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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2012. május 9-én 15 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen vannak: Csertı István elnök
Kovács Zsuzsanna
Mucsi László és
Tóth Mátyás bizottsági tagok
Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Csertı István 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
késıbb érkezik meg az ülésre.
Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg a bizottság.
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 helyi idegenforgalom fejlesztésének vállalkozásfejlesztı hatásáról, tervezett
és lehetséges idegenforgalmi fejlesztések
Elıterjesztı: Patkós Zsolt polgármester
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Tájékoztató a helyi idegenforgalom fejlesztésének vállalkozásfejlesztı hatásáról, tervezett
és lehetséges idegenforgalmi fejlesztések
Elıterjesztı: Patkós Zsolt polgármester
Csertı István elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztésre.
Patkós Zsolt polgármester
A Gy. Szabó Béla Képtár egy adottsága településünknek, de amiatt, hogy megnézzék, nem
sokan jöttek el Szankra, ez egy lehetıség, de kevés. A Méz- és Meggyfesztivál jobban
ismertté tette községünket. Szükségünk van a képtáron, fesztiválon, falunapon túl más
turisztikai attrakcióra is.
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Az Árpád kori település egy része feltárásra került 2007-ben, majd a gázvezeték építésekor
további kincsek kerültek elı. Érdemes építeni ezekre az értékekre.
A Kiskun Önkormányzatok Szövetségében tagok vagyunk. Több helyen létesültek a
kiskunsággal kapcsolatos emlékhelyek. Szank a kiskunság középpontjában helyezkedik el,
célszerő itt létrehozni egy történelmi emlékparkot, kiállítóteret, témaparkot, amely a régi
harckocsi út és a Dong-éri csatorna között lévı régészeti lelıhelynél valósulna meg. A
magyar ıstörténelemtıl kezdve a mai Magyarország történelméig tárgyi emlékek
bemutatásával kiállítást tervezünk. E célra pályázatot nyújtottunk be, amely önkormányzati
pályázat esetében 100 %-ban támogatott. Arra is figyelni kell, hogy a pályázat megvalósítása
után a mőködtetést biztosítani tudjuk. 300-350 millió forintos költségvetést tervezünk a tervek
megvalósítására. A foglalkozások, bemutatók segítségével több órás itt tartózkodásra ad majd
lehetıséget a fejlesztés. Ha megnyerjük a történelmet tanító tanárokat, akkor az érdeklıdés
tekintetében nem lesz hiány.
A korábban megvalósult Horgásztó és pihenıparkban a Horgászegyesület létrehozta a
játszóteret, faházak beszerzésén is gondolkodnak, hogy minél teljesebb szolgáltatást
nyújthassanak a pihenni vágyóknak. A Horgászegyesület jól hirdeti magát. Egyre több
horgász látogat ide más településekrıl is.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella megérkezett az ülésre, a jelenlévı bizottsági tagok száma 5 fı.
A turisztikai fejlesztés gondolatát kiegészítheti a határon átnyúló együttmőködés, amelyre
IPA pályázatot készítünk elı. Három településsel együtt pályázunk, Bácsfeketehegy
(Kishegyes) és Móricgát településekkel. A pályázati célok szerint Szankon Ízek Háza és
Kaptármúzeum, Móricgáton Helytörténeti szoba, Kishegyesen Tájház kialakítására kerül sor.
A települések közös terve méhészettel foglalkozó interaktív, utaztatható kiállítás bemutatása
is.
Szankon az Ízek Háza a volt gyógyszertári épületben valósulna meg. A belsı térben a helyi
civil szervezetek, családok kapnak lehetıséget, minden nap más fızhetne lekvárt. Ez is lehet
turisztikai attrakció, a városi ember nem lát lekvárfızést. A házban hozzáférhetık lesznek
helyi gyümölcslekvárok, sütemények és ezek elkészítésének feltételei, illetve receptjei.
Csoportokat lehetne fogadni, bárki vásárolhatna az ott elkészült termékekbıl.
A Méz- és Meggyfesztivál alkalmával süteményversenyt szervezünk, az így összegyőjtött
receptek, fényképek alapjai lesznek egy kiadandó füzetnek, amely szanki ételeket tartalmaz.
Az Ízek Háza kézmőves és egyéb mesterségekkel is foglalkozna.
Ezen kívül az Ízek Háza udvarán kemence épül és fedett terasz kerül kialakításra, amelyek
alkalmasak lesznek szabadtéri programok, családi hétvégék megrendezésére is. A
Kaptármúzeum a Lıdombnál kerülne kialakításra, ez állandó kiállítás lenne.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
A turizmus területén nagy lehetıségeket lát Szankon. Ennek fejlesztésére az IPA pályázat
lehetıséget biztosít. A Megyei Múzeummal együttmőködve a hagyományok ápolására
létrehoznak egy vándorkiállítást, amely a határon átnyúló együttmőködés keretében mind a
három IPA pályázatban érintett településen be lesz mutatva, majd a megyei múzeum ad neki
helyet.
A Sajermann Géza hagyatékából származó Kaptármúzeum itt maradna Szankon, ez állandó
kiállítás lenne, a méhészkedés különbözı állomásait mutatja be.
Patkós Zsolt polgármester
A Kaptármúzeum két lehetséges kiállító helye az Ízek háza kertje vagy pedig a Lıdomb
melletti erdı.
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Mucsi László biz. tag
Kalmár Sándor készít kaptárokat.
Patkós Zsolt polgármester
A Kaptármúzeum fontos szegmense a pályázatnak.
Az IPA pályázat eszközfejlesztést is lehetıvé tesz. Annak érdekében, hogy a rendezvényeink
ne függjenek az idıjárástól, a Bányászparkban lévı nagy sátrat szeretnénk megvásárolni.
Laptopok, projektor, tévé is beszerzésre kerülhet, jó lenne néhány faházat is megvásárolni,
amelyek a rendezvényekhez felhasználhatók lennének. A Néprajzi Múzeummal felvettük a
kapcsolatot, olyan népi iparmővészek fognak idejönni, akik ezekben a faházakban kapnának
lehetıséget a foglalkozások tartására. Több mint 10 kézmőves iparmővész lesz itt a
fesztiválon, ezzel a hagyományokat szeretnénk ápolni.
Az IPA pályázat tartalmazza még a határon átnyúló együttmőködés keretében egymás
rendezvényeinek látogatását is..
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
A pályázat beadásának belsı határideje 2012. május 20-a, május 30-ra készen kell lenni, mert
angol nyelvre le kell fordítani a pályázatot, Brüsszelbe kell benyújtani. Nem egyszerő a
pályázat elkészítése és az utómunkák. Tapasztalt pályázatíróval dolgozunk. A pályázati
program 11 hónapot ölel fel, ez idı alatt 3 elszámolást kell benyújtani angol nyelven,
hiánypótlásra nincs lehetıség, nagyon precíz dokumentációt igényel. Viszont a pályázat
elınye, hogy a pénz felhasználására nincs belsı korlát, hogy milyen célra mennyit
használhatunk fel.
Patkós Zsolt polgármester
Tartottunk egy tájékoztatót április 13-án a falusi szállásadással, vendéglátással kapcsolatban,
hogy milyen feltételek mellett lehet hivatalosan szállóvendéget fogadni. Adatbázist
szeretnénk létrehozni a szállásadókból. Azt látjuk, hogy Kiskunmajsán kell altatnunk
vendégeinket, amikor itt helyben is lehetne.
A lehetıségekbe bekapcsolható lesz a mővelıdési ház is, így a Gy. Szabó Béla Képtárral, az
Ízek Házával, a Kiskun Emlékhellyel egy egységként tud majd mőködni az önkormányzattól
picit függetlenül.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
A szanki dőlıutak alkalmasak lovaglásra, ebben is lát lehetıségeket, ehhez azonban elıbb fel
kell térképezni a homokhátsági lovagolható dőlıutakat, amely jelenleg folyamatban van.
Bugacon monostor romjaira leltek, a régészeti feltárások tekintetében nagyobb szerepet kap
Bugac és környéke a jövıben. Reméljük több kisebb kápolnát fel fognak tárni a környéken,
ezeket lovagló utakkal össze lehetne kötni.
Mucsi László biz. tag
Észak felé jók az adottságok a lovaglásra.
Patkós Zsolt polgármester
Ötleteket, javaslatokat, kiegészítı gondolatokat vár a bizottságtól.
Vannak a településen ló tulajdonosok, akik lovagoltathatnának, kocsiztathatnának. Sokan
szívesen sütnek-fıznek, van, ahol lehet bort inni, pálinkát kóstolni. Szélesebbre tárnánk az
ajtót, felkutatjuk azokat az embereket, akik ebbe bevonhatók. Akik pörköltet fıznének,
levágnának egy birkát, vagy halászlét fıznének. A téli idıszakban is lehetıséget lát a
disznóvágásokban.
Varga Ferencné alpolgármester
A Márton naphoz is lehetne eseményt kapcsolni, mert vannak libanevelık Szankon. A DunaTisza Közi Népmővészeti Egyesületet is bevonhatnánk, nagyon sok ember kézimunkázik
Szankon, a hímzett kézimunkákat ki lehet állítani, árusítani. Fel kellene kutatni azokat, akik
szívesen kézimunkáznak. Dabis Évának rengeteg, nagyon szép kézimunkája látható a
Facebookon. Remek festınk is van, Radvánszki Tibor és amatır szinten Kocsis Ferencné.
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Patkós Zsolt polgármester
Kérte, hogy Varga Ferencné alpolgármester asszony győjtse össze elsısorban a szanki, majd a
kistérségben lévı kézmőveseket.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A tanyasi, falusi kultúrának része a sok régi falvédı, ill. már újabbak is vannak. Ebbıl is
lehetne egy kiállítást szervezni.
Patkós Zsolt polgármester
Kellene egy olyan adatbázis, hogy kik azok, akikre tudnánk számítani. Az Ízek Házában vagy
egy szuvenír boltban meg lehetne vásárolni a kézmőves munkákat.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
Nem csak kiállításra, hanem a munka bemutatására is lesz lehetıség, hogyan készül el az a
kézmőves termék, ez az igazán érdekes.
Varga Ferencné alpolgármester távozott az ülésrıl.
Mucsi László biz. tag
A lekvár fızés mellett érdemes lenne házi rostos levet, italt, tartósítószer-mentes üdítı italokat
készíteni.
Csertı István elnök
Friss gyümölcsbıl turmixot.
Mucsi László biz. tag
Szank gazdag jó húsfızı emberekben, szívesen összegyőjti a neveket.
Patkós Zsolt polgármester
Ne csak a pörkölt, hanem a halászléfızıket is.
Csertı István elnök
Tavaly az állatok napján látványsütés volt, sok csirke nyársra volt tőzve. Érdemes lenne ilyet
más rendezvény alkalmával is megvalósítani, mert látványos.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
A tárcsán sütés is jó, azon zöldségeket is lehet készíteni.
Patkós Zsolt polgármester
Össze kell győjteni az olyan embereket, akiknél pálinkakóstolás, borkóstolás lehetne.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
Probléma, hogy falusi vendégasztal csomagokat nem tudunk ajánlani. Sok más településen ez
már mőködik, Szankon hiányzik, és lenne rá igény.
Tóth Mátyás biz. tag
Nagyon jónak tartja a lovas turizmus gondolatát, örül a Kiskun Emlékhelynek is. Korábban
volt róla szó, hogy építenénk néhány jurtát, ahol gyerekeket lehetne táboroztatni. Gondolni
kell a felnıttekre is, komplett programokat kínálni, összeállítani egy hetes, 10 napos pihenést.
Ebbe bele lehet foglalni a helyi adottságokon túl Ópusztaszert, Kiskunmajsát, Bugacot is.
Kellene egy jármő, amellyel az utasokat lehetne szállítani, valamint biztosítani kell az
étkezést valahol.
Patkós Zsolt polgármester
A kistérségben nyitottak a települések az együttmőködésre. Utánanéztünk, egy jurta 250-300
ezer forintba kerül. Olyan helyen lehet tábort megvalósítani, ahol megoldott a szociális
helyiség (vécé, tusoló). Szóba jöhet a tekepálya háta mögötti rész, ahol a vizesblokk ott van,
viszonylag zárt terület.
Fontos lenne, hogy létesüljön néhány magánszálláshely, vannak településünkön üres házak,
szobák, amelyeket ki lehetne alkalmanként adni.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
Az érdeklıdık jönnének, szállásra már is lenne igény a fesztivál idejére.
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Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Szankon sajnos sok üres ház van, árusítják azokat. Az önkormányzat bérbe vehetne egy-két
ilyen lakást, kísérleti jelleggel önkormányzati szállást lehetne megvalósítani. A tulajdonosnak
is jó, mert kap egy kis pénzt, és ha beválik, lehet, hogy látnak benne fantáziát. Lehetne eseti
bérlet egy rendezvény idejére. A kertet rendbe lehetne tenni a közmunkaprogram keretében,
vagy ha szükséges egy tisztasági festést meg lehet oldani.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
Olyan szállás tökéletesen megfelelne, ahol tisztálkodási lehetıség van, vizesblokk, ágy, tiszta
ágynemő, két éjszakára 3-4 ezer forintért, hiszen a rendezvény idejére csak alvóhelyre lenne
szükség, nem tartózkodnának ott a vendégek. A falusi vendégasztal szükséges még, meg kell
oldani az étkezést, házias, hazai ízekkel.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
A Szanki Nyugdíjas Klubnak sok aktív tagja van, lehet, hogy Kertész Gyula is kiszállítana
egy-egy reggelit.
Patkós Zsolt polgármester
Abból induljunk ki, hogyha van egy szabad szoba a házban, azt ki tudnák adni vendégeknek,
és biztosítanák a háziak az étkezést hazai ízekkel, tehát a hazai vendéglátás volna jó. Az üres
házak bérlése esetén a felelısség ránk hárul, erre nincs személy, aki elkészíti a reggelit,
gondoskodik a vendégekrıl. Emberhiány a gond.
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag
Ennek itt hagyománya nincs. Ha annyit látnak az emberek, hogy az önkormányzat
megcsinálja és ez jó, akkor hátha észreveszik a lehetıséget.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
Szállásadó programról lenne szó az önkormányzat támogatásával.
Patkós Zsolt polgármester
Össze kell győjteni, hogy kiket kereshetnénk meg.
Csertı István elnök
Csillagtúrákban is lát fantáziát, természetfotózásban is lehetıségek rejlenek. Sok természeti
érték, védett madár és növény található a településünkön és a külterületén, ha ismertté válna,
madár leseket építenénk, egy-két éjszakát fotósok is itt töltenének. A vadásztársaság ebben
partner lehetne. A vadásztatás már folyik településünkön, ezt bıvíteni lehetne.
Pusztaszeren 4 ezer forint volt egy éjszakára a szállás + 6 ezer forint az étkezés. Nálunk is
meg lehetne valósítani.
További lehetıség a solymász bemutató - most költözött Szankra egy solymász -, amely
további vonzerıt jelenthet a turistáknak.
Kovács Zsuzsanna biz. tag
A diákok táboroztatásával kapcsolatban elmondta, hogy sokan jönnének a kerékpárúton,
amelyek környékünkön jól kiépítettek. Olyan is lehet, hogy kocsival jönnek, de itt bérelnének
kerékpárt, erre is lehetıséget lehetne teremteni.
Patkós Zsolt polgármester
Ki győjti össze a pálinka- és borkóstolásra kapható helyeket?
Csertı István elnök
Elekes Györgyöt meg lehetne kérni, a médiában is meg lehetne hirdetni, hogy várjuk a
jelentkezıket.

Több hozzászólás, vélemény nem volt, a bizottság elnöke lezárta a napirendet.
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NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Tájékoztató a tanyafejlesztési programról
Csertı István elnök
A tanyafejlesztéssel kapcsolatban polgármester úr e-mailen átküldött egy programot, amelyet
a honlapon elérhetıvé tett, kérte a bizottság tagjait, hogy tekintsék át. Kb. két hét múlva
tárgyalni fogja a bizottság, és ezután véleményezve kerül a képviselı-testület elé.
Patkós Zsolt polgármester
A dokumentáció tartalmaz egy helyzetelemzést, és azt, hogy milyen pályázati célok
megvalósítása lenne fontos. A cél az, hogy az üresen maradt tanyákat hogyan lehetne
hasznosítani, benépesíteni., mert a külterületrıl elvándoroltak az emberek.
Mucsi László biz. tag
Az infrastruktúra hiánya a legnagyobb gond.
Patkós Zsolt polgármester
A mezıgazdasági út fejlesztésérıl, víz, villany stb. fejlesztésrıl is szól a program.
Bozókiné Veszelovszki Szilvia koordinátor
A tanyafejlesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy volt két tanfolyam Majsán, ezután három
tanyát, mintagazdaságot lehet meglátogatni, ahol a gazdaságot megtekinthetik az érdeklıdık,
hasznos tapasztalaotak győjthetnek. Ehhez elıre be kell jelentkezni, amihez a tájékoztatót
Csertı István felteszi a honlapra. Az ott látható telefonszámokon kell bejelentkezni és
közvetlenül intézni a látogatást, utazást is.

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Csertı István
elnök
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