıl a kisebbségi emberektıl, elég lenne csak elvárni
tılük, hogy a környezetüket rendben tartsák.
Varga Ferencné alpolgármester
Ebben az ügyben az önkormányzat már megtette az elsı lépést, rendeletet hozott erre
vonatkozóan.
Kovács Zsuzsanna biz.tag.
Nagyon rosszak ezek a földek, az idıjárás is kedvezıtlen, bármi van vetve vagy ültetve,
eredmény nem igazán várható.
Besesek Béla alpolgármester
Mielıtt elmegyünk tanulmányi útra, közvélemény kutatást kellene végezni, hogy egyáltalán
van-e arra lehetıség, hogy földhöz jussunk, mindezek megvalósítására van-e érdeklıdı.
Kovács Zsuzsanna biz.elnök
Csak, mint lehetıséget említi, hogy ezeken a területeken, mivel sok a gyep, lehetne esetleg az
állattenyésztésre is gondolni.
Csertı István VGB elnök
Tájékozódunk a Megyei Kisebbségi Önkormányzat elnökénél és a helyi Települési
Kisebbségi Önkormányzatnál, hogy az elhangzottakra hogyan reagálnak, van-e rá érdeklıdés.
Utánajárunk, hogy földterület biztosítására van-e lehetıség.
Varga Ferencné alpolgármester távozott az ülésrıl
Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan több felvetés nem volt.
NAPIREND
2. Javaslat az ıstermelıkkel és munkavállalókkal való kapcsolatfelvétel folyamatára
Elıterjesztı: Csertı István VGB elnök
Csertı István VGB elnök
Valamilyen módon kapcsolatot kellene kialakítani a termelıkkel és a boltosokkal.
Összehívnánk a vendéglık és a boltok tulajdonosait a helyi termékek értékesítésével
kapcsolatban. Milyen feltételek, milyen gátló tényezık vannak a településünkön elıállított
termékek helyben történı forgalmazására? Van-e rá fogadóképesség? Van-e esély ezen a
területen munkaközvetítésre az ıstermelık és a boltok között?
Jó lenne, ha például a szanki meggyfesztivál alkalmával lehetne minden üzletben szanki
meggyet és mézet kapni.
Besesek Béla alpolgármester
A Kiskunmajsai Szociális Bolt kínálata borzasztóan silány, minıségtelen, fonnyadt árukat
kínál, nem csoda, ha nem járnak oda az emberek.
Mucsi László biz.tag
A mézet is háztól, a termelıtıl megveszik.
Csertı István VGB elnök
Az engedélyezett 50 l pálinkát nem lehet árusítani kereskedelmi forgalomban?
Kovács Zsuzsanna biz. tag
Lehet azt, csak meg kell utána fizetni a jövedéki adót.
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Csertı István VGB elnök
Megkérdezte Tóth Mátyástól, hogy csirketenyésztéssel kapcsolatban mi a tapasztalata.
Tóth Mátyás biz.tag
Az a baj, hogy szezonális, havonta csak kétszer tudok értékesíteni és nem folyamatosan.
Állategészségügyi elıírásai vannak a különbözı korcsoportú állatok tartásának, nagyon
körülményes lenne a kivitelezése. Engedélyem is csak az egész csirke árusítására van.
Az a probléma a helyi termelık által elıállított termékekkel is, hogy egy idıpontban vannak
jelen a piacon.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
Ha ez megvalósulna, hogy a szanki termelık által elıállított termékeket forgalmaznák a
szanki üzletekben, fontos lenne, hogy a termelıi ár ne nagyon térjen el a bolti ártól, mert a
nagy árrés nem teszi érdekeltté a vevıt, hogy a boltból vásárolja meg a helyi termelık
termékeit.
Tóth Mátyás biz.tag
Az idényjellegő termékekben kockázatosabb az ilyen jellegő együttmőködés, de például a
méznél, ami hosszabb ideig is tárolható, érdemes lenne megvalósításban gondolkodni, hogy a
termelı, a boltos és a vevıi kör is jól járjon. A nagykereskedelmi kört kellene kizárni, akkor
talán jobban lenne lehetıség.
Mucsi László biz.tag
Bármilyen gyümölcsöt, ha idıben nem tudja valaki értékesíteni, tönkre megy, ki lehet dobni,
csak veszteségrıl lehet beszélni.
Csertı István VGB elnök
Hívjunk össze a kereskedelemben érintett vezetıkkel egy megbeszélést, olyan idıpontra, ahol
mindannyian jelen tudunk lenni. Egyeztetés után küldöm a meghívókat.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése.
Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte mindenkinek a
részvételt és 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Csertı István
VGB elnök
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