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Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 5 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontokat tárgyalja meg a bizottság.
Más javaslat nem volt, szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.
A VGB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Egyéb kérdések
Csertı István VGB elnök
A gazdasági programot a meghívóval együtt mindenki megkapta.
Felkérte Patkós Zsolt polgármester urat az elsı napirendi pont elıterjesztésére.
NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat gazdasági programjáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Kötelezettség és lehetıség is az önkormányzat számára, hogy gazdasági programot
fogalmazzon meg, illetve olyan célokat, amelynek a megvalósítására elkötelezett. Az
önkormányzat az elmúlt idıszakban nagyon sok feladatot vállalt fel, amely meghatározza azt,
hogy mi az, amit tennünk kell az elkövetkezendı idıszakban. Mőködtetünk szociális, oktatási,
egészségügyi intézményeket, amelynek fenntartása feladatunk kell, hogy legyen. Az elmúlt
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idıszakban már elég sok fejlesztést sikerült megvalósítani, egyrészt pályázati pénzekbıl
másrészt önerıbıl.
Most 2011 és 2014 között nem egyedüli dolgunk a gazdaságfejlesztés, de kiemelt feladat kell,
hogy legyen. A kötelezı pénzügyi bizottság mellett vállalkozásfejlesztési és gazdasági
bizottságot alakított az önkormányzat, ez már jelzi a feladatok súlyát. A gazdasági program
megmutatja, 2006. és a 2010. évi adatokat összehasonlítva nıtt a munkanélküliek, a szociális
ellátásban részesülık száma. A gazdasági válság hatásai alól Szank sem tudta kivonni magát,
ezt a kérdést nem tudtuk helyben kezelni. Az elmúlt idıszak tényeire alapozva a mostani
idıszakot már tervszerőbben fogjuk tudni látni. A pályázatok megalapozták a mostani
elıttünk álló idıszakot. Nem könnyebbült meg az önkormányzat elıtt álló út járhatósága,
azonban tudjuk azt, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Az biztos, hogy szeretnénk
fenntartani azokat az ellátásokat, amit eddig biztosítottunk, hogy milyen színvonalon ez nem
lehet a mindenkori költségvetés függvénye.
Az önkormányzati források szőkülnek, drasztikusan csökkent az iparőzési adóbevétel,
jelentısen csökkent az állami normatíva, ennek következménye, hogy kevesebb pénzbıl kell
ellátni feladatainkat. A jövı iránti felelısség arra utal, hogy ne csak a holnapra, de a
holnaputánra is kell gondolni, és próbáljunk lehetıséget biztosítani arra is, hogy például a
Széll Kálmán terv kapcsán és az abban megfogalmazott centralizált adóbevételek
vonatkozásában 2013-tól ne arra kelljen gondolnunk, hogy nem tudjuk fenntartani az
intézményeinket, a felelısséget nem átruházzuk másokra, hanem megosztjuk. A csökkenı
finanszírozás mellett másokat is be tudunk vonni a feladatellátás teljesítésébe. Éppen ezért két
jelentıs változást szerettünk volna megvalósítani. Az egyik a szociális ellátásban
feladatellátást biztosító Református Egyház keretei között mőködı szociális ellátó rendszert,
amely a Polgármesteri Hivatalhoz integrált szakfeladatokat is és a Többcélú Kistérségi
Társulásban mőködı feladatokat egyaránt továbbmőködtetné. A bentlakásos otthon,
családsegítı és gyermekjóléti szolgálat kistérségi szinten ellátott. Mi tartjuk fent a házi
segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a tanyagondnoki szolgálatot. Mindezt egy fenntartó
kezébe szerettünk volna adni, kivéve a családsegítı és gyermekjóléti szolgálatot, mert ez
továbbra is a többcélú kistérségi társulásnál kell, hogy maradjon. A törvény elıírja, hogy
szociális, oktatási, belsı ellenırzési feladatokat el kell, hogy lásson a kistérségi társulás.
A másik ilyen tartalmi jelentıségő dolog az iskola és az óvoda katolikus egyháznak való
átadás, mely jelen pillanatban úgy tőnik, hogy nem aktuális.
Ami nagyon fontos stratégiát érintı kérdés, hogy a jelenlegi önkormányzati költségvetési
szerkezet hogyan lesz eltartható, a mőködés tekintetében hogyan tudunk elıre menni. A
kormány tervei alapján 2013-tól centralizálni fogják az iparőzési adó bevételt, amely az
önkormányzat mőködését nagyon megnehezíti. Pénz nélkül csak szándékaink lehetnek, de
megvalósításra nem lehet gondolni. Ami kell és célként fontos, hogy megfogalmazzunk az
önkormányzati feladatellátás során azt, hogy a költségvetési egyensúlytalanságot meg kell
szüntetni. Erre helyezném a legnagyobb hangsúlyt, és erre vonatkozóan történnek
elıterjesztések is. Nemcsak a képviselı-testület, a pénzügyi bizottság is és a
vállalkozásfejlesztési és gazdasági bizottság is tesz erre vonatkozóan lépéseket. Az egyházi
oktatás jelen pillanatban nem kérdés, melynek következménye, hogy meg kell állítanunk
azokat a beruházásokat, amelyek valójában még el sem kezdıdtek, és támogató döntés van
róluk. 2011-ben az iskola és a mővelıdési ház felújítása nem valósulhat meg. Persze továbbra
is célunk kell, hogy legyen, de gazdasági racionalitása nincs. Az elmúlt idıszakban kialakított
rendszereket megpróbáljuk racionálisan mőködtetni, mert akkor vagyunk felelıs döntéshozói
a településnek. Szociális szférában jeleztem a változást, egészségügyi területen az a támogatás
megszüntetése, amely a dolgozóknak illetve az orvosoknak nagyon fontos volt, és a
praxisuknak egyfajta kiegészítése volt, ez ettıl az évtıl kezdve már nem valósulhat meg.
Tekintettel arra, hogy a járóbeteg szakellátó fenntartása közel 1 M Ft költségvetési
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hozzájárulás, amit önkormányzati tulajdonosként fizetnünk kell, annak érdekében, hogy a
járóbeteg ellátás zavartalan legyen Kiskunmajsán. Ez egy fontos cél, hogy az egészségügyi
ellátás tekintetében a szakellátást mőködtetni tudjuk, illetve pályázati kötelezettségünk is ez.
A település fejlesztése vonatkozásában sok olyan elképzelés van, amelyet jelen pillanatban
utópisztikusnak gondolok. Például az 5404-es útnak a továbbvitelét Bócsa felé, azonban nem
mondhatunk le róla, mert gazdaságfejlesztés tekintetében ez egy hihetetlen nagy hátrányunk,
hogy nincs kiépített átmenı forgalmunk. Utópisztikusnak gondolom, hogy pénzügyi és
pályázati lehetıségeket próbáljunk megragadni arra, hogy a település fejlesztését elindítjuk,
tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak további pályázati önrészeket, hitelt nem célszerő,
nem szabad felvállalni. Csak abban az esetben, hogyha ebben az évben nem kell kifizetnünk,
illetve, ha a település érdekében fontos és hosszú távú megtérüléseket tud garantálni. A
település fejlesztésérıl, apró lépésekrıl azonban nem szabad lemondani. Ezek valószínőleg
több idıt vesznek igénybe. Tekintettel arra, hogy a csökkenı finanszírozások a kis
településeken hihetetlenül nagy problémákat okoznak, ennek az egyik megnyilvánulása az
intézménybezárások vagy a különbözı finanszírozások biztosításának a hiánya. Bízom benne,
hogy az elkövetkezendı idıszakban lesznek olyan gondolatok, amelyek a vidék
Magyarországát tudják majd segíteni és a mőködıképességet biztosítani fogják. A
gazdaságfejlesztés apró lépései közé tartozik az is, hogy azok a pályázatok, amelyeket
megnyertünk, ha nem is ebben az évben, de a következı évben egy tudatos és tervszerő
gazdálkodás következtében megvalósításra kerülhessenek. Ebben a gazdasági évben alapot
kell képezzünk rá. Megint racionalizálnia kell az önkormányzatnak, nincs lehetıség
többletbevételekre.
Elırelépés, amit a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság megfogalmazott a szociális
földprogram vonatkozásában és a mezıgazdasági vállalkozók termékeinek piacra jutásának
érdekében.
Két tervet nem szabad feladni, ami a településnek egyfajta utat mutat, lehetıséget biztosít, ez
pedig a biogázüzem megvalósítása és a termálvíz hasznosítására vonatkozó gondolat. Erre
kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Bízom benne, hogy az elkövetkezendı idıszak
mindezek megvalósítására elegendı lesz.
Csertı István elnök
Folytassuk ülésünket kérdésekkel, véleményekkel.
Mucsi László képviselı
Olyan beruházásokat, tervezett fejlesztéseket szabad az elkövetkezendı idıszakban
megvalósítani, ami megmutatkozik akár munkahelyteremtésnél, akár a helybeli lakosok
gazdasági segítésében.
Kovács Zsuzsanna biz.tag
Szerintem is meg kell fontolni, hogy milyen pályázatokat érdemes megvalósítani. Szükségese még egy egészségügyi központot létrehozni?
Az utak nagyon jó minıségőek Jászszentlászlóig és Bodoglárig, de azon kívül nem. A
földutak aszfalt útra való felújítása nagyon jó lenne a gyümölcs behozatalánál, de nem ez az
elsıdleges baj. A probléma az exportáru kivitelénél van, annyira rossz az úthálózat. A
településünket körülvevı súlykorlátozások miatt az egyetlen lehetıség például Soltvadkertre
eljutni, hogy autópályán elmenni Kecskemétre és onnan vissza . Kistérségi összefogással nem
lehetne mindezeken változtatni?
A kiskunmajsai kerékpárút megvalósítását nem támogatom, nem hiszem, hogy szükséges a
falunak. Az ivóvízhálózat felújításával viszont nagyon egyetértek.
Szankon a lakások száma 1335, mennyi ebbıl a lakott?
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Patkós Zsolt polgármester
A belterületi házak vonatkozásában a lakosok száma 780, külterületen 156 fı.
Egészségügyi centrum megvalósítása azért maradt benne a gazdasági programban, mert az
önkormányzatnak kötelessége háziorvosi ellátást biztosítani a község számára. Folberth
doktor úr rendelıje magántulajdonban van, ha esetleg nyugdíjba menne, eladná a háziorvosi
praxisát, nem lenne orvosi rendelıje a községnek. Bár kialakítottuk Nárai doktor úrnak a
rendelıt, azonban az ÁNTSZ-tıl folyamatosan kapjuk a hiánypótlást, hogy többek között
nincs elkülönített beteg vetkızı, az asszisztens egy térben van az orvossal. Azért lenne
szükséges pályázati úton történı megvalósítás, hiszen így az önkormányzatnak csak
töredékébe kerülne az intézmény létrehozása. Bérbe is ki lehetne adni, esetleg szakorvosi
rendelést is lehetne biztosítani, ha volna rá igény.
Az utak vonatkozásában az a terv és cél, hogy Soltvadkert és Kiskunmajsa közötti, valamint
Szeged és Kiskunmajsa közötti út fejlesztésre fog kerülni. Lezárult egy közbeszerzése a
Magyar Közútnak a Kiskunmajsa-Kiskunfélegyháza közötti szakasz felújítására, viszont
sajnos a Móricgát-Jászszentlászló közötti út felújításáról nincs információ. Ezek az utak mind
állami tulajdonban lévık és a Magyar Közút kezeléséhez tartoznak. Erre vonatkozóan
egyetlen pályázatfejlesztési forrás létezik, ez a Dél-alföldi Fejlesztési Program keretében
történik. Lukács László országgyőlési képviselıt már tájékoztattuk ezekrıl a problémákról,
visszajelzésképpen semmilyen pozitív válasz nem érkezett.
Kerékpárúttal kapcsolatban csak annyit, hogy a turisztikában rejlı, jelenleg még nem nagyon
létezı lehetıségek egyike, ráadásul néhány embernek a munkába járását megkönnyítené. A
kerékpárutak fejlesztése egy jó terv, mert minden út ami épül, az összeköt és lehetıséget
biztosít.
A vízvezeték felújítása szükséges. Az elmúlt ciklusban vízvezeték bıvítést is meg tudtunk
valósítani és a továbbiakban is ez nagyon fontos feladat. Az Izsáki út és a Szılısor
vízvezetése még nem megoldott körülbelül 1,5 km hosszan.
Mucsi László képviselı úr megjegyzéséhez csak annyit, hogy nagyon fontos a beruházások
létrehozásánál a rangsor, de mindenképpen fontos felülbírálni, hogy érdemes-e visszautasítani
az egyik esetben egy 45 milliós, a másik esetben egy 75 milliós beruházási támogatást. A
döntés a képviselı-testület kezében van.
Tóth Mátyás képviselı
Mi a végsı határidı az iskola és a mővelıdési ház pályázatánál, hogy elkezdjük vagy sem a
megvalósítását?
Patkós Zsolt polgármester
Két év van a megvalósításra.
Kovács Zsuzsanna képviselı távozott az ülésrıl.
Rékasiné Dr.Oláh Gizella biz. tag
A gazdasági programot végigolvasva az egyik fontos dolog, hogy a megváltozott
körülmények között mik a lehetıségeink, a másik dolog, hogy ezekbıl az elképzelésekbıl mi
az ami megvalósítható. Fel kell mérni a helyzetet a pénzügyi egyensúly érdekében és az lenne
a kérdés, hogy mindez saját hatáskörben történik-e vagy kiosztott feladatként bizottságnak.
Igénybe veszünk-e külsı szakértıi véleményt? A különbözı gazdasági, pénzügyi elvárások
megvalósítása hogyan történne? Mely területen van megtakarítási, és mely területen van
intézkedési lehetıség.
A mezıgazdasági termékek szállításánál a kiskunmajsai vasút nem lenne egy lehetıség?
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Mucsi László képviselı
A friss árunak 2 órán belül ott kell lenni a hőtıházban, és az átpakolással van a probléma, az
áru törıdik, mindez minıségi romlás. Inkább a hőtött kamionok vették át pontosan emiatt ezt
a szerepet.
Patkós Zsolt polgármester
A pénzügyi szervezeti és szerkezeti átalakulásokra vonatkozó felszólítást kap az ÁMK
igazgatója és a polgármester. Az elıterjesztık tekintetében mi nézzük meg és hozzuk a
képviselı-testület és a bizottságok elé a lehetıségeket. Mivel mi is tisztában vagyunk a
helyzettel, így külsı szakértı bevonását nem kezdeményezzük.
Csertı István elnök
Van egy kiegészítési javaslatom az anyaghoz. Kérem, hogy a 3.5 Munkahelyteremtés pontnál
kerüljön bele a következı mondat: Folyamatosan vizsgálni kell a foglalkoztatás, illetve
vállalkozásfejlesztési lehetıségeket.
Tóth Mátyás képviselı
Az ipari terület hol található?
Patkós Zsolt polgármester
A Szank-Kiskunmajsa út mellett.
Besesek Béla alpolgármester
Vidékre járó szanki lakosok munkába járását meg lehetne-e oldani, mivel a közlekedési
lehetıségeink korlátozottak.
Patkós Zsolt polgármester
A VOLÁN menetrend ebben a tekintetben megoldottnak látszik, az utóbbi idıben erre
vonatkozóan sok pozitív változás történt. A munkáltatónak költsége van a bejáró dolgozókkal,
amit munkába járási költségként elszámolhat a dolgozónak vagy úgy is megoldhat, hogy saját
buszjáratot szervez. Ez megállapodás kérdése a munkaadó és a munkavállaló között.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a határozattervezetet.
VGB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
3/2011.(III.29.) VGBH.
Gazdasági programról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy Szank Községi Önkormányzat gazdasági
programját az alábbi módosítással együtt az elıterjesztés szerint fogadja el:
A 12. oldalon a Munkahelyteremtés címszó alatti szövegrészt ki kell egészíteni a következı
mondattal:
„Folyamatosan vizsgálni kell a foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztési lehetıségeket.”
Határidı: KT soron következı ülése
Felelıs: Csertı István VGB elnök
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NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Csertı István elnök
A VGB elızı ülése óta megnéztem a jogszabályokat, volt egy ilyen kérdés, hogy a szociális
földprogram tovább folytatódik-e. A jelenlegi jogszabályok nemzeti földalapról szólnak és
kormányrendelet foglalkozik a szociális földprogrammal, hogy az önkormányzat tulajdonába
adja ingyenesen az állami földeket, akik ezt igénylik, bizonyos feltételek mellett. A Nemzeti
Földalapnál még nincs erre vonatkozóan információ, polgármester úr a földhivataltól
megtudta, hogy van ilyen állami föld, ez nem akadálya a földprogram helybeli
megvalósításának. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan összehívjuk a települési CKÖ vezetıjét és
a megyei CKÖ vezetıjét egy megbeszélésre.
A másik terület a helyi piac fejlesztése, melynek megbeszélésére összehívnánk a helyi
érdekelteket, boltvezetıket, vendéglı tulajdonosokat, volna-e igény, lehetıség helyi termékek
árusítására, milyen kötöttségek vannak, jogi, egészségügyi.
Patkós Zsolt polgármester
Összehívtunk egy állattartói fórumot, mivel visszatérı probléma a településen, hogy nem az
állati hulla átvevı helyen kerül ártalmatlanításra az elhullott állat. Két esetben is elıfordult,
hogy az elpusztult állatokat külterületen zsákban találtuk meg. Az önkormányzat költséget
vállal, hogy a külterületi állati hulla átvevıtelepet fenntartja, mőködtetése, üzemeltetése
biztosított, ennek ellenére október óta egyetlen elhullott állatot nem vittek az átvevıtelepre.
Úgy tőnik, hogy nincs rá igény.
Tóth Mátyás képviselı
Semmi esetre sem szabad ezt a telepet megszüntetni, valóban fel kell hívni az állattartók
figyelmét, akár még ellenırzést is lehetne erre vonatkozóan tartani.

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte mindenkinek a
részvételt és 17 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Csertı István
elnök

7

