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Bevezető  
 

Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika 

megújításáról, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen 

összehangolását. Ennek keretében a településfejlesztési tervezés rendszere is megújult, így a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a 2014-20 tervezési 

időszakra vonatkozóan minden megyei jogú város ún. Integrált Településfejlesztési Stratégiát 

(ITS) alakít ki és fogad el. 

  

Ez a középtávú terv szolgálja a megyei jogú városokéhoz hasonlóan Szank középtávú 

fejlesztéseinek összehangolását, megvalósításának finanszírozását és az eredmények 

nyomon követését 2014-20 között. 

  

Az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) tartalmazza a középtávú fejlesztési célokat, az 

ezekhez vezető tervezett fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható 

eredményeikkel. A stratégia külső, a település más ágazati programjaival, illetve belső logikai 

összhangjának vizsgálata mellett foglalkozik a stratégia megvalósíthatóságának 

kockázataival.  

 

Külön említésre méltó, hogy a korábbiaktól eltérően az ITS tervezési eljárás fokozottabban 

igényli a partnerség alkalmazását.  

 

1.1. Az integrált településfejlesztési stratégia 

 

Országunk hosszú távú fejlesztési irányait a közelmúltig a 2005-ben még külön 

tervdokumentumként készült és elfogadott koncepciók, az Országos Területfejlesztési 

Koncepció (OTK) és az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) határozta meg. A terület- és 

településfejlesztés rendszerének megújítása során már a két koncepció integrált kidolgozása 

történt meg, az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK) 

elkészítésével, amit az Országgyűlés a 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával fogadott el.  

 

Az OFTK hosszú távon határozza meg országunk fejlesztési irányait. Ezzel párhuzamosan 

készülnek a megyei területfejlesztési koncepciók és ezekhez kapcsolódnak a megyei jogú 

városok a saját stratégiájukkal, melyek a helyi és a vonzáskörzeti/agglomerációs igényekre 

épülnek.  

 

Fontos szemléletbeli váltás történt a tervezés terén: míg korábban a városok elkészítették a 

saját szempontjaik alapján terveiket, így például az Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS), 
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majd igyekeztek a pályázati programok között nekik megfelelőt találni megvalósításhoz, 

most megváltozott a helyzet.  

 

A települések lehetőséget kaptak arra, hogy alulról szerveződve, az együttműködés 

lehetőségeit kihasználva fogalmazzák meg céljaikat, elképzeléseiket, melyekhez elfogadásuk 

esetén a fejlesztési források automatikusan, külön pályázatok nélkül biztosítva lesznek. 

Ehhez az Európai Uniós és a hazai stratégiai célok rendszerében kell gondolkodnunk az ITS 

elkészítésekor.  

 

Az Európai Unió 2014–2020-ra vonatkozó kohéziós politika megvalósítását szolgáló 

rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU Rendelete) határozza meg azt a 

11 ún. tematikus célkitűzést, amelyek elérésének támogatásával a kohéziós politika 

hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljaihoz, és amelyek egyben a támogatáspolitika alapját 

is képezik. A tematikus célokon belül a fejlesztési beavatkozásokat beruházási prioritásokhoz 

kell rendelni az operatív programokban.  

 

A fenntartható fejlesztési célok finanszírozására sor kerülhet az operatív programok egyes 

prioritásain keresztül, ahol valamely tematikus célhoz és ahhoz tartozó egy-két beruházási 

prioritáshoz kötötten bármely forrás elérhető a település számára, sőt, ugyanazon tematikus 

célkitűzés alatt több, más alapból finanszírozott, egymást kiegészítő beruházási prioritás is 

támogatható. Illetve integrált akciók keretében oly módon, hogy logikailag összeillő 

tematikus célkitűzések egymást kiegészítő beruházási prioritásait lehet kombinálni egy 

prioritási tengelyen belül („több célkitűzéses prioritási tengely”) vagy az újonnan létrehozott 

végrehajtási eszköz, az ún. integrált területi beruházások (ITB) alkalmazásával.  

 

A decentralizált módon megvalósítható és fenntartható stratégia kidolgozása valódi 

partnerségben a közösségi tervezés módszerével, az egyes igények és a lehetőségek 

folyamatos közelítésével történik, ami figyelembe veszi az EU2020 stratégiai célokhoz való 

illeszkedést, szem előtt tartva a tematikus fókusz, integráltság, hatékonyság, 

eredményorientáltság és igényalapúság alapelveit. 

 

Az Európa 2020 stratégia a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak 

tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó 

intézkedésterv, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül a településfejlesztés irányainak 

meghatározásakor. 

  

Az Európa 2020 stratégia legfőbb célja egy intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság 

létrehozása az Európai Unióban, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, 

és erős a társadalmi kohézió, mely alapját képezheti a 21. század európai szociális 

piacgazdaságának.  
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Az Európa 2020 stratégia három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt: 

 

• Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

  

•Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 

gazdaság. 

  

• Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte 

gazdaság kialakításának ösztönzése.  

 

Az Európai Unió előtt álló legnagyobb kihívásokat figyelembe véve a Bizottság meghatározta 

azokat a kiemelt uniós célokat, melyeket a következő uniós költségvetési ciklus végéig (2020) 

szeretne elérni. Ezek az uniós kiemelt célok a következőkben foglalhatók össze:  

 

• A 20–64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie. 

  

• Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani. 

  

• Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve a 

kibocsátás 30%-kal történő csökkentését). 

  

• Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb 

generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 

  

• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát. A 

célkitűzések jól jellemzik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés három prioritását, 

de nem kizárólagos jellegűek: nemzeti, uniós és nemzetközi szinten egyaránt fellépések 

széles körével kell alátámasztani azokat. A Bizottság minden prioritási témakörben kiemelt 

kezdeményezéseket (összesen hetet) javasol a gazdasági fejlődés és a társadalmi 

előrehaladás ösztönzésére. 
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• Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és innovációra 

fordított finanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a 

növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. 

  

• A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok 

munkaerőpiacra történő belépésének megkönnyítését szolgálja. 

  

• Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és 

az egységes digitális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja 

szem előtt. 

  

• Az „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának 

szétválasztását, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás 

elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat 

modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja. 

  

• Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti 

környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis 

kifejlesztésének támogatását célozza. 

  

• Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását 

célozza, és arra törekszik, hogy lehetővé tegye az emberek számára készségeik egész életen 

át történő fejlesztését, hogy ez által növekedjen a munkaerőpiacon való részvétel, és – 

többek között a munkavállalók mobilitása révén – közeledjen egymáshoz a munkaerő piaci 

kínálat és kereslet. 

  

• A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, 

ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a 

szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív 

tagjaiként élhetnek.   
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1.2. ITS tervezés és az országos tervezés kapcsolata  

 

Országos szinten az OFTK céljait és az EU tematikus célkitűzéseit szolgáló középtávú tervezés 

a Partnerségi Megállapodásban hangolja össze az ország és az EU fejlesztési elképzeléseit. 

Ezzel párhuzamosan folyik a Partnerségi Megállapodás alapját képező fejlesztési célok 

ágazati és területfejlesztési célú operatív programokban történő részletesebb, beavatkozás 

szintű kidolgozása.  

 

Az operatív programok finanszírozzák a későbbiekben azokat a fejlesztési célokat és 

projekteket, amiket az adott ágazat, szervezet, vállalkozás vagy település önkormányzata 

megfogalmaz. Külön feladatot jelent az ágazati, a területfejlesztési és vidékfejlesztési 

beavatkozások összehangolása, különösen város-városkörnyék viszonylatban.  

 

1.3. ITS tervezés szakmai és módszertani követelményei  

 

Az ITS tervezésének kereteit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

tartalmazza.  

 

Ez tartalmazza az ITS – a kialakítására és elfogadására vonatkozó partnerségi és 

együttműködési követelmények mellett – a tartalmi/fejezeti rendre vonatkozó előírásokat is. 

Ez csak a minimális követelményeket fogalmazza meg az ITS-el szemben, amit 

kiegészíthetnek vagy részletesen is magyarázhatnak a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

útmutatói, iránymutatásai és konferencia előadásai.  

 

1.4. Összegzés  

 

Az ITS tervezése többszöri átdolgozást is indokolhat. A tartalmakat tekintve különösen fontos 

a TOP prioritásokkal való összhang és a projekt (csomag) alapú tervezés, oly módon, hogy az 

egyes strukturális alapok által finanszírozott fejlesztések térségi szinten vett összhangja 

megteremtődjön. 

 

A 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakban több mint 12 ezermilliárd forint áll 

Magyarország rendelkezésre.  

Ebből 2700 milliárd forinttal gazdálkodik a gazdaságfejlesztési operatív program.  

 

A gazdaságfejlesztési operatív program, amely a magyar tulajdonú kis- és 

középvállalkozásokat, a feldolgozó ipart kívánja fejleszteni, elsősorban a foglalkoztatás 

bővítéshez nyújt támogatást.  
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A terület- és településfejlesztési program 1230 milliárd forinttal a megyéket támogatja, 

amiből Bács-Kiskun megye 63 milliárd forint közvetlen támogatásra jogosult. 

 

A településeknek, a városokkal, a megyével és a minisztériumokkal összefogva együtt kell 

olyan gondolatokat megfogalmazni, amelynek eredménye nem látványberuházások sora 

lesz, hanem valóban gazdaságot élénkítő, térséget fejlesztő, munkahelyeket teremtő 

stratégiai program. 

 

 

 

 
 

A 2016-os évben az uniós támogatások kifizetési célja 2048 milliárd forint    
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2. Helyzetelemzés 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről alapján az integrált településfejlesztési 

stratégia készítése során szükség szerint aktualizálni kell a stratégiát megalapozó 

vizsgálatokat. Ugyanezen rendelet értelmében a stratégiát a településfejlesztési 

koncepcióval összhangban kell elkészíteni. 

 

Tekintettel arra, hogy Szank jóváhagyta a község település rendezési tervének 

felülvizsgálatát, és az ehhez készített részletes helyzetfeltáró részek ma is aktuálisnak 

tekinthetőek, alapvetően nem készül megint újabb, kiterjedt adatfelvételre támaszkodó 

helyzetelemzés, inkább a meglévő információk birtokában adunk egy összefoglaló képet a 

település adottságairól, célzottan a stratégia megalapozására, az akcióterületek kijelölésére 

és a beavatkozások indoklásaként. 

 

2.1 Szank fekvése, földrajzi adottságai, természeti értékei 

 

Szank az Alföld Duna-Tisza közi homokhátságának szerves része, a keleti hosszúság 19° 17’- 

19° 87’ és az északi szélesség 46° 15’- 46° 40’ között helyezkedik el, Bács-Kiskun megyéhez 

tartozik. A község északnyugat-délkeleti irányban hosszanti elhelyezkedésű. 

Összterülete: 74,83 km2, lakóinak száma: 2502 fő. 

 

 

 

 

 

Szank elhelyezkedése 
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Szank elhelyezkedése Bács-Kiskun megyében 

 

2.1.1 Klíma (éghajlati adottságok) 

 

A Bugaci-homokhát mérsékelten meleg, és száraz éghajlatú kistáj. Sajátos vonásai a csekély 

borultság, a napfényes órák igen nagy száma, a hőmérséklet nagy napi és évi ingása, 

valamint a viszonylagos szárazság és a levegő alacsony relatív páratartalma. 

A Duna-Tisza köze az ország legmelegebb területei közé tartozik. Az évi borultság 52-57%. Az 

évi középhőmérséklet 10,4-10,5 °C. A leghidegebb hónap (január) középhőmérséklete -1,5- -

2 °C, a legmelegebb hónap (július) középhőmérséklete 21-22 °C. Az évi abszolút hőmérsékleti 

maximumok átlaga 34,4-34,7  °C között vannak. Az évi abszolút minimumok átlaga pedig -

16,0-16,5 °C.1  

Az évi átlagos hőmérsékletingadozás elég jelentős 23-24  °C. A téli napok száma csak 26-31, 

de gyakoriak a kemény fagyok. Korán tavaszodik, április 7-12. között az átlaghőmérséklet 10 

°C fölé emelkedik. A nyári napok száma 81-84. Ősszel átlagosan október 17-21. között süllyed 

ismét 10 °C alá a hőmérséklet napi átlaga.  

Az évi átlagos napsütéses órák száma 2100. Az uralkodó szélirány az északnyugati, de 

gyakoriak az északkeleti és a nyugati szelek is.  

A Duna-Tisza köze az ország egyik csapadékszegény része. Az évi csapadékmennyiség 500-

550 mm, amelyből a tenyészidőszak csapadéka 300-350 mm. A csapadék évi eloszlását a 

nyár eleji maximummal és a novemberi másodlagos maximummal, illetve a téli minimummal 

jellemezhetjük.  
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A nyári hónapokban gyakran fellépő aszály nagy károkat okoz a mezőgazdaságban. A 

hótakarós napok száma kevés a Kiskunságon, átlagosan 30-40 nap. A tájegység éghajlatának 

egyik jellemző vonása, hogy a levegő páratartalma igen alacsony, sokéves átlagban 71-74%, 

de az aszályos nyári napokon alig haladja meg a 10%-ot. 

 

2.1.2 Vízrajz 

 

A homok jó vízáteresztő, de meghatározott mélységben jó víztároló kőzet. A buckás hátak 

közötti mélyedésekben fekvő vápákban többnyire víz állt.  

 

Amíg a község határában a vízelvezetés nem volt megoldva a homokon lévő tavak és 

mocsarak vize a felszíni elfolyás hiánya miatt csak a talajba tudott leszivárogni. A tavak és 

tócsák talajba történő beszivárgása, majd elpárolgása után fehér lett a táj. Óriási foltokban, 

vastag sziksó réteg virágzott ki a száraz medrek felszínén. A szanki határ jellemzője, hogy a 

régi vízállásos területeken 1-3 m mélységben réti mészkő található. E mészkő legtöbbször 

annyira kötött, hogy régen építésre is használták. A kőréteg vastagsága 30-70 cm.  

 

Szank vízügyi szempontból a Dongér-csatorna vízrendszeréhez tartozik, melynek feladata, 

hogy a felszíni vizeket összegyűjtse és levezesse. Vízgyűjtőterülete mintegy 1900 km2. A 

Dongér-csatorna hossza 85 km, a szanki mellékcsatornáé pedig 8 km, fenékszélessége 3-4 m, 

a talajfelszínnél pedig 10-12 m széles. A csatorna az év nagy részében állandó vízfolyással bír, 

de a szárazabb években teljesen kiszárad.  

 

Banó tó Dongér-csatorna több hektáros területe. 2007 óta az ATIKÖVIZIG a Dongér kezelője. 

Táj rehabilitációs projekt keretében a növény és állatvilág megóvása, rehabilitációja miatt 

tavaszi belvizekkel feltöltésre kerül. Így előzhető meg a környezetében lévő területek el 

sivatagosodása. 

 

Szank határában található egy az önkormányzat tulajdonát képező horgásztó. A horgásztó 

2009-ben épült, LEADER program keretében 100%-os támogatás intenzitással. A beruházás 

összértéke 34.5 millió forint volt.  

 

A beruházás során egy horgásztó, valamint egy horgász tavi pihenőhely építésére került sor. 

A horgásztó 15 ezer m2 vízfelülettel, 1,8 m átlagos vízmélységgel, a tó közepén egy 1600 m2 

területű szigettel készült el. A tó egy részén 4 m mélységű csatorna is kialakításra került.  

 

A tó állandó vízszintjét egy tiltós vízleeresztő műtárgy biztosítja. A tó megvilágítása 

napelemmel működő kandeláberekkel történik. A horgász tavi pihenőhely egy tároló 

helyiségből, két mosdóból (ezek közül egy akadálymentes) - és egy 100 m2-es fedett 

területből áll. Hosszú távú földbérleti szerződés keretében a területet az Olajbányász 

Horgászegyesület kezeli, tartja karban.  
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Jelmagyarázat: 1. Épület 2. Horgásztó 3. Fasor 

 

Szankon a geotermikus gradiens értéke 20m/0C, az országos átlag (18m/0C). Az olajkutatás 

során fúrt sok meddő kútnak köszönhetően jelentős termálvíz készletet ismertek meg. Ezek 

hasznosítását 1984-ben kezdték meg a kiskunmajsai termálfürdő kialakításával. 

 

2.1.3 Talaj 

 

Szank a Duna-Tisza köze Bugaci homokhát kistájához tartozik. 

A terület felszíne általában futóhomokkal fedett hordalékkúp-síkság. A szélhordta homok 

agyag- és iszaprétegre rakódott le, de a homok alatt helyenként a 8-12 m vastagságú 

löszréteg is megtalálható. A homokot az uralkodó északnyugati irányú szél a Duna-völgyéből 

szállította a hátságra és beborította vele az alapréteget. A hordalékkúp-anyag feküje 

Pannónia kori kőolajat és földgázt tartalmazó tengeri-tavi üledék.  

A Bugaci-homokhát domborzattípusát tekintve enyhén hullámos síkság, elgátolt 

kismedencékkel, laposokkal. A község határterületén három északnyugat-délkelet irányú, 

egymással párhuzamos homokhát húzódik, melynek egyikére, a középső homokhát délkeleti 

részére települt a falu. A homokos terület alig észrevehető délkeleti irányú lejtése az 

uralkodó északnyugati széljárással magyarázható. A garmadák magas homlokait az 

északnyugati szél állandóan koptatta, miközben a homokot délkeleti irányban szétterítette.  

A homokhátakkal párhuzamosan deflációs teknők húzódtak, melyekben apró tavak 

sorakoztak, ezeket a „semlyéket” csapadékos időben nagy kiterjedésű belvíz töltötte ki. A 

szárazföldi éghajlatú területen, az igen meleg nyár és a gyakran több hétig tartó aszály miatt, 

az alig néhány deciméteres mélységű tavakban az erős párolgás során az oldott sók 

koncentrálódtak és meszes-szódás szikes, szoloncsák-szolonyec típusú talajokat hoztak létre. 
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A domborzati viszonyok - bár ma is felismerhetők - az utóbbi 70-80 év alatt jelentősen 

megváltoztak, ami a lakosság természetátalakító munkájával magyarázható.  

A homokhátak mozgását a tervszerű fenyőerdő, szőlő- és gyümölcsös telepítéssel 

megállították. A mélyebb területek használhatóvá tétele érdekében a belvizek levezetése 

vált szükségessé.  

A levezetést biztosító csatornarendszer kiépítése 1939-40-ben kezdődött meg, amely során 

meghatározták az alapvető nyomvonalakat, de az érdemi munka csak az 1950-es évek végén, 

az állami csatornázási akció során valósult meg. 

Szank területén a lösztáblát homok fedi. Az ember céltudatos beavatkozásának 

eredményeképpen a hajdani futóhomok helyett ma már a kötött homoktalaj a meghatározó. 

A humuszos homoktalaj durvább szemcsékből áll, humusztartalma gyakran a 2%-ot is eléri. 

A homoktalaj mellett foltokban szikes termőtalajok és szikes terméktelen talajok is 

megtalálhatók. Jellemző, hogy a szikes és nem szikes talajok mozaikszerűen helyezkednek el, 

és aránylag kis térszín különbség is elég ahhoz, hogy a viszonylag magasabb területeken jó 

termékenységű nem szikes, míg a mélyebben fekvő helyeken terméketlen szikes talajokat 

találjunk. 

A szoloncsák-szolonyec talajok felszíne vagy rendkívül nedves – az év jelentős részében 

vízborítás alatt is állnak - vagy igen száraz, kemény, megművelhetetlen. 

Az emberi tevékenység hatására, a belvízelvezető csatornák kiépítésével a térség talajai 

szárazabbá váltak. 

 

2.1.4 Levegő 

 

Magyarország levegőminőségi helyzete – az utóbbi évtizedekben, a nagy mennyiségben 

kibocsátott „hagyományos” légszennyező anyagok emissziójának csökkenése ellenére – sok 

területen még mindig nem kielégítő.  

A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, 

csapadék, stb.) elsősorban a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a 

közlekedés, valamint a lakossági tüzelés határozza meg.  A mezőgazdaság főleg a gyér 

növény-borítottságú időszakokban zajló kiporzással és az állattartó telepek szag- és 

bűzhatásával szennyezi a levegőt.  

A távolabbról érkező légszennyezés mértéke sem számottevő. A technológiai eredetű 

levegőterhelés tehát elenyésző, a nitrogén-dioxid és kén-dioxid kibocsátás mind a fűtési, 

mind a nyári félévben megfelelő, nincs határérték túllépés.   

Szank település levegőjének szennyezettsége összesített légszennyezettség adatok alapján 

„jó” minősítésbe esik.    

A kémiai légszennyező összetevők vonatkozásában Szank levegője nem kifogásolható.  

A település területén a gázfűtés térnyerése kedvező hatású, a gázszolgáltatás minden 

ingatlanról elérhető. A fűtéskorszerűsítés után már csak a kerti hulladékok időszakos 

égetéséből  származó  szennyező  anyagok  (CO,  NO,  korom  és  egyéb  bűzös  anyagok) 

csökkentését kellett megoldani.  
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Ezért helyi rendelet szabályozza a kerti hulladék égetését, ennek érdekében az 

önkormányzat ingyenes levél és kerti hulladék elszállítást biztosít. Az egyedi fűtéssel 

rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a 

berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A háztartási fűtőeszközökben a 

tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot - különösen ipari hulladékot, 

műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.  -  nem  tartalmazhat.   

 

2.1.5 Növényzet  

 

A szanki flóra a Duna-Tisza közi flóratartományba tartozik. Jellemző erdőtársulásai a pusztai 

tölgyesek, akácosok, és a fehérnyáras borókások. Elterjedt nyílt társulások a pusztai 

csenkeszesek, a homoki legelők és az alföldi homok puszták. Ma már kisebb számban fordul 

elő a védett árvalányhaj. 

 

2.1.6 Állatvilág 

 

Kiskunsági nemzeti parkban az alább madárfajok találhatók: kerecsensólyom, parlagi és 

békászó sas, vörös karmú vércse, nagykócsag, ugartyúk, szalakóta, gyurgyalag, sárgarigó, 

balkáni fakopáncs, kuvik, székicsér, cigányréce, fülemüle, függő- és barkós cinege. 

Mind tavasszal, mind ősszel igen fontos átvonuló terület, a téli vendégek pedig tovább 

tarkítják a madárfaunát. A hatalmas daru és lúdcsapatok közt rendszeresen találhatunk 

különlegességeket, mint például vörös nyakú ludakat, kis lilikeket, apáca ludakat.  

 

2.2 Közlekedés 

 

A település jelenleg forgalmi árnyékban van.  

A regionális jelentőségű utak közül csak az 54-es főútról lehet Szankra eljutni (bár három 

összeköttetési ponttal).  

A település az M5-ös autópálya 25 km-es vonzáskörzetének határán helyezkedik el, bár nem 

közvetlen az összeköttetés.  

Ez a zsáktelepülési adottság a közlekedés, szállítmányozás szempontjából nem előnyös.  

A bekötő utak túlterheltek és szintén felújításra szorulnak. Szank szempontjából nagyon 

fontos kérdés, hiszen a szállítmányozást, fuvarozást is hátrányosan befolyásolják a rossz 

minőségű utak, ami már a helyi gazdaság – elsősorban mezőgazdaság – rovására megy.  

Ezen a helyzeten javított a Szank-Jászszentlászló út felújítása.  

A tervek között szerepel a közvetlen elérés kiépítése az 54-es főút felé (Szank-Bócsa közötti 

út).  

A vasúti közlekedés 2009 óta szünetel a Kiskunmajsa-Kecskemét keskeny nyomtávú vonalon, 

mert nem lehetett gazdaságosan fenntartani.  
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2.3 Épített környezet 

 

A község főtere, a Szent István tér, az utóbbi évek munkája nyomán lett ékessége Szanknak. 

Számos műemléknek ad helyet, mint például a világháborús emlékműnek a hősök neveivel 

és a Turul madárral, fából faragott Nagy-Magyarország táblának a testvértelepülések 

feltüntetésével, a Szent István szobornak, a Széchenyi-szobornak, a hármas kopjafának, 

valamint a „Születések fája” elnevezésű faragott együttesnek. 

  

A polgármesteri hivatal falán helyezték el a 2001-ben megérdemelten elnyert „Az év 

faluközpontja” emléktáblát a „Virágos Magyarországért” verseny keretein belül. 

  

Nem régen került átadásra a korábbi játszótér helyén egy új játszó- és pihenő park, ahol 

szökőkút is helyet kapott. Itt található egy olajbányász emlékkő, valamint a Pongrátz Gergely 

emléktáblája, akinek nevét a tér is viseli. Van még a parkban egy faragott kis székely kapu is, 

amelynek nagy változata a község óvodájának bejárataként szolgál. 

 

2.4 Lakásállomány 

 

Szank az olajipar betelepülése után indult fejlődésnek, ami a házállomány 

megemelkedésében tükröződött leginkább. Kiskunmajsához hasonlóan ÉNy-DK-i 

irányultságú, de településképe rendezettebb, az utcák tágasabbak, egyenesek. 

Kiskunmajsával ellentétben nem jellemzőek rá a kis porták, az öreg, korszerűtlenül kialakított 

épületek.  

 

A lakások kora relatív fiatal és állapotuk kielégítő. Ezt mutatja is a házak megszűnéséről szóló 

2000 – óta 2005-ig tartó statisztika, hogy csak 2002-ben szűnt meg három ház avulás miatt.  

 

A házépítési kedv is egyre kedvezőbb Szankon a vizsgált időszakban. Az új házak esetében 

megállapítható, hogy több mint a fele, 60-75%-a három vagy annál több szobás ház.  

 

Tehát az elvándorlás és elszegényedés nem mutatható ki a lakásállomány alapján. A 

házakhoz vezetékes telefon és kábeltelevízió beköthető. 

 

2.5 Vízellátottság 

 

Szankon mélyfúrású kutakkal működő önálló vízmű van kialakítva, mint a kistérség többi 

településén. A vízelőkészítő rendszer minden előírásnak megfelelő ivóvizet szolgáltat a 

lakosságnak. 

A falu vízhálózatba bekötött lakásainak aránya megfelel a megyei átlagnak. 2005-ig 929 lakás 

lett bekötve az ivóvízrendszerbe. Az utóbbi években a közeli külterületi ingatlanok (kb. 60 

háztartás) is rácsatlakozott az ivóvíz hálózatra. 
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Tekintettel a magas külterületi lakosságszámra minél előbb meg kell oldani a távolabbi 

tanyás területek egészséges ivóvízzel való ellátását. 2008-ban 4 km hosszúságú vezeték 

építés történt a település zártkerti részén Kiskunmajsa irányába.  

 

2.6 Szennyvíz- és hulladékkezelés 

 

A közműhálózat 100%-os kiépítettségű a községben. A település egy nyomóvezetékkel 

rácsatlakozott a jászszentlászlói szennyvíztisztítóra, amely képes befogadni a keletkezett 

kommunális szennyvizet. Ezzel a szennyvízelvezetés és tisztítás egy olcsóbb formája alakult ki 

Szankon. 

 

2008. szeptember 1-jétől szervezett formában heti rendszerességgel történik a 

hulladékszállítás a településen. 

  

2015. május 5-től elkülönített hulladékgyűjtés valósult meg Szankon a két kukás rendszer 

bevezetésével. A szelektív hulladék elszállítása a sárga fedelű kukákból kéthetente történik a 

házaktól. 

 

Évente egy alkalommal megszervezésre kerül a lomtalanítás, de a szolgáltató az 

ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően 

egyedileg végzi el a feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok háztól történő 

elszállítását, azaz egyedileg végzi el a lomtalanítást.   
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3. Szociális háttér bemutatása 

 

3.1. Demográfiai viszonyok 

 

Alaphelyzet: Szank lakosságszáma 2502 fő. A térség magas külterületi lakosságszámmal 

rendelkező térségek közé tartozik. 1970-ben még a térség minden második lakója 

külterületen élt, 1990-ben pedig már csak minden negyedik, azóta ez a tendencia 

folytatódik. 

 

A szanki népességen belüli nemi arány hasonlóságot mutat a magyar népesség főbb 

tendenciáival. A nemi arány megoszlását tekintve, a nők aránya magasabb, mint a férfiaké. A 

hat éves idősoron megfigyelhető a nemek szerinti megoszlás, a női népességnél stagnálást 

mutatkozik, míg a férfiaknál egy kisebb lineáris növekedés.  

 

Ezt a folyamatot az is igazolja, hogy 2000-ben a nők száma a teljes népességhez viszonyítva 

51,9%-ot tette ki, a férfiaké 48,1% volt. Ugyanez az arány 2005-ben a nők részéről 51,1%-t 

tette ki, a férfiaké 48,9%-ra nitt. Ez az 1%-n belül eltérést a fiatalabb korosztályon belüli fiú 

arány növekedése okozta.  

 

A 0-17 korosztálynál a nemi arány 2002-től megfordul, és fiú többletről beszélhetünk, 2004-

ben, már 4,5%-kal (összesen 27 fő eltérés) több fiú volt a fiatal korosztályon belül. Ez a nemi 

arány megfordulása természetesen, hiszen Magyarországon 1,5-szer több fiú születik, mint 

lány.  

 

Az aktív és az idős korosztályon belül a nemek megoszlását figyelembe véve stagnálásról 

beszélhetünk, csak a női arány mindkét korosztályon belül magasabb. Szank esetében is 

megállapítható, hogy jobbak a nők túlélési esélyei, mint a férfiaké. Így a nők átlag életkora is 

magasabb, mint a férfiaké.  

 

A főbb népesedési és népszaporulati paramétereket részletesen nézve, megfigyelhető egy 

kisebb mértékű fogyás, amelynek fő oka az enyhén magasabb halálozás az idősebb 

korcsoportban és a gyenge reprodukciós képesség az aktív, szülőképes korú korcsoportban. 

  

A természetes népszaporodás is csökkenő tendenciát mutat a pozitív vándorlási mérleg 

ellenére. 

 

A település esetében a bevándorlási többlet elsősorban a külterületeket érinti. Itt a 

megfigyelt migráció nem pusztán, a hazai vándorlásra szorítkozik, hanem már jelentkezik a 

nemzetközi bevándorlás is. 
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A népesség helyzetét értékelve a stabilitás megállapítható, azonban az ösztönző célú 

jutatatások és piaci feltételek megteremtése tarthatja fenn a kiegyenlített népesség 

viszonyokat, ill. indíthat el új, pozitív trendeket. 

 

3.2. Oktatás 

 

A közoktatástól egyéb célok mellett azt is várjuk, hogy elősegítse az egyenlőtlenségek 

csökkentését a társadalomban.  

 

Az iskolázottság kétféleképpen is javítja az egyén munkaerő-piaci helyzetét. Egyrészt növeli 

elhelyezkedési esélyeit, másrészt az elérhető kereset szintjét is emeli.  

Magyarországon a foglalkoztatottság függ az egyén iskolai végzettségétől. 

 

Szank oktatási intézményei között említhetjük a Gy. Szabó Béla Református Általános Iskolát, 

mely a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola szanki tagiskolája.  

 

Az iskola 2012 nyarán intézményátvétellel került fel a református közoktatás térképére. Az 

intézmény tanulói 8 évfolyamon kapnak képzést.  

 

Az óvodai ellátást 4 csoporttal a Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvodájának, 

GY. Szabó Béla nevű tagóvodája biztosítja. Az óvodában az úszásoktatás önkormányzati 

támogatással biztosított.  

 

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a legközelebbi 

középfokú oktatási intézmény. Az iskola az utóbbi években kibővült; színvonalasabb oktatást 

biztosít, és nagyobb kapacitással bír, mint korábban. 
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3.3. Közművelődési intézmények 

 

3.3.1. Közösségi ház 

 

A közösségi házban található a községi könyvtár és a Gy. Szabó Béla képtár. 

 

3.3.2. Községi könyvtár 

A községi könyvtárat 1956-ban alapították, 2011-ben integrálódott a Katona József Megyei 

Könyvtárhoz.  

Az integrálódásnak köszönhetően ki tudják használni a Megyei Könyvtár könyvtárkapcsolati, 

illetve humán infrastruktúra hátterét. Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítani tudják a 

használók egyéni igényeinek kéréseinek kielégítését.  

2011-ben NKA pályázati forrásból felújították: egységes arculat került kialakításra, gyerek, 

illetve felhasználóbaráttá vált. Különböző célcsoportok számára könyvtári foglalkozásokat 

szerveznek. 

 

3.3.3. Képtár 

 

Szank az erdélyi falurombolás idején, 1981-ben Gy. Szabó Béla szanki látogatásakor arra 

vállalkozott, hogy otthont épít egy fenyegetett művészi életműnek, és gazdagítja a falut egy 

világra szóló látnivalóval.  

 

Kerényi József építőművész által tervezett épület sok közösségi munkával készült el, 1986. 

októberi átadását a művész már nem érhette meg.  

 

A szanki Közösségi Ház avatása a múzeumok hónapján az országos rendezvény megnyitó 

ünnepsége lett. Köpeczy Béla kulturális miniszter avatóbeszéde után diófát ültetett a ház 

udvarán, amelynek árnyékában ma is megpihenhetünk.  

 

A Magyar Nemzeti Galéria 1988-ban Gy. Szabó Béla négyszázhatvannyolc grafikáját átadta a 

szanki múzeumnak megőrzésre, bemutatásra. Azóta – Kolozsvár mellett – a szanki képtár a 

legjelentősebb gyűjtemény a művész életművéből.  

 

Az eltelt negyedszázadban a képtár anyaga Gy. Szabó Béla alkotásaival és a művész életét 

bemutató dokumentumokkal tovább gyarapodott. A művek egy időben nem láthatók, de 

tematikus válogatások formájában évente bemutatásra kerülnek.  

 

Alkalmanként kortárs képzőművészeket bemutató időszaki kiállítások színesítik a képtár 

művészeti programját. 
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3.3.4. Művelődési ház 

 

A meglévő lehetőségekre alapozva, tudatos fejlesztés keretében küllemében és tartalmában 

is megújult a szanki Művelődési Ház és Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT).  

 

Az egykori bál-, és mozitermet impozáns rendezvényteremmé alakították, megnőtt a ház 

alapterülete, új díszterem, foglalkoztatási termek, gazdagon felszerelt konyha és büfé 

helyiség került kialakításra, a használati meleg vizet napkollektor biztosítja, valamint 

megújult az épület fűtése és elektromos ellátása is.  

 

A tartalmi megújulásra utal nevének utolsó tagja a “szolgáltató tér”. 

  

Az IKSZT címet elnyert szanki önkormányzat 45 millió forintos pályázati támogatás és 15 

millió forint saját forrás segítségével tudta felújítani közösségi találkozóhelyét, így már akár 

száz fő reprezentatív vendéglátására is alkalmassá vált a település központjában lévő épület.  

 

3.3.5. Egészségügy 

 

Szankon két főállású felnőtteket és gyermekeket ellátó háziorvos, továbbá egy fogorvos látja 

el az egészségügyi szolgálatot, egy-egy háziorvosi szolgálathoz körzeti ápolónő tartozik.  

 

Sürgősségi, szakorvosi és ügyletei ellátás, nincs a faluban. Ezeket a szolgáltatásokat 

Kiskunmajsán lehet elérni. Védőnői szolgálat van a faluban, két főállású álláshellyel. 

 

A közelmúltban került átadásra a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ épülete 

Kiskunmajsán, mellyel az egészségügyi helyzet jelentősen javul a kistérségben, hiszen 

korábban Kiskunhalasra (súlyponti kórház) vagy Kiskunfélegyházára (kórház) kellett átjárni, 

néha a leghétköznapibb ellátásért is.  
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3.3.6. Szociális ellátások  

 

Alapellátás:  

 

 házi segítségnyújtás   

 étkeztetés   

 tanyagondnoki szolgálat   

 idősek klubja   

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

Szakosított ellátás:   

 

 idősek otthona 26 férőhellyel 

 

A szociális alap és szakosított ellátásokat a Magyarországi Református Egyház – mint 

fenntartó – biztosítja a település lakói számára. 

 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások  

 

Pénzbeli ellátások:  

 

 települési támogatás (100 %-ban önkormányzat biztosítja)  

 rendkívüli települési támogatás (100 %-ban önkormányzat biztosítja)  

 személyi és vagyoni katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása (100 %-ban 

önkormányzat biztosítja)  

 köztemetés (100 %-ban önkormányzat biztosítja) 

 születési támogatás (100 %-ban önkormányzat biztosítja)  
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3.3.7. Társadalmi szervezetek 

 

A civil szervezetek tevékenysége az igényeknek megfelelően alakul ki az egyes településeken. 

Általában az ilyen szervezetek működése rendkívül kedvező hatással van a közösségek 

életére egyrészt közvetlenül az érintett személyeken keresztül, másrészt a tevékenységekkel 

befolyásolt társadalmi – természeti - kulturális környezeten keresztül. 

 

A civil szféra aktivitását az egyes civil szervezetek képezik. Ilyen az Együtt Szankért Egyesület 

is, amely a község fejlődésének elősegítését támogatja, különböző feladatok felvállalásával 

(pl. rendezvények, parkosítás, környezetvédelem, lakossági fórumok – a lakosság 

tájékoztatása aktuális pl. egészségügyi, közéleti témákban).  

 

Civil szerveződés továbbá a Micimackó Alapítvány, amely óvodás korú gyermekek 

oktatásának támogatásával (pl. úszómedence, úszásoktatás, kreatív játékok beszerzése - 

készítése fafaragó tábor szervezésével) foglalkozik.  

 

Egyéb társadalmi önszerveződés a: 

 

 Szanki Talentum Alapítvány,  

 Szank Közbiztonságáért Alapítvány,  

 Szanki Olajbányász Sportegyesület,  

 Szanki Olajbányász Horgászegyesület,  

 Bertóti István Vadásztársaság, 

 Szanki Nyugdíjasklub,  

 Szanki Ifjú Zenebarátok Köre Egyesület 

 Búzavirág Néptáncegyüttes 
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4. Gazdasági elemzés 

 

4.1. Helyi gazdaság 

 

Szank gazdasága napjainkban jelentős átrendeződésen megy át. Ez azt jelenti, hogy korábbi 

domináns foglalkoztatási és értékteremtési ágazatok és tevékenységek háttérbe szorulnak. 

Az eddigi fajsúlyos ipari jelleg háttérbe szorult a gazdasági szektorok között. Bár jelentősége 

még mindig nagy.  

 

A piacgazdaságba való átmeneti időszak óta folyamatos mezőgazdasági változás megy végbe. 

Birtokkoncentráció, az agárnépesség csökkenése, a mezőgazdasági termelők 

kiszolgáltatottsága és a szövetkezeti integráció alacsony foka jellemzi. Szolgáltató ágazat 

szinte csak a lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi és vendéglátási tevékenységekre 

korlátozódik. 

  

Turisztikai bevételek eddig nem voltak a településen, ez a 2015-ben felépült Zank Vezér 

Sportszálló megnyitásával várhatóan évről-évre növekszik majd. 

 

4.2. Ipar 

 

A Szanki lakosok hosszú időn keresztül jellemzően mezőgazdasági tevékenységgel 

foglalkoztak, és az ipar nem játszott szerepet a falu életében.  

 

Az 1964-ben megtalált kőolaj és annak, valamint a földgáz kitermelésének következtében 

átrajzolódott, iparosodott Szank gazdasága. 

  

A mezőgazdaság kezdett háttérbe szorulni, és a kőolaj kitermelés az első helyre került. Ezt 

leginkább a foglalkoztatási és jövedelmezőségi adatok bizonyítják.  

 

A MOL Rt. megjelenése munkát, és kényelmes életet biztosított az itt élők számára, és a falu 

lélekszámában, infrastruktúrájában és területileg is növekedésnek indult. A munkaerő 

jelentős részét a kőolaj kitermelés elszívta, ezért az eddigi mezőgazdasági tevékenység 

részben melléktevékenységgé redukálódott.  

 

A MOL Rt. termelésének 90-es évek végétől való folyamatos csökkenése miatt kisebb 

munkaerő szükséglet jelentkezett, aminek következménye a munkanélküliség, illetve az 

elvándorlás. A jelenlegi mezőgazdasági viszonyok már nem képesek felszívni újabb 

munkaerőt. A mezőgazdasági ágazatnak is lassan csökkenő munkaerő igénye van. 

  

Az iparban foglalkoztatottak száma 2004-ben 200 fő volt. A legjelentősebb foglalkoztató a 

MOL Rt. volt az elmúlt években, és még mindig annak számít, habár jelentős átalakításon 
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ment át. A foglalkoztatottak létszáma folyamatosan csökkent, ami nagy mennyiségű 

felszabadult munkaerőt jelent. 

  

Az új vállalkozások számára elsősorban adókedvezményeket biztosít a település. A helyi 

iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet kifejti az adókötelezettséget, meghatározza az 

állandó, illetve ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet, az adó alapját, mértékét, 

az adómentességet, az adóelőleget és különböző záró rendelkezéseket. Állandó jelleggel 

végzett ipari és mezőgazdasági tevékenység esetén az adó mértéke a 2000. évtől az adóalap 

2%-a. 

  

4.3 Vállalkozások: 

 

VÁLLALKOZÁS NEVE TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA  

MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. kőolaj, földgáz kitermelés, 
~40 fő 

 

1117 Bp. Október 23-a u. 18. feldolgozás 
 

  

FGSZ Földgázszállító ZRt. 

földgáz-szállítás nincs helyi foglalkoztatott 

 

8600 Siófok, Tanácsház u. 5. 1. em. 

108.  

GDF SUEZ Energia Magyarország ZRt. 
lakossági gázszolgáltatás nincs helyi foglalkoztatott 

 

6724 Szeged Pulcz u. 44. 
 

   

TOOLTECHNIK Szerszám és 
szerszámgyártás, egyéb   

gumitermék gyártása, 
  

Készülékgyártó KFT. ~40 fő 
 

fémfeldolgozás, 
 

6131 Szank Kiszsombosdőlı 8. 
  

fémmegmunkálás, stb. 
  

   

EDF DÉMÁSZ ZRt. 
lakossági villamosenergia- 

nincs helyi foglalkoztatott 
 

szolgáltatás 
 

   

MOFER KFT. 
fémmegmunkálás,  

~12 fő 
 

huzaltermék gyártása 
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4.3.1 MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. 
 

Név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. Cégforma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 

A MOL- csoport Közép-Kelet-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari csoportja, az 

alábbi fő tevékenységekkel: 
 

 kőolaj- és földgázkutatás és - kitermelés;  

 kőolajtermékek finomítása, szállítása, tárolása, kis- és nagykereskedelme; 

 földgáz előkészítés;  

 földgázszállítás;  

 olefin- és polimer gyártás és - kereskedelem; 

 elektromos áram és energia ellátás gáz- és megújuló forrásokból.  

A MOL-csoport tagja a magyar vegyipar egyik meghatározó szereplője, a TVK Nyrt., a 

szlovákiai Slovnaft olajipari társaság, az ausztriai Roth kis- és nagykereskedelmi vállalat. 

Stratégiai partnerük a horvát INA. 
 

 
Az 1992-ben átadott Dúsító üzem Szankon 
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4.3.2. TOOLTECHNIK Szerszám és Készülékgyártó KFT. 

 

A TOOLTECHNIK Szerszám és Készülékgyártó Kft. 1990.12.10-én alakult Szankon. 

 

A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek, akik egyben a cég irányítását is végzik. 

Megalakulásukkor a szerszámgyártás volt tevékenységük, amelyhez csatlakozott az 

élelmiszeripari gépgyártás, és később a szerszámok helyben történő működtetése érdekében 

a préstechnikai ágazat.  

 

Gép- és gépalkatrészgyártás területén a tervezéstől a beüzemelésig vállalják az igények 

kielégítését. Emellett vállalják egyedi gépek tervezését és gyártását.  

 

A gyümölcsfeldolgozók részére a saját fejlesztésű magozó gépet több mint 10 éve folyamatos 

fejlesztéssel készítik. Ezzel a termékkel egyedülállóak Közép- és Kelet-Európában. 

 

A fémtömegcikk gyártás területén közel 60 féle alkatrészt gyártanak. Szerszámgyártásukkal 

komplex vevő igényeket elégítenek ki a tervezéstől a beüzemelésig.  

 

Egyedi madárriasztó (HUSSS) rendszert fejlesztettek ki, amellyel partnereik megóvhatják 

épületeiket a madarak által okozott károktól és kellemetlenségektől. 

 

A vevői igények maximális kielégítése érdekében az ISO01:200090 minőségirányítási és az 

MSZ EN 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek. 

 

 

4.3.3. MOFER Kft. 

 

A MOFER Kft. vasipari termékeket előállító cég. Székhelye Móricgát. 

  

A privatizáció során magántulajdonba került gazdasági társaság Szankon is rendelkezik 

gyártási telephellyel.  

 

Kiemelt terméke az utánfutó készítés. 
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5. SWOT ANALÍZIS 

 

Erősség Gyengeség 

1. Nemzetközi piacképes mezőgazdasági 

termékek 

2. Szénhidrogén kincs a kőzetrétegekben, 

kedvező tározó adottságok 

3. Gyümölcstermesztés kedvező feltételei 

4. Stabil költségvetésű önkormányzat 

5. Fejlett szennyvíz-elvezetési infrastruktúra 

6. Geotermikus energiaforrás, jó minőségű 

ivóvíz 

7. Jó egészségügyi ellátás 

8. Mezőgazdasági erőforrások a Szankiak 

kezében összpontosulnak 

9. Ipar és a mezőgazdaság együttes 

jelenléte a községben 

10. Turisztikai desztináció közelsége 

11. Fejlett munkakultúra 

12. Erős helyi alapfokú intézmény és a 

térségben a középfokú intézmények 

jelenléte 

13. Erős szociális intézményrendszer 

14. Rendezett tiszta falu, alacsony 

bűnözési mutatókkal 

15. Vendégszerető emberek 

16. Alapinfrastruktúra teljes körű 

17. Gazdag kulturális program 

18. Kiskereskedelmi hálózat 

19. Város közelsége 

20. Természetvédelmi területek a 

térségben 

21. Napfényes órák magas száma – szoláris 

energiatermelésre alkalmas helyszín 

22. Kulturális és rekreációs lehetőségek 

1. Kevés a munkahely 

2. Kiszolgáltatott helyi gazdaság 

3. Mezőgazdasági feldolgozó ipar hiánya  

4. Nincs valódi piac a termelők részére 

túlmanipulált a piac 

5. Bérlakások hiánya 

6. Szövetkezeti integrációk hiánya 

7. Megújuló energiatermelési lehetőség 

kihasználatlan 

8. Aszályos vidék 

9. Üzleti szolgáltatások nem elérhetőek a 

településen 

10. Gyenge település marketing, 

kommunikáció 

11. Gyenge külső úthálózat, zsáktelepülési 

jelleg, nehézkes elérhetőség 

12. Nem létező szanki turizmus 

13. Öregedő lakosság 

14. Nincs a mezőgazdaságot kiszolgáló kézi 

munkaerő 

15. Helyi fiatalok szórakozását kiszolgáló 

vállalkozások hiánya 
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Lehetőségek Veszélyek 

1. Mezőgazdaság általános és hatékony 

támogatási rendszere alakul ki 

2. Állami normatív támogatások rendezése 

3. Szakmai alapokon nyugvó 

vidékfejlesztési politika 

4. Állami gáztároló projektek esetén 

felértékelődik a település 

5. Piac megteremtése a mezőgazdasági 

termékeknek 

6. A térség turisztikai felértékelődése 

7. A térségbe működő tőke áramlása, új 

munkahelyek létrejötte 

8. Munkahelyteremtést támogató és 

kedvezményesebb járulékrendszer 

létrejötte 

9. Oktatás-képzési támogatási rendszer 

javulása 

10. Regionális-megyei úthálózat, 

szállítmányozási és közlekedési 

lehetőségek javulnak 

11. Megújuló energiahasznosítási 

technológiafejlődés, energetikai politika 

átrendeződése 

12. Szeged-Solt útvonal fejlesztése 

13. Civil támogatási rendszer fejlesztése 

14. Témapark kialakítása (kiskun emlékhely 

15. Helytörténeti kiállítás létrehozása – 

idegenforgalom javulása 

16. Biogáz kistermelő létesítése révén 

újrahasznosítás, gazdaságosabb 

energiatermelés 

– majd nagy elektromos-áram 

igénylő befektetések érkezése 

17. Geotermikus hő kúttal lehetséges a 

település gazdaságos fűtése – majd 

hőigényes befektetések érkezése 

18. Sikeres ITDH ZRt. közreműködés 

19. Szanki méz és meggy 

1. Általánosan rossz vidékfejlesztési politika, 

centralizáció 

2. Globalizáció, manipulált piac 

3. Országos helyzet bizonytalansága 

4. Fiatalok országos elvándorlási jelensége 

5. MOL visszalépése, szanki telephely 

felszámolása 

6. Alacsony mezőgazdasági támogatások, 

alacsony 

felvásárlási árak 

7. Mezőgazdasági termelők kiszolgáltatott 

helyzete 

továbbra is folytatódik, külföldi áruk 

behozatala 

8. Túlbürokratizált mezőgazdaság, romló 

országos 

gazdasági helyzet 

9. Vállalatalapítási és fenntartási költségek 

emelkednek 

10. Klímaváltozás 
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6. Középtávú célok, és azok összefüggései 

 

Szank ITS-ében olyan középtávú, stratégiai célokat határozunk meg, amelyek az EU fejlesztési 

forrásaival támogatható beavatkozásokon keresztül lehetővé teszik a SWOT elemzés által 

alátámasztott, és a település igényeivel összhangban álló beruházások megvalósítását, 

miközben illeszkednek a felsőbb szintű stratégiák és tervek célrendszeréhez és a helyi 

közösség szándékaihoz.  

 

6.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása  

 

A stratégiai célok meghatározásakor – a SWOT elemzésen túl – a következő felsőbb szintű 

terveket és meghatározókat vesszük figyelembe: 

 

 • EU stratégiák és programok  

 

- EU2020 stratégia 

 

- Az EU 2014-2020 tervezési időszak tematikus megközelítésének adottságai 

 

 • Tagállami stratégiák és programok  

 

- Nemzeti Reform Program  

 

- Nemzeti Fejlesztés 2020  

 

- Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 

 
- Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja 

  

• Helyi stratégiák és programok  

 

- Szank Területfejlesztési Koncepciója 

 

- Stratégiai Terv 

 
- Operatív Program 

 
- Település Marketing Terv 

 
- Szank Gazdasági Programja 

 
- Szank Közép- és Hosszú-távú Vagyongazdálkodási terve 
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6.1.1. EU2020 stratégia  

 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 éves stratégiája, amely a közösségi szakpolitikákat és 

költségvetést, valamint a tagállamok kapcsolódó eszközeit az "intelligens, fenntartható és 

befogadó" gazdasági növekedésnek veti alá.  

 

2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt: 

 

 - Foglalkoztatás területe. Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság 

aránya elérje a 75%-ot. 

  

- Kutatás+Fejlesztés+Innováció területe. Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 

3%-át a kutatás/fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani.  

  

- Éghajlatváltozás/energiapolitika területe. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-

kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez 

szükséges feltételek). A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. Az 

energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. - Oktatás területe. A lemorzsolódási arányt 10% 

alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 

  

- Szegénység/társadalmi kirekesztés. Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik 

nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 

kirekesztődés reális veszélyt jelent. Látható és érzékelhető, hogy fenti fejlesztési célokhoz 

egy város hozzájárulása elhanyagolhatónak vehető. Ugyanakkor fenti célok az EU összes 

tagállamának középtávú fejlesztési irányait egyértelműen kijelölik, és a közösségi szinten 

kitűzött célok mégis az egyes országok, benne a városok és egyéb települések, az összes 

állampolgár helyi és egyéni teljesítménye alapján érhetők el.  

 

- Annak érdekében, hogy az EU2020 Stratégia a leghatékonyabban és legnagyobb 

valószínűséggel megvalósuljon, minden szereplőnek a saját képességei és adottságai szerinti 

legalkalmasabb területeken kell hozzájárulnia. 

 

Szank adottságai és lehetőségei jónak nevezhetők, hiszen a fenntartható energiapolitika 

terén előrehaladó és nyitott a település vezetése, a foglalkoztatottsági helyzete a térségi 

átlagnál kedvezőbb, és a lehetőségei megvannak a további erősödésre. 

 

Fentiek összegzéseként megállapítható, hogy Szank stratégiai fejlesztési irányai könnyen 

illeszthetők az EU2020 Stratégiához.  
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6.1.2. EU tematikus megközelítés  

 

Az Európai Unió a fenntartható, az intelligens, és a befogadó növekedés érdekében az alábbi 

tematikus célkitűzéseket fogalmazta meg:  

 

- A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 

- Információs és kommunikációs technológiák (IKT) hozzá-férésének, használatának és 

minőségének javítása (Széles sávra vonatkozó cél) 

- Kis- és közép-vállalkozások (kkv-k) versenyképességének növelése  

- Az alacsony szén- dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban  

- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a kockázat-megelőzés és kockázatkezelés 

előmozdítása  

- A környezet megóvása és védelme és a források hatékony felhasználásának elősegítése  

- A fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a 

kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban  

- A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

- A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a megkülönböztetés 

minden formája elleni fellépés  

- Az oktatásba, a képzésbe és szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az 

egész életen át tartó tanulás érdekében  

- A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának növelése, és hatékony 

közigazgatás. 

  

Ezen tematikus célok alatt a Tanács rendeletei az egyes támogatási alapokhoz illesztve egy 

sor úgynevezett beruházási prioritást sorolnak fel, meghatározva ezzel mindazon 

területeket, amiket az EU források a 2014-2020 közötti időszakban támogathatnak. 
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Ezen túl az ITS elkészítése során továbbá különös figyelmet érdemes fordítani azon 

beruházási prioritások által támogatható fejlesztési beavatkozásoknak a stratégiába történő 

beépítésére, melyet az EU 2014-2020 időszakában ajánl. Ilyen beruházási prioritások például 

az alábbiak:  

 

- Alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák támogatása valamennyi 

területtípuson.  

- Az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú 

infrastruktúrákban. 

- A hulladékgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése a 

környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítse érdekében. 

- A vízgazdálkodási ágazat jelentős beruházási szükségletének kielégítése a 

környezetvédelmi vívmányok követelményeinek teljesítse érdekében. 

- A kulturális örökség védelme, elősegítése és fejlesztése. 

- A biológiai sokféleség védelme, talajvédelem és az ökoszisztéma-szolgáltatások 

elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és a zöld infrastruktúrákat is.  

 

6.1.3. Nemzeti Reform Program 

 

Nemzeti Reform Programjaikban a tagállamok bemutatják az Európa 2020 Stratégia 

végrehajtása érdekében megfogalmazott, több szakterületre (foglalkoztatás, oktatás, 

kutatásfejlesztés, klíma-energiapolitika, szegénység elleni küzdelem) vonatkozó kiemelt 

célkitűzések megvalósítását szolgáló intézkedéseiket, beszámolnak az elmúlt év folyamán 

tett előrehaladásról, valamint további intézkedéseket fogalmaznak meg az Európai Bizottság 

Éves Növekedési Jelentésének prioritásaira reflektálva. 

 

A 2013. évi Nemzeti Reform Program összeállítása során Magyarország arra törekedett, hogy 

az Európai Bizottság által megfogalmazott tartalmi és szerkezeti iránymutatások mentén 

mutassa be azokat a strukturális reformokat, amelyek a gazdasági növekedés dinamizálását, 

a foglalkoztatás bővítését, az államadósság fenntartható szintre mérséklését szolgálják.  
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A magyar Kormány, az Európai Bizottság ajánlásának alapján a következő prioritások mentén 

határozta meg Nemzeti reform Programját:  

 

- a differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidáció elősegítése  

- a gazdaságra irányuló normális hitelezési tevékenység visszaállítása  

- a növekedés és versenyképesség elősegítése a jelenben és a jövőben  

- a munkanélküliség és a válság okozta társadalmi következmények megoldása  

- a közigazgatás korszerűsítése. 

A Nemzeti Reform Program fenti prioritásait az ITS tervezésekor tudomásul kell venni, és 

azokat a lehetséges mértékben helyi szinten is ki kell terjeszteni.  

 

 

6.1.4. Nemzeti Fejlesztés 2020  

 

Magyarország fejlesztéspolitikájának a következő 7 évre vonatkozó irányait a „Nemzeti 

Fejlesztés 2020” elnevezésű fejlesztési dokumentum határozza meg.  

Ennek alapján, országos szinten az alábbi négy fő stratégiai célkitűzés nevesített: 

  

- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés  

- Egészséges és megújuló társadalom  

- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, az értékek megőrzése  

- Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet kialakítása 

 

Némileg hasonlóan az EU2020 Stratégiánál elmondottakhoz, ezen országos stratégiához egy-

egy település hozzájárulása mérsékeltnek vehető. Ugyanakkor ezen célkitűzések 

Magyarország középtávú fejlesztési irányait egyértelműen kijelölik, és ezen irányok az egyes 

települések saját stratégiájának kialakításakor kötelező érvényűek.  

 

A stratégia kialakításakor, és a kapcsolódó fejlesztési beavatkozások belső logikájának 

tervezésekor ezen kötelezettséget figyelembe kell venni. Praktikusan pedig be kell mutatni, 

hogy az ITS-t szolgáló tervezett fejlesztések miképpen illeszthetők a Nemzeti Fejlesztés 2020 

egyes operatív programjainak beavatkozási logikájába. 
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6.1.5. Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program  

 

A Magyary Program legfontosabb stratégiai célja az Alaptörvény XXVI. cikkében foglaltaknak 

megfelelően az állami működés hatékonyságának, a közszolgáltatások színvonalának 

emelése: a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése.  

 

Ezen átfogó céljának eléréséhez a Program célrendszere négy pilléren nyugszik:  

 

- szervezet  

- feladat  

- eljárás  

- személyzet  

 

A célrendszer lényege, hogy e négyes tagolás meghatározza azokat a beavatkozási 

területeket, ahol a Program egyes céljai felsorakoznak.  

 

Ezek pedig:  

 

- Eredményes szervezeti működés  

- Feladat-rendszer megújítása  

- Belső eljárások megalapozása és racionalizálása  

- Ügyfélkapcsolatok javítása  

- Személyzeti igazgatás fejlesztése  

- Kiszámítható, vonzó életpálya 

 

6.1.6. Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja  

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§(1) bekezdése szerint „A 

megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.  

 

A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCVIII. törvény alapján pedig a megye vált a területfejlesztés legfontosabb területi 
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szintjévé. Ezen körülmények alapján az ITS tervezésekor figyelembe kell venni a Megyei 

Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott fejlesztési irányokat és célokat. 

 

A Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési program átfogó céljai – teljes összhangban a Nemzeti 

fejlesztés 2030 céljaival – a következő négy területre irányulnak:  

 

- társadalmi-gazdasági fejlődés  

- környezeti fenntarthatóság  

- megújuló társadalom  

- jelentős térségi különbségek csökkentése  

A tematikus és területi célok az EU 2020 tizenegy tematikus céljából vezethetők le, és jól 

megfigyelhető a megyei célokban a területi sajátosságok karakteres kiemelkedése, 

reflektálva a Nemzeti fejlesztés 2020-ban kitűzött Térségi potenciálokra alapozott, 

fenntartható térszerkezet átfogó célra.  

 

Az EU 2020 Fenntartható növekedés megfogalmazása Bács-Kiskun megye számára egyedileg 

is értelmezhető határozott üzenetet hordoz: a Homokhátság társadalmi-gazdasági 

helyzetének rendezése nélkül megyénkben a fenntartható növekedés pillérei nem 

épülhetnek ki.  

 

Az EU 2020 Inkluzív növekedés horizontálisan érvényes célja minden tematikus és területi 

célunkat áthatja, de különös hangsúlyt kap az alacsonyabb jövedelmekkel rendelkező vidéki 

népesség, valamint a határ menti periférikus térségek vonatkozásában, mind a társadalmi 

egyenlőség, mind az infrastrukturális és intézményi felzárkózás terén.  

 

Az Intelligens növekedés minden tematikus és területi célunk esetében beazonosítható az 

alkalmazkodóképesség, az innovációs törekvések, a digitális írástudás és az élethosszig tartó 

tanulás (LLL) következetes megjelenésével.  

 

A megyei koncepció átfogó céljai:  

 

1. Gazdaság- és foglalkoztatás élénkítés  

2. A vidék fenntartható fejlesztése  

3. A megyeszékhely integrált fejlesztése  

4. Környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 



 

37 

5. Komplex megyei gazdaságfejlesztési menedzsment és marketing tevékenység 

    megszervezése 

6. Közösségek önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségének kibontakoztatása  

7. Térségi elérhetőség és mobilitás 

 

6.1.7. Szank Településfejlesztési koncepciója  

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a kimondja, hogy az integrált településfejlesztési 

stratégiát a településfejlesztési koncepcióval összhangban kell kidolgozni.  

Szank a jelenleg hatályos településfejlesztési koncepcióját a 202/2013. (VI.27.) számú 

közgyűlési határozatával fogadta el. 

 

A településfejlesztési koncepció az alábbi dokumentumokból áll össze: 

  

 Települési jövőkép (6.2) 

 Stratégiai program (6.3) 

 Operatív program (6.4) 

 Település Marketing Terv (6.5) 

 

6.2. Települési jövőkép 

 

6.2.1. Bevezető 

 

A település jövőképe hármas összetevőből áll össze: társadalmi, gazdasági és térbeli-fizikai 

jelenségekből. A település jövőbeli megjelenését, fejlesztését azonos időtartamban 

tervezzük, ugyanis ekkor válik hatékonnyá a településfejlesztési tevékenységsorozat.  

 

A szanki és környezetének társadalmi változásait, alakulását, a gazdaság mozgásait egyszerre 

kell figyelembe venni, valamint ezekhez kell igazítani a térbeli-fizikai struktúrát.  

 

A települések történeti fejlődése során azt láthattuk, hogy a korábbi korokban azért is 

könnyebb volt a települések harmonikus „organikus” fejlesztése, mert a társadalmi és a 

gazdasági változások lassabban következtek be.  

 

 



 

38 

A harmonikus fejlődés felgyorsulása és a fejlődési tényezők átrendeződése Szank esetében a 

tanyakoncentráció és az erőszakos tsz-esítések során kezdődött, majd újabb lendületet vett 

a változás a szénhidrogén mezők feltárása és annak nagyarányú letermelése.  

 

Gyors iramban átrendeződött a helyi társadalom, a foglalkozás, lakosok végzettsége és 

identitás szempontjából, valamint a helyi gazdaság gyökeresen megváltozott, ezek hatására 

is felgyorsult a fizikai-térbeli infrastruktúra változása.  

 

A természetes környezetében a faji diverzifikáció lecsökkent, alacsony lett a talajvízszint, 

erróziós, és művelésből kivont területek száma növekszik.  

 

Szank esetében nem volt látványos disszonancia a három – társadalmi, gazdasági, térbeli – 

jelleg között egészen az ötvenes évekig. Ez nem azt jelentette, hogy nem volt változás, 

fejlődés, azt sem feltétlen jelentette, hogy a változás mindig lassú volt, de azt igen, hogy 

többé-kevésbé azonos sebességű volt, tehát valamiféle egyensúlytartás érvényesült, nem 

keletkeztek ellentmondások és feszültségek.  

 

Jelen időszakban Szank településen kicsi a harmónia és kicsi az egyensúly. A 

településfejlesztés során ezekre az egyensúlyokra kell törekedni, hiszen a település 

fenntarthatósága csakis erre épülhet.  

 

A szanki jelenség globális. Ez a korábbi organikusnak tekinthető települési fejlesztés-fejlődés 

napjainkra a világ jelentős részén felbomlott. 

 

 

6.2.2. Jövőkép megfogalmazása  

 

A településfejlesztési koncepció 6 éves időtartamot ölel fel. A jövőkép meghatározása is a 6. 

év múltán elérni kívánt eredményeket, sikereket foglalja össze. Az operatív terv is azokat a 

feladatokat fogalmazza meg, amelyeket az időintervallum alatt megvalósításuk szükséges a 

kívánt cél eléréséhez.  

 

A jövőkép meghatározására mindenképpen csak reális és megvalósítható célokat tűzünk ki a 

jelenlegi települési állapotok és társadalmi folyamatok, valamint a regionális és országos 

szempontok figyelembe vételével.  

 

Szank község társadalmának, gazdaságának és térbeli-fizikai jellemzőinek összefoglalása a 

helyzetelemzési dokumentum alapján.  
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6.2.3. Társadalom  

 

Szank község lakosságszáma 2500-2700 fő körül stagnál. Annak ellenére, hogy a születési-

halálozási ráta folyamatosan a csökken, a vándorlási index viszont pozitív. A népességben 

egy enyhén öregedő folyamatot lehet tapasztalni.  

 

Kevesebben születnek, illetve az elvándorlás nagyobb hányadát a fiatalok alkotják. A 

bevándorlás során pedig az idősebb, nyugdíjas korosztály és a cigány kisebbség érkezik.  

 

A már tartósabban Szankon tartózkodóak körében a települési kötődés és identitás magas 

fokú. Általánosságban kijelenthető, hogy a lakosság körében erős a kötődés.  

 

A nemek aránya az országos átlagot tükrözi. A falu aktív lakosságának jelentős része ingázik. 

Tehát a helyi gazdaság nem képes lekötni a szanki munkaerőt.  

 

A végzettség tekintetében kiemelkedő a szakipari, szakközépiskolai végzettség. A diplomások 

aránya a falusi átlagot tükrözi.  

 

Az agrártelepülés egy bányász-agrár jellegű településsé vált, amely során az ipari szegmens 

jelentősége egyre csökken, az agrárium jelentősége csak relatíve nőtt.  

 

Jelen időszakban már alvó település jegyeit is kezdi felvenni a település. (Az emberek nem a 

településen dolgoznak, ingáznak.)  

 

 

6.2.4. Helyi gazdaság szerkezete 

 

Gazdasági átrendeződésen megy át a település. Ez azt jelenti, hogy korábbi domináns 

foglalkoztatási és értékteremtési ágazatok és tevékenységek háttérbe szorulnak. Az eddigi 

fajsúlyos ipari jelleg háttérbe szorult a gazdasági szektorok között. Bár jelentősége még 

mindig nagy.  

 

A piacgazdaságba való átmeneti időszak óta folyamatos mezőgazdasági változás is történik.  

 

Birtokkoncentráció, az agár népesség csökkenése, a mezőgazdasági termelők 

kiszolgáltatottsága és a szövetkezeti integráció alacsony foka jellemzi. Viszont kiemelkedően 

magas a mezőgazdaság területi specifikuma Szankon.  

 

Szolgáltató ágazat szinte csak a lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi és vendéglátási 

tevékenységekre korlátozódik. Turisztikai bevételek nincsenek a településen.  
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6.2.5. A község térbeli megjelenése  

 

Zsákutcás falu, amelyből következik is a település elnyúlt jellege.  

A főutca meghatározó a település terjeszkedésében. A telekingatlanok nagyok és rendezett, 

jó állapotban lévő házak jellemzőek.  

 

A település infrastruktúrális állapota az alföldi belső rurális adottságú falvakhoz képest 

kiemelkedő.  

 

Nagy külterülettel rendelkezik, nagy a hasznosítatlan vagy kevésbé jól hasznosított terület.  

 

Szank főútvonalról való bekötőútja elavult, illetve alsórendű úton másik két kis szomszédos 

települést lehet elérni.  

 

Kommunikációs és infokommunikációs infrastruktúrája megfelelő.  

 

A községi intézményrendszer fejlett, de az egyre romló demográfiai és önkormányzati 

pénzügyi mutatók miatt a fenntartása nehézkessé, egyes intézmények esetében kérdésessé 

válhat.  

 

 

6.2.6. Szank jövőbeni társadalma  

 

Céljaink:  

 

• Szank lakosságszámának megtartása. A 2600-2700 fő körüli stagnáló lakosság  

• Szank lakosságának öregedő tendenciájának megállítása  

• A lakossági identitás és kötődés még erőssebbé válik, a szanki öntudat erősítése 

• A közösségi kezdeményezések magasabb szintje, települési lakosságot motiváló 

rendezvények számának növelése  

• A fiatalok elvándorlásának csökkentése, a visszatelepülések ösztönzése  

• új értelmiségiek betelepítése 

• A születések csökkenésének megállítása  
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• A passzív és sok szabadidővel rendelkező (nyugdíjasok) lakosság aktivizálása, a civil 

mozgalmak erősítése a településen  

• A helyi képzettség és tájékozottság növelése, a lakosság innovációs képességének 

magasabb szintre emelése  

 

6.2.7. Helyi gazdaság fejlesztési irányai   

 

• A mezőgazdaság relatív és abszolút erősítése a helyi gazdaságban  

• A gazdasági döntések Szankon vagy a kistérségben történjenek – csökkenjen a 

kiszolgáltatottság  

• A mezőgazdaságban a szövetkezeti integrációk alapjainak lerakása  

• Élelmiszer feldolgozás – mint jelentős hozzáadott érték megteremtése a településen vagy 

térségében  

• belföldi és külföldi piacok Kiépült a szanki mezőgazdasági termékekre  

• Korszerűbb, az idegenforgalmat is kielégítő vendéglátás a településen  

• Szank település az alföldi turisztikai vérkeringés részévé váljon  

• A MOL jelenlétének megtartása  

• Alternatív, megújuló energiaforrások használatának 15%-os részaránya az összes energia 

felhasználásból a lakosság és a gazdasági szereplők részéről  

• Vállalkozói aktivitás emelkedése. A vállalkozások számának 10-20%-os növekedése 

 A meglévő vállalkozások fejlesztése 
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6.2.8. Fizikai és infrastrukturális megjelenés 

  

• Szank – Kiskunmajsa útvonal megújítása  

• A település aszfaltos összeköttetése Bugaccal és Bócsával  

• A keskeny nyomtávú vasút turisztikai célú üzemeltetése  

• A jelen intézményi infrastruktúra megtartása  

• Gazdaságfejlesztési infrastruktúra létrehozása  

• Intézményesített turizmusfejlesztés  

• Korszerűbb, menedzsment szemléletű, rugalmasan alkalmazkodni tudó önkormányzati 

hivatal  

• Szennyvíztisztítás és hulladékgazdálkodás feltételeinek javítása a településen  

• A káros természeti folyamatok megszüntetése (felszín alatti vizek megtartása, talaj 

védelem, természetes növény és állatvilág megőrzése, ökogazdálkodás elterjesztése)  

 

 

6.2.9. Összefoglalás  

 

Célok: 

 

 A település negatív dekonjunktúrájának kivédése, káros demográfiai folyamatok 

leállítása, kihasználatlan emberi források felhasználása.  

 

 A település polgárainak aktivizálása.  

 

 A helyi gazdaság stabilitásának megteremtése.  

 

 A települési életkörülmények, a vállalkozási-termelési környezet javítása. 
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6.3. Stratégiai program 

 

A stratégiai program szerepe és súlya a társadalomfejlesztés területi tervezésében általában 

jelentős, döntő jelentőséggel bír az országos, de régiós és megyei tervezési szinteken is, és 

fontossága egyáltalán nem elhanyagolható a lokális, települési szintű tervezésben sem, bár 

vitathatatlan, hogy ez utóbbi esetben az operatív programozás – a végrehajtást mintegy 

előkészítve – jobban előtérbe kerül.  

 

A stratégia program az eddigieken (SWOT-analízis) túlmenően és azokból következően az 

alábbiakra koncentrál: 

 

 Kitörési irányok meghatározása  

 Fejlesztési prioritások kijelölése  

 A fejlesztés adott helyen elképzelhető változatainak kidolgozása  

 A megvalósítás (szereplők, finanszírozás) meghatározása  

 

A stratégia időhorizontja hat év. A gyorsan változó környezet sok esetben még ilyen távon is 

óvatosságra int bennünket, főként egy olyan területen, mint a településfejlesztés, amely 

rendkívül komplex és összetett tevékenységsorozat. Figyelembe kell venni a regionális, 

országos és nemzetközi viszonyokat.  

 

A helyzetelemzésből és a SWOT-analízisből levonható általános következtetés a stratégiai 

program számára: olyan fejlesztési irányt kell megszabnia, azokat a területeket kell 

prioritásként megjelölni, amelyek a már meglévő erősségekre épülnek és azok tervszerű 

fejlesztése ugyanakkor nem eredményez veszélyhelyzetet más területekre. Ennek 

természetesen együtt kell járnia a gyenge pontok és veszélyhelyzetek jelentős részének 

megszűntetésével, illetve kiküszöbölésével is.  

 

 

6.3.1. A stratégia meghatározásának alapelvei  

 

A stratégiai program fő irányelve a település fejlesztés vonatkozásában, hogy egyrészt a már 

meglévő endogén – belső erőforrásokra alapul, azok együttesére alapul, de emellett még 

eddig feltáratlan (külső és belső) erőforrások kialakítására is koncentráljon.  

Ennek megfelelően a program irányultsága az erőforrás fejlesztés, a fenntarthatóság 

alapjainak megteremtése és a külső hatásokra való minél hatékonyabb reagálás.  
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Megállapítható, hogy a fejlesztési stratégia maghatározásakor szükséges olyan általános és 

néhány, Szankra jellemző mozzanatra is tekintettel lenni, amelyek nélkül a program 

megvalósítása nem hozhat olyan eredményeket, amelyek egyébként elvárhatók lennének:  

 

• Szank Bács-kiskun megye fejletlenebb kistérségei közé tartozó Kiskunmajsai 

kistérséghez tartozik. Bács-Kiskun megye pedig az ország közepes-alsó fejlettségű 

megyéihez sorolható. Összefoglalva: Szank az ország belső rurális vidékeihez tartozik.  

 

• A Kiskunmajsai kistérségnek a határai nem szerencsések, közvetlen a kistérség 

szomszédságához tartozó, adottságokban és jellemzőkben azonos települések vannak, 

amelyek a saját kistérségi centrumtól távolabb helyezkednek el, mint a Kiskunmajsai 

kistérség centrumához. A települési együttműködések és integrációk tekintetében nem 

kizárólag a statisztikai kistérség által lehatárolt területekben kell tervezni. A 

szomszédos, de nem a kistérségbeli települések is stratégiailag fontosak. 

 

• Szank a kiskunsági homokvidék speciálisabb települései közé tartozik. A település 

történetben az átlagosnál nagyobb hatással, befolyással bírt a bányászat a helyi 

társadalmi-gazdasági fejlődésre.  

 

• Szank rendelkezik olyan területi specializációval, amely az ország többi más kis 

településeihez képest kitörési lehetőséget jelent.  

 

• Hatékony településfejlesztést csak ott lehet művelni, ahol a helyi lakosság is jól érzi 

magát. Azonosul a településsel, ápolja a hagyományit, támogatja célkitűzéseit. 

Valamint a településen fellelhető szolgáltatásoknak maga is fogyasztója.  

 

• Általában a turizmuson nem nemzetközi, hanem belföldi és nemzetközi turizmust 

értünk. A stratégia meghatározásánál általában nem gondolunk az ilyen irányú piac 

szegmentációra (más a helyzet természetesen az operatív programozás esetében). Ezt 

azért tartjuk fontosak hangsúlyozni, mert egyrészt a belföldi turizmus – világtendencia 

- növekvőben van, és valószínűleg Szank és térsége számára is növekvő látogatói kör a 

belföldi turisták lesznek. Tehát a marketing tervet is ezek figyelembe vételével alkottuk 

meg. 

 

• A településstratégia meghatározásának legalapvetőbb szempontja, amely minden mást 

megelőz, a fenntarthatóság és az integrált településtervezés – a fejlesztés negatív 

hatásainak elkerülése – elveinek maradéktalan érvényesítése.  

 

• A helyi adottságok (benne a természeti környezet is), az örökség és értékek 

megóvásának és a település fejlesztésének modern eszközeinek összeegyeztetése 

rendkívül fontos. 
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• A település tudatos fejlesztése nélkül is kialakul a településnek valamilyen rendszere a 

spontán fejlődés következményeként, ami a legelemibb erőforrások érvényesülését 

eredményezi. (Több emberöltővel ezelőtti organikus településfejlődési tendenciák.) 

Nem lenne célszerű e szempont figyelmen kívül hagyása a tudatos fejlesztés 

stratégiájának kialakításakor sem.  

 

 

6.3.2. Szank stratégiájának módszertana 

 

A területi tervezés alatt a közösségi beavatkozás azon módját értjük, amikor egy 

területrendszer jövőbeli fejlődését meghatározzuk, az annak eléréséhez szükséges 

cselekvések, s azok rendszerének felvázolásával. Mindezt valamilyen elvi koncepciórendszer 

érvényesítése mellett végezzük el, a rendelkezésre álló információk szakszerű és 

tudományos feldolgozásával. 

  

• Többszintű és sokszereplős fejlesztés során a helyi társadalom és gazdaság szinte 

minden aktora tervezési tevékenysége során meghatározza saját fejlődési céljait és 

irányait, azok elérésének útjait kijelöli. Így a különféle szintek metszik egymást, a 

szereplők elképzelései több vonatkozásban érintkezhetnek. A jövőalakítás érdekében 

minél több, az adott rendszerrel érintkező, vagy a jövőben érintkezésbe kerülhető 

szereplőt kísérelünk meg bevonni a tervezésbe. 

  

• A célok távlati érvényesítése érdekében az állami, vagy nemzetközi közösségi (Európai 

Unió) beavatkozást nem vetjük el, számolunk a felülről – és kívülről – jövő 

meghatározásokkal, egyben támogatásokkal. 

  

• A stratégiánk elismeri, hogy ugyanazon cél elérése érdekében több értéktartomány 

lehetséges. 

  

• A tervezésünk kétirányú. Az alulról fölfelé és a felülről lefelé irányban történik a 

tervezés. 

  

• Politikailag nem meghatározott. Az elvrendszer kizárólag szakmai alapokon nyugszik, 

politikai ideológiáktól mentesen.  
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6.3.3. A stratégiai program közvetlen céljai  

 

A stratégiai közvetlen célok meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a stratégia 

alapján történő fejlesztés, fejlődés minden, a településen résztvevő szereplő számára 

valamilyen módon hasznos legyen és további fejlődést generáljon, további lehetséges 

fejlődési irányokat nyisson meg és hosszútávon fenntartható legyen. 

  

• A településfejlesztés, amelyet a különböző tervezési és fejlesztési szintek 

determinálhatnak. Olyan stratégiai prioritási rendszer kialakítása, mely megfelel Szank 

és környezete adottságainak, kialakult intézmény és szervezeti rendszerének és 

harmonizál a sikeres település általánosan tapasztalható fejlődési trendjével, illetve azt 

segíti, hogy kedvező hatással bírjon a község fejlődésére gazdasági, társadalmi és 

ökológiai szempontból egyaránt. 

  

• A településen lévő erőforrásokat erősítsen és egyesítsen. Illetve szinergiahatást fejtsen 

ki, amely révén újabb erőforrások generálódhatnak. 

  

• Mindenki számára érthető és világos legyen. Fontos, hogy a település bármely lakója 

értelmezni tudja a stratégiai prioritásokat. 

  

• A stratégia komplex szemléletmóddal rendelkezik, illetve igyekszik elkerülni a társadalmi 

bumeránghatásokat. (Egy (társadalmi – gazdasági – természeti) beavatkozási 

tevékenység sorozat során a célcsoportnál eredményez pozitív hatásokat, de egy 

másik, nem célcsoport esetében negatív hatásokat fejt ki.)  

 

 

6.3.4. A stratégiai program céljainak dimenziói  

 

A településfejlesztés szem előtt tartásával a stratégiai program céljainak dimenziói a 

települési dimenziók szerint történik:  

 

 Társadalmi dimenziók 

 

 Gazdasági dimenziók 

 

 Fizikai, térbeli, ökológiai dimenziók 

 

A stratégiai program dimenziói és a célok e szerinti csoportosítása nem különbözik 

lényegében az eddig felsoroltaktól, de mindenképpen szükséges a célok ilyen szempontok 

szerinti vizsgálata is. Ennek alapján egyértelműen érzékelhetőek azok az előnyök, amelyek a 
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stratégia alapján megvalósuló fejlesztés eredményeként bekövetkeznek. A fejlesztési 

stratégia alprogramjai és részprogramjai is e dimenziókat kell, hogy szolgálják.  

 

Társadalmi dimenziók 

 

E dimenzió lényege – a stratégiai fejlesztés sikeres megvalósulása estén –, hogy a már 

említett hatások eredőjeként, egyfajta Szank-identitás alakuljon ki a helyi lakosságban. A 

célkitűzéseket abból a szempontból is értékelni kell, hogy azok a település lakosságának 

megelégedettségét, valamint ezzel együtt egy sajátos közösségi érzés és akarat kialakulását 

eredményezik-e. Továbbá a helyben élő lakosság minél nagyobb hányada érezze úgy, hogy 

megtalálja a számításait Szankon, ahol hosszú távú perspektívát lát maga és családja előtt.  

 

A fő cél tehát e vonatkozásban: 

  

• A település lakóinak Szankkal való azonosulása, a Szanki tudat kialakítása 

 

• Aktív polgár szemléletmód kialakítása, közösségi kezdeményezések felszínre kerülésének 

érdekében  

 

• Humánerőforrás és szemléletmód javítása a gazdasági kihívásoknak való megfelelés  

 

• Társadalmi korszerkezet javítása, a fiatalok helyben tartása és a településhez való 

kötődésük erősítése  

 

• A falu elszegényedésének megakadályozása  

 

 

E dimenzió céljainak meg nem valósulása állandó kétségeket, bizalmatlanságot és vitákat 

eredményez a későbbi fejlesztések meghatározásakor is, ami a különböző érdekek 

egyeztetésekor nem kompromisszumra törekvést, hanem széthúzást és önérdek 

érvényesítésre törekvést eredményez.  

 

Gazdasági dimenziók  

 

A település fejlesztésének stratégiája természetesen gazdaságfejlesztési koncepció nélkül 

elképzelhetetlen. Stabil pilléreken nyugvó gazdaság nélkül nincs megélhetés és nincs állandó 

lakosság.  

 

A gazdaságfejlesztés egy község esetében csakis térségi szinten lehet igazán hatékony. Egy 

község esetében nincs meg az a kritikus tömeg, ami már önmagában a helyi gazdaság 

stabilitását adja. Ez még inkább igaz a mai globális rendszerünkben.  
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Mint minden fejlesztési tevékenység, jelen elképzelések is csak akkor hasznosak, ha azok fő 

céljai között szerepel e vonatkozásban a foglalkoztatás, a jövedelmek növekedése, valamint 

a bel- és külföldi tőke bevonása, a gazdasági szerkezet - megfelelő ütemű - kedvező 

átalakítása, diverzifikálása.  

 

E célok megvalósulása az alábbi fő tényezőket feltételezi:  

 

• Helyben való minél magasabb érték előállítása  

 

• Specifikumok, egyedi jellegek feltárása és azok előtérbe helyezése  

 

• Térségi gazdaságfejlesztési tevékenységek összehangolása  

 

• Vállalkozói aktivitás növelése  

 

• Szövetkezeti integrációk támogatása, szövetkezeti szemléletmód elterjesztése  

 

• Turizmus fejlesztése  

 

• A helyi piac erősítése, a helyben való keresletet lehetőleg a helyi kínálat szolgálja ki  

 

• A környezettudatosság és az ökogazdálkodás elterjesztése  

 

• A helyi gazdaság kiszolgáltatottságának csökkentése  

 

Fizikai, térbeli, ökológiai dimenziók  

 

A stratégia esetében is kiemelkedő fontosságú a település térbeli megjelenésének alakulása. 

A társadalmi és gazdasági folyamatoknak tulajdonképpen egy leképeződése a település 

térbeli megjelenése. De visszacsatolás is létezik a fizikai-térbeli és a társadalmi-gazdasági 

dimenziók között. Ezért a település kedvezőbb térbeli megjelenésével az életkörülményeket 

lehet javítani és a települési gazdaságot is helyzetbe lehet hozni.  

 

A turizmus estében sem jelentéktelen e hatás, mivel egy hely csakis akkor képes vonzerőt, 

népszerűséget kifejteni, ha rendezett településkép, kedvező vendéglátási és szálláshely 

infrastruktúra várja a vendégeket, valamint a legtöbb turisztikai attrakciónak is fizikai-térbeli 

megjelenése van.  
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A Szankon élők és az idelátogató vendégek szempontjából is csak akkor élhető és kellemes a 

település, ha a környezetterhelés alacsony, a természeti környezet megóvásra kerül, 

valamint a települési kép rendezett és tiszta.  

 

E célok megvalósulása az alábbi fő tényezőket feltételezi:  

 

• Közlekedési infrastruktúra fejlesztése  

• Zsáktelepülési helyzet felszámolása  

• Vendéglátói és szálláshelyek kialakítása  

• Hulladékgazdálkodás bevezetése  

• Öntözési infrastruktúra kiépítése  

• Környezettudatos tájgazdálkodás elterjesztése  

• Jelenlegi aránylag fejlett intézményrendszer fenntartása  

• Gazdaságfejlesztési műszaki és szolgáltatási infrastruktúra kialakítása 
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6.3.5. Stratégiai célok prioritásai és az azokból eredő alprogramok  

 

1. A mezőgazdaság jövedelemszerző 

képességének javítása 

Szövetkezeti integrációk megvalósítása 

Termékmarketing 

Mezőgazdasági értékláncon belüli 

termékfeldolgozás, termékmanipulálás 

Termelésszervezési szolgáltatások beindítása 

a településen 

Képzési, tájékoztatási projektek a termelők 

számára 

2. A helyi gazdaság diverzifikálása Ipari és szolgáltató vállalkozások 

letelepítése, termelési tevékenységre 

alkalmas telephelyek kialakításával 

Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés 

Turisztikai tematikus utak kialakítása a 

környező településekkel szövetkezve 

3. Települési infrastruktúra fejlesztése Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, 

zsáktelepülési jelleg megszüntetése 

Keskeny nyomtávú vasút turisztikai 

hasznosítása 

Külterületi vízgazdálkodási 

infrastruktúrafejlesztés 

4. Helyi közösségfejlesztés Civil szervezetek szerepének növelése a 

település ügyeinek szervezésébe, fiatalok 

nagyobb részvétele a település életében 

Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a 

lakosságot aktivizáló, motiváló projektek 

megvalósítása 

5. A fenntarthatóság megalapozása Hulladékgazdálkodás továbbfejlesztése 

Megújuló energiaforrások használatának 

elterjesztése, energetikai stratégia 

kidolgozása  

Biogazdálkodás ösztönzése, külterületi 

hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 

6. Tudatos településmarketing és az abba 

illeszkedő turizmusmarketing 

A településmarketingért felelős személy 

alkalmazása az önkormányzatnál  

Turizmus marketing terv integrálása a 

települési koncepcióba és következetes 

megvalósítása. A termékmarketing 

integrálása a településmarketingbe 
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7. A település forráslehívó képességének 

javítása  

 

Önkormányzat és intézményrendszerének 

forrásmenedzsmentjének kialakítása 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása 

 

 

1. A mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének javítása 

 

A program szükségessége: 

 

Falu és a mezőgazdaság egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Egy-két kivétellel a kis 

településeken mindig is domináns a mezőgazdasági termelés. Szank mezőgazdaságát 

nagyban befolyásolják a természeti adottságok, a homokos talaj, meleg, az általában száraz 

tenyészidőszak, valamint a magas napfénytartalom. A gyümölcskultúráknak kedvezők ezek a 

talaj és éghajlati adottságok.  

 

A piacokon való stabil jelenlét egyik feltétele, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket 

képviseljen a termék, illetve minél egyedibb, keresettebb legyen. Jelenleg a mezőgazdasági 

termékek azonnal értékesítésre kerülnek, ami nagyfokú kiszolgáltatottságot is jelent.  

 

A mezőgazdasági területi specifikumok viszont nincsenek kellően kiaknázva. A jelenlegi piac 

lehetőségei a szanki mezőgazdasági termékeknek beszűkültek és kiszolgáltatottak.  

A birtokkoncentráció folyamatos és a szanki agrártársadalom egyre szűkülő lehetőségei 

miatt folyamatosan nő az agráriumból kikerülők száma. 

  

Ez a szanki társadalmi és szociális, később gazdasági feszültséget tovább növelheti.  

 

A program célja:  

 

• Induljanak el az első termelői összefogások, amelyek mellé egy hatásos és jól felépített 

termékmarketing és piackutatás kapcsolódik. Rövidtávon már mérhető mennyiségben 

legyen a szövetkezeti integrációkon belüli termékértékesítés.  

 

• Kis üzemi, speciális termékfeldolgozás induljon el a településen, amely megfelelő 

menedzsmenttel gyorsan kinőheti magát.  

 

• Nagyobb volumenben a kistérségbe egy élelmiszeripari befektető letelepítése is eredményt 

hozhat, amelynek a beszállítói a szanki termelők is lehetnek.  

 

• A termelők piaci jelenlétének stabilizálása, a kiszámíthatóság növelése  

 

• A szanki termelők pályázat- és hitelképességének javítása  
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• Együttműködés és partnerség, a térségi (Szank és szomszédos települések) mezőgazdasági 

szereplők minél szélesebb és sokoldalúbb együttműködése  

 

 

 1. A mezőgazdaság jövedelemszerző 

képességének javítása 

Mezőgazdasági termékspecifikus 

szövetkezeti integrációk megvalósítása 

Termékmarketing  

Mezőgazdasági értékláncon belüli 

termékfeldolgozás, termékmanipulálás 

Termelésszervezési szolgáltatások beindítása 

a településen 

Képzési, tájékoztatási projektek a termelők 

számára  

Motiváció szerint 

 

Speciális célcsoportok szerint 

 

Mezőgazdasági termékspecifikus 

szövetkezeti integrációk megvalósítása 

- Gyümölcstermesztők - Liba és kacsa 

tenyésztők - Sertés és mangalica tenyészők - 

Megújuló energia hasznosítás 

Termékmarketing - Gyümölcs és feldolgozott termékei  

- Liba és kacsamáj és feldolgozott termékei 

Mezőgazdasági értékláncon belüli 

termékfeldolgozás, termékmanipulálás 

- Gyümölcs és baromfi, máj feldolgozás 

Termelésszervezési szolgáltatások beindítása 

a településen 

- tanácsadói, szaktanácsadói szolgáltatások 

Képzési, tájékoztatási projektek a termelők 

számára 

- piaci elemzések, technológiai ismeretek, 

ökotermelés, növényvédelem, stb. 

 

 

A program hatásai:  

 

• A piaci jelenlét stabilizálódása. A termelők a piacon kevésbé vannak kiszolgáltatva, 

valamint meg tudnak jelenni olyan specifikus termékekkel, amelyekre nincs vagy kevesebb a 

konkurencia. 

  

• A jövedelmek növekedése és kiszámíthatósága. A szövetkezés általi biztosabb bevétel 

átlagosan emeli a termelők jövedelmét.  

 

• Szanki specifikumok megjelenése. Szank egyik fő erőssége, a kiváló minőségű gyümölcs, 

illetve a nemzetközi kereslettel is rendelkező szárnyas húsok, és kacsa és libamáj. Ezeknek a 

termékeknek szanki védjeggyel szélesebb értékesítési lehetőségre nyílik lehetőség.  
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• A települési mezőgazdaságban magasabb értékteremtés. A mezőgazdasági termékek 

közvetlen értékesítése helyett félkész vagy kész termékek munkahelyet teremtenek a 

településen, a helyi gazdaság diverzifikálódik.  

 

 

2. Helyi gazdaság diverzifikálása  

 

A program szükségessége:  

 

Szank ipari-bányászati múlttal és ipari, szakipari szakemberekkel rendelkezik. A MOL 

tevékenységének csökkenése által felszabadult ipari, szakipari munkaerő számára helyben 

vagy legalább is a térségben kell munkalehetőséget teremteni, különben az elvándorlás 

folytatódni fog.  

 

A szanki mezőgazdaság nem képes tömeges újabb munkaerőt lekötni. Esetleg kiegészítő 

jövedelmet képes adni a családoknak. A tercier szektor kizárólag csak a helyi lakosságot 

szolgálja ki, olyan szolgáltatás nem létezik, amely a településen is túlmutat. 

 

 A helyi gazdaság rendkívül kiszolgáltatott és az ipari jelleg visszaszorulásával az 

egyoldalúsága növekszik.  

 

A program célja:  

 

Alapvető cél, hogy a gazdasági menedzsment felkészültsége magas színvonalú legyen. 

Szankon és a Kiskunmajsai kistérségen belül sokoldalú és elismert kapcsolatokkal 

rendelkezzen, az erős kötődés mellett széles nemzetközi, illetve hazai összehasonlítási és 

adaptációs képességgel éljen.  

Fontos továbbá a helyi, területi menedzsmentnek a különböző szintű érdekérvényesítése, a 

helyi, területi lobbik megléte, azok folyamatos működtetése.  

 

• A helyi gazdaság sokoldalúságát az ipari termelés és a szolgáltató vállalkozások letelepítése 

jelenti.  

 

• Fontos a mezőgazdaság, az ipar és szolgáltatások – vertikumok – egymásra épülése  

 

• Térségi szintű együttműködések és partnerségek 
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2. A helyi gazdaság diverzifikálása Ipari és szolgáltató vállalkozások 

letelepítése, termelési tevékenységre 

alkalmas telephelyek kialakításával 

Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés  

Turisztikai tematikus utak kialakítása a 

környező településekkel szövetkezve  

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Ipari és szolgáltató vállalkozások 

letelepítése, termelési tevékenységre 

alkalmas telephelyek kialakításával 

- Kis-és középvállalkozások, amelyeknek az 

olcsó telephelyre, olcsó munkaerőre, jó 

munkakultúrára és kedvező helyi 

adópolitikára van szüksége 

- Rendezett tulajdonviszonyok és kiépített 

infrastruktúra, kedvező vételi és bérleti 

díjakkal 

Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés - Kül- és belterületi fogadóhelyek  

Turisztikai tematikus utak kialakítása a 

környező településekkel szövetkezve 

- Kulturális- és rendezvény turizmus  

- Gasztronómiai turizmus  

- Ökoturizmus  

- Falusi turizmus  

 

A program hatásai  

 

• A helyi gazdaság bekapcsolódik a térségi és regionális vérkeringésbe  

• Növekszik a foglalkoztatottak száma, az elvándorlás csökken  

• Emelkedik a helyi adókból származó önkormányzati bevétel  

• A helyi gazdaságot érintő döntések nagyobb számban születnek helyben.  

• Szanki gazdaság belép egy új, a világon és hazánkban folyamatosan növekvő gazdasági 

ágazatba, a turisztikai üzletbe  

• Stabilabbá, illetve rugalmasabbá válik a helyi gazdaság, a piaci kihívásoknak jobban 

megfelel 
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3. A települési infrastruktúra fejlesztése  

 

A program szükségessége:  

 

Szank gazdasága gyenge és gyengülőben van. Az eddig kiemelkedő, a település prosperitását 

is eredményező bányászati tevékenység jelentősége csökken, a mezőgazdaság a külső 

negatív hatások következtében bizonytalan eredményességű, ki van téve a piaci 

konjunkturális változásoknak.  

 

Tehát a helyi gazdaság nem képes teljesen a helyi lakosságot foglalkoztatni, eltartani. A 

foglalkoztatottaknak nagy hányada ingázó. Ezért a települést minél nagyobb arányban, 

vertikálisan és horizontálisan is be kell kapcsolni a regionális és nemzetközi gazdasági és 

társadalmi vérkeringésbe.  

 

Ez zsáktelepülési jelleggel és gyenge közlekedési infrastruktúrával nem lehetséges.  

 

További fontos szempont, hogy gyümölcstermő vidéken az elérhetőség és a gyors 

szállíthatóság biztosított legyen, ez elengedhetetlen feltétele az értékesítésnek.  

 

A működő tőke letelepítésének a feltételei nem megfelelőek, a döntéshozók a rendezett 

tulajdonviszonyokkal és a legalább vonalas infrastruktúrával rendelkező ipari telephelyeket 

preferálják.  

 

A program célja:  

 

• A környező térségek elérhetőségének javítása  

• Szank külterületi hasznosíthatóságának javítása, az elérhetőség javításával  

• A szállítmányozás feltételeinek javítása  

• Turizmus fellendítése  

• A lakossági életkörülmények javítása  

• Helyi kezdeményezésű feldolgozó, termelő vállalkozások letelepítése  
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Települési infrastruktúra fejlesztése 

 

Bekötő úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési 

jelleg megszüntetése 

Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése  

Külterületi vízgazdálkodási infrastruktúra 

fejlesztés  

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, 

zsáktelepülési jelleg megszüntetése 

- szállítmányozók, ingázók - regionális 

közlekedési hálózatba való bekapcsolódás - a 

település hatósugarának növelése, területi 

kapcsolatrendszereinek horizontális 

fejlesztése 

Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése - turizmusfejlesztés  

Külterületi öntöző infrastruktúra fejlesztés - Mezőgazdasági termelők 

 

 

A program hatásai: 

 

• Külterületen eredményesebb területhasználat, értékesebbé váló ingatlanok  

• Az elvándorlás csökkenése  

• Alternatív jövedelemszerzések és új állások létrejötte a turizmusfejlesztés által  

• Biztonságosabb mezőgazdasági termény értékesítés  

• Térségi súlypontok átrendeződése, eddig kihasználatlan potenciálok kiaknázása  

• Területi kapcsolatrendszer kiszélesedik, együttműködés a gazdasági, civil és 

önkormányzati szférákon belül  

• Mobilizálható tőke – külső és belső – Szankon való bevonása  

• Kiegyenlítettebb mezőgazdasági termés, mennyiség és minőség állandóság 

 

4. Helyi közösségfejlesztés  

 

A program szükségessége:  

 

A települési hármas alappillér alapján a helyi társadalom az egyik alapvető tényező. Nagyon 

fontos kérdés a helyi identitás, kötődés Szankhoz.  
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A jelenlegi kötődés és közösségi érzés (kérdőív, omnibusz 2007) jónak minősíthető, viszont a 

megélhetési gondokkal, a foglalkoztatottság csökkenésével párhuzamosan jelentkezik ezen 

tényezők gyengülése is.  

 

A helyi civil élet, annak aktivitása és hatékonysága is a záloga a helyi, települési demokráciák 

létrejöttének, illetve fennmaradásának.  

 

A program célja:  

 

• „Aktív polgár, aktív szanki polgár”  

 

• A szanki emberekben az igényesség és odafigyelés kialakítása  

 

• A tenni akaró és aktív emberek szervezett, intézményesített formában való 

tevékenységének biztosítása  

 

• A „sok szabadidővel rendelkező szanki polgár” motiváltságának, tenni akarásának erősítése 

(nyugdíjas és aktív réteg)  

 

• Az élethosszig való tanulás szemléletmódjának az elterjesztése, a tanulási igény felkeltése 

az emberekben  

 

• A fiatal, iskoláskorú gyermekekben a szanki identitás és kötődés kialakítása  

 

Helyi közösségfejlesztés 

 

Civil szervezetek szerepének növelése a 

település ügyeinek szervezésébe, fiatalok 

nagyobb részvétele a civil szerveződésekben 

Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a 

lakosságot aktivizáló, motiváló projektek 

megvalósítása 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Civil szervezetek szerepének növelése a 

település ügyeinek szervezésébe, fiatalok 

nagyobb részvétele a civil szerveződésekben 

- Aktív és tenni akaró szanki emberek civil 

mozgalmakba való integrálása  

- Ifjúsági csoporttal rendelkező civil 

szervezetek  

- Általános iskolai tanulók 

Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a 

lakosságot aktivizáló, motiváló projektek 

megvalósítása 

- mezőgazdasági termelők szervezése, 

képzése 

- helyi programok meghirdetése 

- regionális civil programokon való részvétel 
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A program hatásai:  

 

• Hosszú távon az elvándorlás csökkenése  

• Több civil szervezet alakul meg a faluban, illetve a meglévők aktivitása is növekszik  

• A helyi társadalmi tőke növekszik  

• Általános képzettség és tájékozottság növekszik  

• Szellemi-kulturális gazdagságot, széles látókört, emberi tartást eredményez  

• A szanki kulturális élet fellendülése  

• Tisztább és rendezettebb településkép  

• A társadalmi marginalizálódási folyamatok eltompulnak, vagy eltűnnek  

  

5. A fenntarthatóság megalapozása 

 

A program szükségessége: 

 

A település fejlődésére, mindenkori viszonyaira hatással van a természeti környezete, annak 

állapota, terheltsége, szennyezettsége, megújuló képessége. A település gazdaságának 

jelenlegi lehetőségeit a természeti adottságok befolyásolják. Ez a jövőben sem lesz 

másképpen. (éghajlat, talaj, ásványkincs adottságok).  

 

A településnek mindinkább át kell állnia a környezetet nem terhelő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására. A megújuló energiák olyan technológiai színvonalat 

képviselnek, amelyek révén térségi vagy helyi szinten is lehet hatékony energiagazdálkodást 

folytatni.  

 

A település energiafelhasználása – mint az ország minden településén – egyoldalú és függési 

helyzetben van. Ez a lakosságra és a helyi gazdaságra nézve is kiszolgáltatott helyzetet 

teremt.  

 

A környezetet terhelő tevékenységeket csökkenteni, a hulladékkezelést és szennyvíz 

ártalmatlanítását újra kell gondolni, az újrafelhasználást kiterjeszteni.  
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A program céljai:  

 

• A környezetet terhelő folyamatok és tényezők csökkentése, hatásuknak tompítása  

• A szanki polgárokban a környezettudatosság felkeltése  

• Az energiafüggőség csökkentése  

• Külterületi, lakossági energetikai infrastruktúra fejlesztése  

• Megújuló energia nagyobb részarányban való kihasználása  

• Szanki biotermékek terjesztése  

• Energiatermelési célú területhasznosítás (erdőgazdálkodás, energiaültetvények)  

• A gazdálkodásból kivont külterületek természeti rehabilitációja 

 

5. A fenntarthatóság megalapozása Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív 

hulladékgyűjtés kiterjesztése 

Megújuló energiaforrások használatának 

elterjesztése, energetikai stratégia 

kidolgozása 

Biogazdálkodás ösztönzése Külterületi 

hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív 

hulladékgyűjtés kiterjesztése 

- közmunkaprogramok  

- hulladék újrahasznosítás  

- kommunikációs projektek 

Megújuló energiaforrások használatának 

elterjesztése, energetikai stratégia 

kidolgozása 

- önkormányzati szféra  

- gazdasági szféra  

- lakossági szféra 

Biogazdálkodás ösztönzése Külterületi 

hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás 

- mezőgazdasági termelők:  

   növénytermesztés, erdőgazdálkodás,  

   állattenyésztés 
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A program hatásai: 

 

• Csökkenő káros anyag kibocsátás, csökkenő hulladék mennyiség  

• Csökkenő hasznosíthatatlan kommunális hulladék  

• Csökkenő energiaigény és környezetterhelés 

• Új munkahelyek teremtődnek  

• Alternatív mezőgazdasági jövedelemszerzési lehetőségek  

• Fenntartható-fentarthatóbb települési energiagazdálkodás  

• Új szanki mezőgazdasági termékek megjelenése a piacon  

 

6. Tudatos településmarketing és azzal harmonizáló turizmusmarketing  

 

A program szükségessége:  

 

A kialakított termékstruktúra a turisztikai piacon természetesen eleve meghatározza Szank 

turisztikai arculatát is. A kínálati struktúra alakítása és piacra vitele, a promóciós tevékenység 

azonban nem olyan feladatok, amelyeket egyszer kell elvégezni, hanem a rendszer hosszabb 

távon való tudatos működtetését is biztosítani kell.  

 

Szükség van arra, hogy a turizmust a helyi és térségi szinten olyan szakemberek irányítsák, 

szervezzék, akiknek ez – és kizárólag ez – a feladatuk, vagyis a turizmus önálló szakterület 

legyen. Mindezt a szintén önálló területként kezelendő településmarketinggel összhangban 

lehet és kell elképzelni és megvalósítani.  

 

A turizmus Szankon egy kihasználatlan bevételi forrás. Ezért fontos és szükséges egy olyan 

terv, amely révén a helyi turisztikai stratégiákat megvalósítják és koordinálják, amely 

turizmus marketing tevékenységsorozattal kiegészítve hatékony.  

 

Nem várható el a turizmusban érdekelt vállalkozásoktól, hogy saját termékük értékesítése 

mellett ezt is ugyanúgy saját feladatuknak tekintsék. 

 

A program célja:  

 

• A helyi adottságok, lehetőségek megismertetése 
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 A helyi rendezvények iránti érdeklődés felkeltése  

 Célirányos és hatékony településkommunikáció  

• Turizmus beindítása a településen  

• Korszerű marketing eszközök alkalmazása a település kommunikációja érdekében  

• Ha a településmarketing Szankon periférikus terület, amellyel időnként foglalkoznak 

csupán, minden bizonnyal a turizmus fejlődésének is gátló tényezőjévé válik  

• A turisztikai piacon közvetlenül a turisztikai termékeket (szállás, étkezés) vásárolják meg, 

de nem ezek jelentik elsősorban a vonzerőt, nem ezért utaznak ide a látogatók, hanem Szank 

mindenféle egyéb adottságaival, rendezvényeivel jelenti számukra az utazási motivációt. A 

települést kell tehát a piacra vinni, eladni és ilyen értelemben maga Szank község önálló 

kínálati elem a magyar és nemzetközi turisztikai piacon – legalábbis ez a cél.  

 

6. Tudatos településmarketing és azzal 

harmonizáló turizmusmarketing 

A településmarketingért felelős személy 

alkalmazása az önkormányzatnál 

Turizmus marketing terv, valamint a 

termékmarketing terv integrálása a 

települési koncepcióba és annak 

következetes megvalósítása 

Motiváció szerint Speciális célcsoport szerint 

A településmarketingért felelős személy 

alkalmazása az önkormányzatnál 

- lehetőleg szanki szakember alkalmazása az 

önkormányzati hivatal szervezetén belül  

Turizmus marketing terv, valamint a 

termékmarketing terv integrálása a 

települési koncepcióba és annak 

következetes megvalósítása 

- A település turisztikai kommunikációját 

koordináló dokumentum. Önkormányzati 

hivatal részéről.  

- Mezőgazdasági termelők  

- Önkormányzati hivatal  

- A mezőgazdasági speciális és hagyományos 

termékek marketingjét koordináló 

dokumentum 
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A program hatásai  

 

• Turisztikai bevétel megjelenése a településen  

• Kedvező településkép alakul ki a célcsoportokban, a potenciális turistákban  

• Helyi szervezetek kiajánlásaikban következetesen alkalmazhatnak egy egységes szlogent  

• Kialakul Szank egyedi, egyedülálló, sajátos települési jellegzetességekkel rendelkező 

turisztikai és „általános” vonzereje 

 A lakosokban erősödik a helyi identitás 

 

7. A település forráslehívó képességének javítása 

 

A program szükségessége:  

 

Egy település sikerességét az ott élő emberek életszínvonalán, a helyi gazdaság állapotán 

mérik. Vagyis az ott élő emberek megtalálják-e a számításaikat.  

 

A települések versenye a lakosokért, a vállalkozókért, a működő tőkéért és regionális 

erősödéséért folyik. A XXI. században a települések versenyében egy új tényező lépett be: a 

forráslehívásokban való sikeresség, eredményesség.  

A településfejlesztési projektekhez társfinanszírozás igényelhető a regionális, hazai és az EU 

pályázati rendszereiből. Ehhez a településnek szervezeti, szakember, és szakmai 

felkészültsége szükséges. A településnek képesnek kell lennie a források lehívására, saját 

pénzügyi gazdálkodásra, projekt lebonyolításra és menedzselésre.  

 

A program célja:  

 

• Minél több sikeres projekt valósuljon meg Szank közigazgatási határain belül 

 

• A pályázat sikeresség mutatóinak javítása  

 

• A településre érkező tőke növelése  

 

• Pályázati forráslehívásban sikeres helyi vállalkozók, szervezetek, Önkormányzat 

intézményrendszerének kialakítása  
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A település forráslehívó képességének 

javítása 

Önkormányzat intézményrendszerének 

 kialakítása  

 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása  

 

Motiváció szerint 

 

Speciális célcsoport szerint 

Önkormányzat intézményrendszerének 

kialakítása  

 

Önkormányzati szervezeti átalakítás, 

projektmenedzseri kabinet létrehozása 

Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása tanácsadó szakemberek  

 

 

A program hatásai:  

 

• Sikeresebb szanki termelők és vállalkozók  

• Szank gazdasági és infrastrukturális fejlődése dinamizálódik  

• Új munkahelyek teremtődnek a településen  

• Üzletviteli szolgáltatás megjelenése a településen 

  

6.4 Operatív program 

 

Az Operatív Programok még 2007-ben készültek Szank község Településfejlesztési Stratégiai 

terve alapján. A programokban megfogalmazott célkitűzések egy része mára megvalósult, 

ugyanakkor számos eleme folyamatos fejlesztést igényel, ezért kivonatolva bár, de 

szerepeltetjük mind a 7 programpontot ebben a fejezetben, mivel erre épül a következő 

évek fejlesztési stratégiája is. 

 

 

1. A mezőgazdaság jövedelemszerző képességének javítása  

 

 

1.1 Mezőgazdasági termék specifikus szövetkezeti integrációk megvalósítása  

 

Az operatív program célja, hogy Szankon és a térségében is egységes marketinggel és 

értékesítési csatornákkal rendelkező termelői együttműködési formák jöjjenek létre.  
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További cél, hogy az egységes értékesítés- érdekérvényesítés során meghatározóbbá 

váljanak a terményeink a piacokon, valamint költségkímélőbb szállítási, tárolási kapacitások 

jöjjenek létre. Cél továbbá a termelők piaci stabilizációja, és a piacon való jelenlétük 

kiszámíthatóbbá váljon.  

 

1.2. Termékmarketing  

 

Az operatív program célja Szanki termékek speciális és egyedi jellegének kommunikálása. A 

jelenlegi értékesítési csatornák erősítése, valamint új piacok megszerzése. Szanki védjegy 

kialakítása, a mezőgazdasági termékekre is, akár az ebből készült gasztronómiai termékekre 

is.  

 

1.3. Mezőgazdasági termékfeldolgozás, termékmanipulálás  

 

Az operatív program célja a helyi gazdaság struktúraváltásának elősegítése. Új vállalkozások 

és munkahelyek létrejötte a településen. Kisüzemi-kisvállalkozási termékek a 

termékmarketinggel párosulva belföldi piacokat találjanak.  

A libamáj és kacsamáj feldolgozásban nemzetközi piaci potenciálok vannak, ami 

professzionális menedzsmenttel párosulva kitörési pontként szolgálhat.  

Ezek a mezőgazdasági termékek nemzetközileg is keresett termékek, amelyek nemzetközi 

hírnevet adhatnak Szanknak illetve a kistérségnek.  

 

1.4. Termelésszervezési szolgáltatások beindítása a településen  

 

Az operatív program célja, hogy a településen helyben legyenek elérhetőek szakmai- és 

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások elsősorban a mezőgazdasági termelők számára, 

amelyek a saját kis gazdaságuk eredményességét, jövedelemtermelő képességét növelik.  

 

1.5.  Képzési, tájékoztatási projektek a termelők számára 

 

Az operatív program célja a mezőgazdasági termelékenység fokozása, humánerőforrás 

fejlesztési projekteken keresztül. A helyi mezőgazdasági termelés és struktúra 

rugalmasságának megőrzése és megújulási képességének erősítése.  

 

 

2. A helyi gazdaság diverzifikálása  

 

2.1. Ipari és szolgáltató vállalkozások letelepítése, termelési tevékenységre alkalmas 

telephelyek kialakításával  
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A vállalkozások letelepítésének, valamint a helyi vállalkozások elindulását támogató 

feltételrendszer kialakításáról van szó. Orientáltan kell a befektetőket keresni, amelyek 

képesek felvenni a helyi szakipari munkásréteget. Szükséges egy beruházási, építési 

tapasztalatokkal rendelkező szakember alkalmazása.  

 

2.2. Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés 

 

Általában véve elmondható, hogy Szankon érdemi turizmus, vendéglátás nem létezik. A 

falusi turizmus a pusztát, mint életforma, természeti kincs, és a falusi miliőt bemutató, 

átélhető, kipróbálható turisztikai lehetőségeket kínál. Az alföldi turizmus másik ága a gyógy- 

és fürdőturizmus. 

 

Szank közvetlen környezetében mindkettő létezik. Ez a Szanktól délre található kiskunmajsai 

fürdő, valamint Bugac-puszta. Ennek ellenére Szank ebből a turizmusból semmilyen 

formában nem részesül.  

 

A cél, hogy Szank is kerüljön föl a megye, és az ország turisztikai térképére. Alakuljon ki az 

emberekben a vendégszeretet és vendégfogadás képessége. A települési kapcsolatrendszer 

bővüljön, regionális és nemzetközi kötődések is jöjjenek létre. Ez a gazdaság és kultúra 

területén is kamatoztatható. Egy település kapcsolatrendszerének kiterjedése, növekedése a 

település versenyképességét is nagyban befolyásolja.  

 

2.3. Turisztikai tematikus utak kialakítása a környező településekkel szövetkezve  

 

Az operatív program célja Szanki turizmus beindítása. A turisztikai célcsoport: Kiskunmajsára 

és Bugacra látogató vendégek. Kulturális programok, rendezvények, látnivalók (képtár, helyi 

értéktár, tájház) sportolási lehetőségek (teke, tenisz, asztalitenisz, horgászat). 

  

 

3.Települési infrastruktúra fejlesztése  

 

3.1. Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési jelleg megszüntetése  

 

Szank zsáktelepülés. Belterületéhez képest nagy külterülettel rendelkezik, illetve szintén 

nagy kiterjedésű külterületekkel határos. A jelenlegi úthálózat sűrűsége és minősége nem 

kielégítő. A külterületi utak nehezen járhatók, állapotukat stabilizálni, javítani kell. A 

zsáktelepülés jelleg megszűnik, ha megépül az út Bócsa felé. 
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3.2. Keskeny nyomtávú vasút fejlesztése  

 

A Kiskunmajsa-Kecskemét vonalú keskeny nyomtávú vasút jelentheti a turizmus fellendítését 

Szankon. Turizmus fejlesztés. Öko- és falusi turizmus fejlesztése. Turisztikai tematikus utak 

kialakulásának elősegítése. A kisvasút a Kiskumajsai Termálfürdő Falu-ig való 

meghosszabbítása A végrehajtás módja A két turisztikai desztináció Kiskunmajsai fürdő és 

Bugac-puszta közvetlen vasúti összeköttetése mellett párhuzamosan a vasútvonal turisztikai 

termék fejlesztésének is meg kell valósulnia.  

A Kecskemétről induló vasút érinti Bugac-pusztát, Szankot és végcélja a kiskunmajsai 

Termálfürdő. Ebben a viszonylatban változatos, érdekes programokkal lehet turistákat 

vonzani, így Szank is vonzó turisztikai állomás lehet. 

 

3.3. Külterületi vízgazdálkodási infrastruktúrafejlesztés  

 

Az operatív program célja vízgazdálkodásának egyensúlyba hozása. A talajvíz átlagos 

szintjének emelése, a belvíz elvezetés megoldása, a talaj vízháztartásának egyensúlyba 

hozása.  

 

4. Helyi közösségfejlesztés  

 

4.1. Az operatív program célja a helyi társadalom aktivizálása, a társadalmi szunnyadó tőke 

felszínre hozása. A szanki innovativitás, megújuló képesség és kreativitás aktivizálása a helyi 

ügyek, a helyi fejlesztések esetében.  

 

4.2. Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot aktivizáló, motiváló projektek 

megvalósítása. 

 

Az operatív program célja a helyi közösség erősítése, a helyi agrárközösség fejlesztése. A 

termelőkben a kíváncsiság és a tudás iránti vágy kialakítása. A termelői réteg ismereteinek 

bővítése, új eljárások, módszerek megismertetése. Az élethosszig való tanulás 

szemléletmódjának az elterjesztése, a tanulói motiváció felkeltése az emberekben.  

 

 

5. A fenntarthatóság megalapozása  

 

Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése  

 

5.1. Az operatív terv célja a szelektív hulladék gyűjtés kiterjesztése Szankon. Hulladék 

újrahasznosítási programot bevezetése. 

  

5.2. Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése, energetikai stratégia kidolgozása  
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Az operatív program célja kis kapacitású, esetleg szétszórt energiatermelő egységek 

létesítése a településen, az energiafüggőség csökkentése. A helyben megtermelt energia új 

munkahelyeket is teremthet, valamint növeli a közösség jövedelemét. Energiatakarékos 

rendszerek bevezetése, fűtés, világítás, egyéb villamos energia felhasználás esetében. 

Háztartásokban is jelenjen meg a megújuló energia.  

 

5.3. Biogazdálkodás ösztönzése, külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás  

 

Az operatív program célja a mezőgazdasági termelés környezetterhelésének csökkentése. A 

környezeti adottságokhoz szorosan illeszkedő tájgazdálkodási formák elterjesztése, illetve 

környezetkímélő technológiák elterjesztése. 

 

Komplett mezőgazdasági vertikumok, szövetkezések és együttműködések kialakítása, 

amelyekben a keletkezett anyagok 100%-ban való hasznosítása megtörténik. Illetve a 

természetet nem károsító, a természet által befogadható anyagok visszaforgatása a 

biológiai- és anyagkörforgásba.  

 

 

6. Tudatos településmarketing és az abba illeszkedő turizmusmarketing  

 

6.1. A településmarketingért felelős személy alkalmazása az önkormányzatnál 

  

Az operatív program célja egy olyan személy alkalmazása az önkormányzatnál, aki 

kommunikációs és/vagy marketing tapasztalatokkal rendelkezik. Szank komporatív 

előnyökkel rendelkezik, amelyek eddig a szankiak számára sem tudatosodtak. Ezeket az 

előnyöket kell kommunikálni és reklámozni a befektetők, a turisták és a letelepülni 

szándékozók irányába.  

 

6.2. Turizmus marketing terv és a termékmarketing integrálása a települési koncepcióba és 

következetes megvalósítása.  

 

Az operatív program célja a település és a gazdasági szereplők kompetenciáját és 

erőforrásait meghaladó marketing tevékenység vállalása. A települési összes értéket, 

lehetőséget kell tehát a piacra vinni, eladni és ilyen értelemben maga Szank község legyen 

önálló kínálati elem a magyar és nemzetközi turisztikai piacon – legalábbis ez a cél.  
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7. A település forráslehívó képességének javítása  

 

7.1. Önkormányzat és intézményrendszere forrásmenedzsmentjének kialakítása  

 

Az operatív program célja a településre érkező források dinamizálása, az önkormányzat 

projektekben való gondolkodásának kialakítása, az önkormányzat, mint legnagyobb 

gazdálkodó szervezet a településen szakértői rendszerének létrehozása.  

 

7.2. Helyi vállalkozásfejlesztési iroda létrehozása  

 

Az operatív program célja a településre minél több forrás érkezzen, minél több sikeres 

projekt valósuljon meg. Az alulról jövő kezdeményezések számára is adott legyen a lehetőség 

társfinanszírozásra, vissza nem térítendő támogatások megszerzésére. 

 

 

6.5 Település Marketing Terv 

 

Bevezetés 

 

A napi gyakorlatban egyes versenyhelyzetek oly mértékben felerősödtek, hogy azokat 

semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. A településverseny adta helyzet indukálja, 

hogy a települések vagy térségek értékeiket, adottságaikat kommunikálják a célcsoportjaik 

felé.  

 

Verseny a lakosokért:  

 

A települések működésük, tevékenységük alapvető célját az ott élő lakosság élet- és 

munkakörülményeinek biztosításában látják. A kormányzati céltámogatások, a helyi 

adóbevételek és más lakosságarányos támogatások jelentik a pénzügyi lehetőségeket, ezek 

jó felhasználása megelégedettséget kelt a lakosokban, ami előfeltétele a lakosságszám 

növekedésének.  

 

Verseny a befektetőkért:  

 

A települések működése ma egyre inkább a magánjavak és a közjavak együttes 

használatának eredménye. Egy-egy település sikeressége elválaszthatatlan a településen 

működő gazdálkodó egységek sikerességétől.  
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Verseny a forrásokért:  

 

Az állami költségvetés forrásai csak részben jelennek meg alanyi jogú vagy lélekszám szerinti 

támogatásként. A források jelentős része pályázati ill. céltámogatási rendszerben kerül 

kiosztásra. Itt a versenyhelyzetet maga az elosztási rendszer jelenti, fontos a szakértő, jól 

működő rendszer, amely képes a források lehívására.  

 

Turisztikai verseny: 

 

A turizmus gazdasági hatásainak elemzése nem feladatunk, azonban annak pozitív hatásait 

nem vitathatjuk. Településeink számára tehát ennek az „ideiglenesen letelepülő” csoportnak 

megszerzése jelenti a következő kihívást.  

 

A régió- és településmarketing, mint a földrajzi területek marketingje a marketingtudomány 

és gyakorlat relatíve fiatal és fejlődő ága. A külföldi és hazai sikeres, impozáns fejlődést 

felmutató térségek, városok tapasztalatai alapján ma gyakorta emlegetik „csodafegyverként” 

a területfejlesztésben.  

 

Természetesen a marketing nem mindenre megoldás és nem is helyettesítheti a település 

alappilléreinek, szükségleteinek, fejlesztéseinek, megoldását. Viszont hatékony 

alkalmazásával katalizátor szerepet játszhat a pozitív folyamatokhoz, illetve a holtpontról 

képes kizökkenteni a nehezen változó társadalmi-gazdasági viszonyokat.  

 

A XXI. században már totális marketingről kell beszélnünk. Ez azt jelenti, hogy a település, a 

vevő, kereskedő, konkurencia, környezet és hálózatok szemszögéből kell megalkotni a 

marketing stratégiákat, operatív lépéseket.  

 

A jelenlegi fontos gyakorlati marketingfejlődési irányokat is figyelembe véve az alábbi 

szempontokat is beépítettük a településmarketing tervbe:  

 

- nő a marketing társadalmi érzékenysége  

 

- egyre összetettebb, egyénibb a fogyasztói, vásárlói elvárás, mely személyességet, 

egyénibb marketinget kíván  

 

- elmosódnak a klasszikus ágazati tevékenységhatárok  

 

- az információtechnológiai fejlődés átformálja a marketing klasszikus 

eszközrendszerét, új virtuális eszközök is szerepet kapnak.  
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A jelen dokumentumban a Szank által kínált adottságok, értékek, lehetőségek, élmények, 

szolgáltatások, produktumok kerülnek elemzésre. Ezek összessége a település kínálata, 

amelynek két jellemző típusa van:  

 

- A kínálati elemek egy része közjavak, amelynek a tulajdonosa maga a szanki közösség. 

De ide tartozik még a tágabb értelemben vett közösség, az állam is.  

 

- A kínálati elemek másik része pedig magántulajdon.  

 

Ezért a településmarketing tevékenység egy rendkívül összetett és sokszereplős tevékenység 

sorozat. Tehát tudatosítani kell mindenkiben, hogy minden szanki polgár marketinges, 

minden itt élő, itt tevékenykedő formálója a Szankról alkotott képnek.  

 

A településmarketing célja  

 

Tudatos közösségi marketing kialakítása, mivel a jelenlegi marketing tevékenységek úgy 

adódnak össze, hogy valaki „csupán” mindennapi cselekvéseivel, míg mások tudatos 

munkával tesznek hozzá.  

 

A tudatos közösségi marketing csak akkor lehet sikeres, ha a konkrét stratégia, programok, 

akciók mellett egy hosszú távú, „magatartásformáló” mechanizmust teremtő vonatkozása is 

kiépül.  

 

1. Tudatos, közösségi szint: Szakmai civil szervezetek, illetve az önkormányzati hivatal 

együttműködése  

 

2. Tudatos, egyéni szint: Szervezetek, vállalkozások marketingje saját célból  

 

3. Spontán, ösztönös szint: Lakosság, szervezetek magatartása, viselkedése  

 

Mind a három szint kölcsönhatásban van egymással. Ezt az állapotot kell egy közös, tudatos 

marketinggé alakítani. A tudatos, közösségi marketingesek akkor tudják hatékonyan építeni 

a térség, a település imázsát, megnyerni a célcsoportjait, ha együttműködnek, ha van 

koordinátoruk.  

 

A koordinátor feladata a stratégiakészítés és az irányítás, a település (vagy kistérség) 

érdekében kifejtendő marketingtevékenység mechanizmusának működtetése, életben 

tartása.  

 

Jelen dokumentum célja továbbá, hogy Szank eddigi és még feltáratlan specialitásait, 

korporatív előnyeit, települési miliőit és lehetőségeit gyűjti egy csokorba és tematizálja őket. 
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Meghatározzuk a hozzá csatolható célcsoportot és a célcsoportot elérő és megszólító 

kommunikációs tervet.  

 

Szank versenyképességi elemzése 

 

A legújabb szakirodalmak és tapasztalatok szerint az alábbi tényezők alapján vizsgáljuk.  

 

 

1. Saját helyzet tényezőinek elemzése  

 

2. Adottságok  

 

3. Imázs  

 

4. Marketingorientált tevékenység  

 

5. Célcsoportok jellemzőinek, elvárásainak meghatározása  

 

6. Versenytárs elemzés  

 

 

1. Szank saját belső adottságainak, társadalmi-gazdasági viszonyainak vizsgálata a 

helyzetelemzés dokumentációban (2. pont) részletes analízisre került.  

 

2. Az erősségek és gyengeségek, valamint a lehetőségek és veszélyek a települési SWOT 

analízisben lettek megfogalmazva.  

 

3. Települési imázsa nincs Szanknak. Bács-Kiskun megyén kívül az embereknek semmilyen 

ismerete nincs a településről. Versenyképesség javítása érdekében imázs kialakítása 

szükséges. Ebben a fejezetben ezt a témát részletesen is kifejtjük.  

 

4. A marketing és kommunikáció orientált tevékenység azokban az operatív programokban 

hangsúlyozva lettek, ahol a tevékenységsorozatoknak, a projekteknek szükséges kiegészítő 

eleme, a hatékonyság és eredményesség érdekében elengedhetetlen.  

 

5. Célcsoport meghatározás is ennek a fejezetnek a része. A településmarketing 

tevékenységeken belül meg kell határozni azokat a célcsoportokat, amelyek felé a települési 

kommunikációt folytatni kell.  
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6. Versenytárs elemzésre Szankkal a szomszédos, illetve hasonló adottságú és/vagy hasonló 

célokat meghatározó települések, térségek kerülnek. Itt válaszokat a kistérségi elemzésben 

találhatunk.  

 

 

Települési imázs  

 

Az imázs az elért, aktív vagy passzív módon befogadott információk alapján a személy által 

tanult értékek által feldolgozott és rögzült gondolatokról, ítéletekről van szó mely alapja az 

adott településről kialakuló beállítódásnak.  

 

A települési imázsnak tehát közvetlen kapcsolta van a vásárlási döntésekkel, amely úgy 

értelmezhető, hogy az adott településen érdemes élni, pihenni, szórakozni, befektetni, 

eladni, stb.  

 

Az imázs gyakran fontosabb aspektus egy pozitív döntés meghozatalában, mint a fizikai 

erőforrások, adottságok minősége, mennyisége. Különösen fontos ez egy beruházási 

döntésben, melyet a befektetők kegyeiért vetélkedő, amelyre még eddig kevés 

önkormányzat fordított figyelmet.  

 

Gazdasági imázs  

 

A gazdasági imázs a vállalkozói döntéseket meghatározó területi tényezőkről alkotott pozitív 

és negatív véleményekből áll.  

Szanknak két fő területre kell koncentrálnia a gazdasági imázs kialakításában:  

 

1. Ahol termeltetni és venni érdemes.  

 

2. Ahol termelni érdemes.  

 

Ez esetben meg kell határozni a potenciális célcsoport igényeit, elvárásait, amelyek a 

befektetői, együttműködői, vásárlói illetve döntéseit leginkább befolyásolják, valamint össze 

kell hasonlítani az erősségeket és gyengeségeket a más településekkel szembeni komporatív 

előnyök meghatározása érdekében.  

 

Telephely imázs  

 

A telephely imázs kialakítása a befektetők és a helyi induló vállalkozások esetében kiemelten 

fontos tényező. A telephelyet vagy székhelyet választók a racionális, tudatos gazdasági 

döntésekre, illetve a döntéshozó szubjektivitására, a fogyasztói magatartás pszichológiai 

összetevői alapján hozzák meg a döntéseiket.  
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A telephelyet választók egy komplex szempontrendszer és legtöbbször többlépcsős döntési 

folyamat során határozzák meg a végleges ingatlant.  

 

 

A szempontrendszerek fontossági sorrendben a következők:  

 

1. Alacsony ipartelepítési költségek – Szankon, amennyiben olcsón hozzájutnak az 

ingatlanokhoz, akkor ez kedvező tényező  

 

2. Alacsony inrastruktúra-telepítési költségek – Gáz vezeték kiépítése relatíve olcsón 

megoldható  

 

3. Kvalifikált munkaerőbázis – Szank kvalifikált és tapasztalt szakipari és szakmunkás 

réteggel rendelkezik.  

 

4. Hatékony helyi gazdaságtámogatási rendszer – ezt Szank esetében a helyi adópolitika 

határozza meg.  

 

5. Jó minőségű szabad ipari területek - Nem kimondottan jellemző Szankra. Ezt 

hiányként lehet megállapítani.  

 

6. Vevők közelsége – Ha jó szállítási és spedíciós adottságokkal rendelkezik a település, 

annál kevésbé fontos tényező. Ezt Szank esetében javítani és korszerűsíteni kell.  

 

7. Autópályához való közelség – Közvetlen nem, de 25 km-re van van csatlakozási 

lehetőség, tehát az autópálya vonzáskörzetének szélén helyezkedik el Szank  

 

8. Hatékony hatósági együttműködés – egyablakos ügyintézésnek kell megfelelnie a 

szanki adminisztrációnak.  

 

9. Beszállítók közelsége – Mezőgazdasági feldolgozás, élelmiszeripari beruházók 

számára vonzó lehet Szank.  

 

10. Pozitív lakossági hozzájárulás – ez a lakossági befogadó készségen múlik, valamint a 

jó és korrekt önkormányzati kommunikáción.  

 

11. Alacsony iparűzési adó – Itt is a helyi adópolitikára utalunk.  

 

12. Külpiacok közelsége – Sok szanki termék a külpiacokon talál vevőre. A 

kapcsolatrendszer adott.  
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13. Alacsony helyi bérszínvonal – Szank az alacsony bérszínvonalú településekhez 

tartozik.  

 

14. Legyen közel a korábbi telephelyükhöz – Ezt a környező térségbeli potenciális 

befektetőket jelentheti.  

 

15. Vasúti szállítási lehetőségek – Az infrastruktúra adott, de jelenleg teherszállításra 

nincs mód.  

 

16. Oktatási infrastruktúra – Itt a térségi oktatási rendszert kell vizsgálni, amely 

megfelelő, felsőoktatási intézmény nincs a térségben. Legközelebb Szegeden és 

Kecskeméten található. 

 

17. Természeti adottságok – Sík vidék, alacsony környezetterheléssel.  

 

18. Hulladékfeldolgozási lehetőségek – Sajnos a térségben sem mondható el, hogy 

létezne hulladék feldolgozó kapacitás  

 

19. Gazdag kulturális élet – Ezt kistelepülési miliőre vetítve nehéz értelmezni Szankon  

 

20. Egyetem, kutatóintézet közelsége – Hátrányos helyzetű Szank  

 

21. Szabadidő eltöltési lehetőségek – Szank és térsége bővelkedik a széles körű 

szabadidő eltöltési lehetőségekkel.  

 

22. Sportolási lehetőségek – Sport élet létezik Szankon, érdemes még – a helyi lakosság 

érdekében is – tovább fejleszteni.  

 

23. Vízi szállítási lehetőségek – Nem értelmezhető  

 

24. Egyéb – Nem értelmezhető  

 

25. Repülőtér közelsége – Kecskeméten és Szegeden van kisgépek fogadására alkalmas 

repülőtér  

 

Összefoglalva a fenti prioritási sort kijelenthetjük, hogy a beruházni, befektetni szándékozók 

számára a megvalósítás során az alacsony költségek (telepítési és működtetési) a mérvadók.  
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Továbbá fontos még a piac (kereslet) tulajdonságai által meghatározott tényezők 

kiemelkedők, valamint az ún. puha tényezők is sokszor nagy szerepet játszanak (a település 

vagy térség természeti, kulturális, szolgáltatási, stb. adottságok).  

 

A munkaerő kvalifikáltsága mára már fontosabb tényező, mint az olcsósága. Bár a nagy élő 

munkaigényes ágazatok esetében még mindig ez a mérvadó.  

De nemzetközi tendencia, hogy a puha tényezők felértékelődőben vannak a költség alapú 

tényezőkkel szemben.  

 

Itt látszik annak a fontossága, hogy egy település vagy térség milyen telephely és ahhoz 

kapcsolódó adottságokkal rendelkezik, és ehhez milyen imázst képes kialakítani a potenciális 

befektetők körében.  

 

A kooperációs imázs  

 

Kooperációs imázsról beszélünk, ha a településen vagy térségen kívüli vállalatoknak jó 

tapasztalatai vannak a beszállító partnereivel szemben. A beszállítói, együttműködési kultúra 

az adott településen jó.  

 

A beszállítókkal szembeni elvárások fontossági sorrendben a következők:  

 

1. Magas szintű minőség – Szank rendelkezik magas minőségű terület specifikus 

mezőgazdasági termékekkel  

 

2. Kedvező ár – a szanki termékek nemzetközi szinten is versenyképesek  

 

3. Rugalmasság – Szankiakról elmondható, hogy bizonyos szempontból rugalmasak és 

innovatívak, de bizonyos társadalmi kérdéseknél bezárkózó és nem nyitott. 

(Zsáktelepülési jelleg megszüntetése)  

 

4. Pénzügyi stabilitás – Ez nagyon kevés szanki potenciális beszállító esetében 

mondható el.  

 

5. A potenciális beszállító jó híre – A szankiak jó és megbízható munkakultúrával 

rendelkezik.  

 

6. Régi jó kapcsolat – Itt az eddigi települési kapcsolatrendszert kell tovább 

menedzselni. De elmondható, hogy gyenge testvér- és partnertelepülési 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik.  
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7. Megadott időbeni szállítás – Egyéni vállalkozótól függ, viszont a szállítási és spedíciós 

lehetőségek is befolyásolják ezt a tényezőt.  

 

8. Pótlólagos szolgáltatások köre – Ehhez a szanki önkormányzat képes hatékonyan 

hozzátenni.  

 

9. Hasonló cégnek már beszállítója – A mezőgazdaságban és az olajiparban már ez 

elmondható  

 

10. Fő telephelyhez közel van – Itt a térségbeli potenciális befektetők jöhetnek 

számításba  

 

11. Önálló, magas színvonalú K+F – Szankon és a térségben sincs ilyen kapacitás. Bár ez 

kis településen egyáltalán nem jellemző  

 

12. Mely térségben található – Kistérségi imázs kialakítása szükséges  

 

13. Komplex önálló részek előállítási készsége – Ez az ipari összeszerelési tevékenységi 

körökben értelmezhető Szankon  

 

14. Magyar tulajdonú – ennek a szempontnak a kicsi fajsúlya sajnos adódik abból is, hogy 

a beszállításokat igénylő vállalatok túlnyomó részben külföldi tulajdonúak  

 

15. Egyéb: A beszállítókkal szemben általánosan elmondható, hogy a döntést 

megalapozó tényezők a kedvező ár, a magas minőség és a rugalmasság alapvető 

kritériumok. Ezeknek bármely beszállítónak meg kell felelni, a többi kritérium pedig 

adja a beszállító specifikumát adja. Tehát az ár, minőség és rugalmasság szükséges 

feltétel, de nem elegendő.  

 

Piacimázs  

 

A piacimázs Szank lakossági, azaz végső fogyasztói, illetve a termelő fogyasztói, azaz a helyi 

termelők és vállalkozások által megjelenő kereslet mennyiségi és minőségi jellemzők alapján 

írható le. Ez az imázs a mikroszintű vélekedések, események összegzéseként alakul ki. 

Csupán Szank kistelepülési viszonyaira ez a kategória nehezen értelmezhető. Ugyanis kevés 

az a vállalkozás, amely Szank települési piac – lakossági piac vagy termelői piac – mérlegelése 

alapján hozza meg a döntéseit. Ezért szükséges egy kistérségi, térségi piacimázs kialakítása, 

amely már összefog egy „kritikus tömeget” a lakossági és termelői szférából egyaránt. 

 

Társadalmi imázs  
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A gazdasági imázs mellett egyre nagyobb fontosságú a térség/település társadalmi 

imázsának kialakítása. Ez a település lakóiról, társadalmi viszonyairól kialakult képet jelenti. A 

különböző célcsoportok más-más szempontok alapján alakítják ki saját nézetüket, képüket 

egy térség/település társadalmáról. A helybeliek az ottlakás feltételei szempontjából 

értékelnek elsősorban, a vállalatok, mint munkaerőre tekintenek, a turisták az érdekességet 

és a biztonságot keresik, a politika mint potenciális szavazókra tekint.  

 

A társadalmi imázst meghatározó tényezők a következők:  

 

1. célcsoport elvárások – Szank településnek a célcsoport elvárások különbözőségeit is 

figyelembe kell venni  

 

2. sztereotípiák – Pozitív képet kell kialakítani  

 

3. társadalmi cselekvések – a helyi erős civilszféra minden célcsoport számára kedvező 

kép, ez Szankról kevésbé mondható el  

 

4. intézményrendszer – a már eddig kialakított intézményrendszer is komolynak 

tekinthető Szankon, ami pozitív képet adhat bármely célcsoportnak  

 

5. helyi társadalom identitás tudata, társadalmi kohézió szintje – a szanki 

lokálpatriótizmust, kötődést és közösségi érzést szolgáló kommunikáció fontos eleme 

a társadalmi imázsnak  

 

Fontos megjegyezni, hogy a térségekről, településekről, illetve annak lakóiról alkotott 

sztereotip képek általában oly mértékben rögzülnek, hogy a tények bizonyító ereje sem 

elégséges az imázs megváltoztatására.  

 

Ökológiai imázs  

 

Az ökológiai imázs a térség/település környezeti feltételeiről kialakított kép. A környezeti 

értékek, illetve megóvásuk egyre inkább felértékelődő területek, mind az egyéni, mind a 

szervezeti döntésekben. A környezet állapotát jellemző főbb mutatók, a légszennyezettség, a 

vízminőség, hulladékkezelés, talajszennyezettség helyzetére vonatkoznak. Az egyének egyre 

inkább figyelembe veszik ezeket a mutatókat lakóhelyválasztásuk vagy turisztikai célpontjuk 

kiválasztásában.  
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Az ökológiai imázst meghatározó tényezők a következők:  

 

1. Az élet környezeti feltételei (környezetvédelmi, egészségügyi, kényelmi feltételek) – 

Ebben a feltételrendszerben Szanknak érdemes 

 

2. A gazdasági tevékenység környezeti feltételei (infrastruktúra, szabályozás, 

konfliktusok) – A helyi gazdaság dinamizálásához és diverzifikáláshoz elégtelen a 

műszaki és szolgáltatási infrastruktúra Szankon 

 
3. Kibocsátott és befogadott környezetterhelés (átfolyó vízfolyások, légszennyezettség) 

– a környezetterhelésben mindenképpen pozitív képet képes alkotni Szank  

 

4. A környezettudatosság szerepe az általános értékrendben – A tiszta és rendezett 

falukép már sokat elárul, bár ez is egy komplex tényező. Sok a tennivaló a helyi 

szemléletmód formálásában  

 
Célcsoport meghatározás  

 

A marketing kommunikáció egy település esetében nem egyszerű feladat, mert a több 

szereplő érdekeit is figyelembe kell venni, akiknek az érdekeik gyakran ütköznek egymással, 

és ebből származó konfliktusok miatt gyakran romlik a hely megítélése az érdekeit 

érvényesíteni nem tudó szereplőnél.  

 

A kommunikáció viszont csak a stratégia egyik eleme, és kevés ahhoz, hogy a település 

valóban sikeres legyen, de kétségtelenül fontos, mert ez nélkül a település senki 

érdeklődését nem kelti fel.  

 

A kommunikációs stratégia célja, hogy kedvező színben tüntessük fel a települést, a 

különböző szereplők szemében. Ennek egyik eszköze az imázs építés. Ennek 

megvalósításához tisztában kell lenni, hogy mi a falu mely tulajdonságot ítélik meg pozitívan, 

mi az, ami miatt Szankot választják.  

 

Fontos, hogy ügyeljenek arra, hogy valóban a valós igényekre helyezzék a hangsúlyt, és ezzel 

biztosítsák a lakosság elégedettségét, ami növeli a lokálpatrióta érzelmeket bennük, és 

elvándorlásának visszaesését eredményezheti. Ezért fontos, hogy a marketing  

kommunikációt csoportosítsák az egyes szereplőknek megfelelően, és jól válasszák meg, a 

csatornát és az üzenetet is.  
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Célcsoportok jellemzői:  

 

Célcsoportok Célcsoport Célok Marketing megoldások 

Belső lakossági célcsoport  

(a településen élők) 

elégedettség fokozása, 

támogatottság szerzése 

 

Fő feladat: meggyőzés 

 

A lakosság meggyőzése a 

helység adta lehetőségekről, 

és azok kihasználásáról  

 

Az üzleti és civil szférával 

való együttműködésekről  

 

A lakosság aktivitásának 

növelése  

 

Turizmus fejlesztése a helyi 

lakosság bevonásával 

A lakosság tájékoztatása, 

hogy a turizmus 

fejlesztésében: nekik mi a 

szerepük, mit tudnak vállalni 

 

A rendezvények 

népszerűsítése, hogy a 

térségbe vonzzák az országos 

médiákat, amik segítségével 

az egész országban 

népszerűsíthetik Szankot 

 

A turizmus fejlesztéshez a 

kiállításokon jó minőségű 

katalógusok terjesztése 

 

Oktatás a mezőgazdaságban 

dolgozók számára, fórumok 

kialakítása, ahol 

tapasztalataikat 

megoszthatják 

 

Pályázati lehetőségek kiírása, 

önkormányzat által 

meghirdetett pályázatok, és 

országos pályázatok, 

szakértők bevonásával 

 

Termékek értékesítési 

lehetőségeinek fokozása  

 

Szövetkezetként való együtt 

működéshez pozitív példák 

bemutatása 
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Külső lakossági célcsoport (a 

településen kívül élők) 

turisztikai látogatások 

kieszközlése, szimpátia 

megszerzése  

 

Fő feladat: tájékoztatás, 

meggyőzés 

Információik hiányosak, nagy 

az imázs szerepe. 

Információs forrásaik 

korlátozottak, 

megbízhatóságuk jelentős 

szerepet játszik. Távol 

helyezkednek el, mobilitásuk 

a siker fokmérője. 

 

Külföldön a népszerű 

termékek teszik lehetővé, 

hogy Szankot megismerjék a 

külföldiek- ez által turistákat 

vonzhat a térségbe (falusi 

turizmus) 

Külső gazdasági célcsoport betelepülés kieszközlése, 

befektetések vonzása  

 

Fő feladat: tájékoztatás, 

meggyőzés 

Beruházásra alkalmas 

területek kialakítása után a 

potenciálisan letelepedő 

cégeknek való hatékony 

kommunikációja 

 

A vállalkozásfejlesztéssel 

kapcsolatos programok 

valóban a célcsoportjukat 

érjék el, és valós piaci alapon 

nyújtsák azt, alibi 

szolgáltatások kizárása  

 

Helyi kapacitások 

kommunikálása a potenciális 

befektetők felé (szakképzett 

munkaerő, adókedvezmény, 

kedvező telephely árak)  

 

Befektetést- ösztönző 

kiadványok  

 

Partner-városi kapcsolatok 

kialakítása és fejlesztése 

 

 



 

81 

Belső politikai célcsoportok Cél: a belső politikai 

szereplőkkel (önkormányzat 

és szervei) való 

kommunikáció elősegítése 

Érdekek egyeztetését 

megvalósító személy vagy 

szervezet 

 

Fórumok létrehozása, 

amelyen a lakosság 

megoszthatja véleményét és 

ötleteit 

 

Azon szolgáltatások kiépítése 

és biztosítása, amelyeknek 

egyelőre piaci alapon való 

nyújtása lehetetlen a 

lakosság számára pl.: 

pályázat íráshirdetése és a 

részvétel ösztönzése az 

egyes pályázatokon, 

valamint tájékoztatása a 

potenciális pályázókat az 

adott pályázati 

lehetőségekről (telefonon 

keresztül, hirdetményekben) 

 

Jövő kép kialakítása és 

megvitatása a helyi 

lakossággal, az 

eredményekről való 

tájékoztatás biztosítása 

 

Véleményládák 

 

Önkormányzat zöld száma, 

melyen ingyen hívható, és 

lakosság megoszthatja 

véleményét, információt 

kérhet 
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Külső politikai célcsoportok Cél: a település életére, 

működésére ható politikai 

szereplőkkel való 

kommunikáció 

 

A külső politikai 

célcsoportokat leginkább a 

belső politikai célcsoportok 

érik el, ezért is fontos ezek 

erősítése 

 

A belső és külső politikai 

csoportok 

kommunikációjának javítása 

halaszthatatlan, és nem 

szabad, hogy befolyásolják a 

párt nézetek, mindig a 

település legnagyobb 

hasznát kell nézni 

 

Szank számára fontos fizikai 

infrastruktúra kialakításának 

a fontossága- olyan 

programok készítése, ami 

meggyőzi az országos 

politikai szereplőket 

 

Befektetők régióba vonzása 

 

Turizmus belső 

 

A turizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a helyi népességben is erősítsék a szemlélet 

fontosságát, és felkészítsék őket a turizmussal járó hatásokra. Az embereknek tisztában kell 

lenniük azzal, hogy a mely értékek számítanak a térségükben turista látványosságnak, és hol 

találhatók.  

 

Arra is felkel készülniük, hogy hogyan fogadják a hozzájuk érkező vendégeket, hogy a turisták 

újra visszatérjenek a Szankra. Erre a tájékoztató füzetek a legalkalmasabbak.  

 

Megfelelő lehet ezen kívül még egy előadás vagy előadás sorozat, de ezt úgy kell időzíteni, 

hogy az emberek részt tudjanak venni rajta, ami a földműveléssel foglalkozó falu esetében 

behatárolja a megfelelő időpontot.  

 

Nemzetközi piacokon is jó eséllyel indul a település ahhoz, hogy megismerjék. Régóta szállít 

mezőgazdasági termékeket, amiknek jók a megítélésük, ezért ha fordítanak arra, hogy a 

termékek egyben a falu reklámanyaga is legyen, akkor ez esetben egy fordított helyzet alakul 
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ki: nem csak az lehet, hogy a települést kommunikálják a fogyasztók felé, hanem az is lehet, 

hogy település pont egy egyedi terméke miatt válik széles körökben ismertté.  

 

Ez a módszer Szank esetében is megvalósítható, mert több olyan terméke is van, amivel a 

nemzetközi piacokon is jelen tud lenni, ilyen pl.: a libamáj, és a meggy.  

 

A külföldi, és a hazai piacokon lehetővé válik, hogy a termékeken feltüntessék a város 

logóját, címerét ami rengeteg emberhez eljutva, felívja a figyelmet a falura.  

Ennek következtében a város ismertté válik a fogyasztók körében, és a jó minőségű 

termékek is javítják a faluról alkotott megítélést.  

 

Az ilyen reklámokat főként a kiállításokon, vásárokon lehet felhasználni, amikor nem csak a 

termékek, hanem az ott megjelent személyek, a kialakított STANDOK is a falu képviseletét 

végzik egyben, és, ha ezeken a helyeken Szank jól szerepel, annak más területen is lesz 

hatása, a turizmusra is élénkítőleg hat.  

 

A falusi turizmust össze lehetne kapcsolni a termék reklámozásával: turisztikai kiállításokon 

kóstolót adni, a termékeket csomagolásukkal együtt ki lehetne állítani.  

 

Turizmus külső  

 

A turisztikai külső kommunikációs feladatok fontosságát és azok megoldására vonatkozó 

javaslatokat az operatív tervben található meg.  

 

Belső politikai 

 

A lakosság tájékoztatása az egyes változásokról, lehetőségekről az egyik legfontosabb 

feladatai közé tartozik. Viszont az is fontos, hogy ez a kommunikáció ne csak egy oldalú 

legyen, hanem lehetőséget adjon a visszacsatolásra is, aminek segítségével az önkormányzat 

tisztában lesz azzal, hogy jó irányba halad a feladatok megoldásával, és biztos lehet abban is, 

hogy a lakosság elégedettségéhez, a településhez való ragaszkodásukkal fognak honorálni. 

Kommunikációs csatornaként az írott helyi sajtót, hírlevélen keresztül, használhatják a 

világhálót és a rendszeres sajtótájékoztató is biztosíthatja a lakossággal való együtt 

működést.  

 

A befektetők Szankra illetve a régióba történő vonzását csak akkor lehet megvalósítani, ha 

legalább alapvető infrastruktúra és területek biztosítottak a számukra. A feladatok egy 

részének ellátása Szank feladata, de mivel a régió számára is fontos, hogy befektetők 

érkezzenek, ezért ez közös feladattá válik.  
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A vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos programokat fontos, hogy a valós célcsoport felé 

tudják kommunikálni, és el is érje őket. A fizikai infrastruktúra fejlesztésére a külső politikai 

szereplőknek van hatása.  

 

Szank zsák település, ami egyébként sem válik előnyére, ha a gazdaságfejlesztés szóba kerül, 

de a rossz minőségű utak tovább rontanak a helyzeten.  

 

Külső politikai célcsoport  

 

Egy település erősödését-gyengülését befolyásoló folyamatok vagy a jövedelemtermelő 

képességét, vagy akár nagyobb mértékű infrastrukturális beruházásokhoz, felsőbb 

szakmapolitikai döntéseken keresztül vezet el az út.  

 

Tehát Szank működését jelentősebben befolyásolják az országos és regionális döntések, mint 

amennyire a belső erőforrásai alapján képes ezeket befolyásolni. Szükség van egy külső 

politikai kommunikációra is. Ennek a kommunikációnak elsősorban a meggyőzés és a 

befektetések a településre vonzása a cél.  

 

A meggyőzés a települési adottságok, viszonyok, szükségességek negatív és pozitív 

tulajdonságok sajátos elegye. Mindig az adott helyzet és konkrét célcsoport dönti el, hogy 

éppen melyik és milyen típusú kommunikációt kell lefolytatni.  

 

Ezt leghatékonyabban a település vezetősége, annak minden tagja együttes fellépése 

hatékonyabbá és eredményesebbé teheti a kommunikációt. Több befektetés helyszíne a 

felsőbb politikai döntéshozók alapján kerül kijelölésre.  

 

Szank kommunikációját és telephely és kooperációs imázsát ötvözve célszerű megvalósítani. 
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6.6. Helyi stratégiák 

 

A középtávú célokat, a fejlesztés irányelveit a település egyes ágazati stratégiái is 
befolyásolják, úgy, mint a Gazdasági Program, és a Középtávú Vagyongazdálkodási Terv. 
 

6.6.1. Szank Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 

 

A gazdasági programot Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 14-i 
ülésén a 18/2015.(IV.14.) ÖH. számú határozattal fogadta el. 

 

A gazdasági program célja 

 

Szank község önkormányzata a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető 
fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének fontosságát.  

 

Figyelemmel a Kiskunmajsai kistérség lehetőségeire és egészének fejlesztésére, községünk 
polgárai igényének felismerése alapján alkotja meg a változásokhoz alkalmazkodni tudó 
gazdasági programját, mely az elért és meglévő eredmények megőrzésén túl tartós értékek 
mielőbbi megteremtésére törekszik.  

 

Az elmúlt évek, évtizedek tudományos eredményei és a globalizáció mellett egyre 
erőteljesebben hívják fel a figyelmet a lokalizáció jelenségére. A földrészek, országok, régiók 
közötti verseny mellett erőteljesen érződik a települések, különösen a hasonló adottságokkal 
rendelkező települések közötti verseny is.  

 

Verseny a befektetésekért, a munkahelyekért, a megélhetésért a jövőbeni jövedelemért. A 
verseny azonban folyamatos megújulásra, a társadalmi-gazdasági folyamatok megértésére 
és a célkitűzések átgondolására készteti a szereplőket.  

 

Szank község gazdasági programjának legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze 
azokat a célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, melyek községünk lakóinak 
életminőségét javíthatják.  

 

A települési gazdasági programnak bele kell olvadnia a kistérségi gazdaságfejlesztési 
elképzelésekbe, s az egymásra épülést biztosítva koherens egységgé kell formálni. Látni kell 
azonban azt, hogy a helyi versenyképességre önkormányzatunk csak közvetett hatásokat tud 
gyakorolni. 
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Eszközeink lehetnek:  

 

 Infrastruktúra fejlesztése, 

 A helyi adórendszer 

 A befektetések ösztönzési rendszere 

 

Önkormányzatunk meghatározó szerepet gyakorol a lakosság életminőségének javulása, a 
jólét emelése érdekében: 

 

 Meghatározza a területhasználat módját 

 Erőforrásokat mozgósít a természeti környezet megóvásához, 

 Az épített környezet rehabilitációjához. 

 

Fontos cél, hogy településünk gazdasági programja igazodjék a Széchenyi 2020 terv céljaihoz.  

 

Helyzetelemzés 

 

A település földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzete 

 

Községünk a Dél-Alföldi Régióban a Kiskunmajsai kistérség egyik települése. A Kiskunmajsai 
kistérség a Duna-Tisza közi síkvidék keleti peremének középső területén helyezkedik el Bács-
Kiskun megyében.  

Délről és keletről Csongrád megyével határos, északról és észak-keletről a kiskunfélegyházi 
kistérséggel, nyugatról a kiskunhalasi és a kiskőrösi kistérséggel határos. A kistérség 
országhatárt nem érint.  

Bács-Kiskun Megye statisztikai kistérségei közül a legkisebb, hat települést foglal magába. 
Ezek: Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Móricgát, Szank, Csólyospálos, Kömpöc.  

A kistérség átlagos népsűrűsége jóval alacsonyabb az országos átlagnál, csupán 43 fő/km2. A 
települések között itt is nagy szórás tapasztalható.  
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Demográfiai adatok 2014 évben: 

 

A lakosság megoszlása korcsoportonként, nemek szerint (2014.12.31.) 

 

Korcsoport Férfi (fő) Nő (fő) Összesen %-os arány 

0 – 14 éves 182 154 336 13 

15 – 18 éves 69 69 138 5 

19 – 24 éves 103 117 220 9 

25 – 62 éves 652 598 1250 50 

62 – 100 éves  216 350 566 23 

Összesen 1222 1288 2510 100 

 

Születések száma: 16 fő 

Meghaltak: 22 fő 

 

Szociális ellátásban részesülők: 634 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:   173 

Belterület nagysága:       148 ha 

Külterület nagysága:   7.335 ha 

 

Foglalkoztatás, munkanélküliség: 

Az önkormányzat által foglalkoztatottak száma: 56 fő 

Református Egyház által foglalkoztatottak száma:                   70 fő 

Tooltechnik kft által foglalkoztatottak száma: 40 fő 

A magyar Posta által foglalkoztatottak száma: 6 fő 

Fókusz Takarékszövetkezetben foglalkoztatottak száma: 5 fő 

Kereskedelmi üzletekben foglalkoztatottak száma: 25 fő 

Kis és középvállalkozásoknál foglalkoztatottak száma: 57 fő 

Regisztrált munkanélküliek (álláskeresők száma): 127 fő 

Ebből: Regisztrált pályakezdők: 25 fő 

Munkanélküli járadékban részesülők: 7 fő 

Aktív korúak ellátásában részesülők (FHT): 41 fő  
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A kistérség területén a hatvanas évek eleje óta folyik kőolaj és földgázkitermelés, melynek 

helyi központja Szankon alakult ki. A térség gáz, illetve olajbányászati szempontból 

igénybevett területei az illetékes bányaműszaki hatóság felügyelete alá tartoznak. 

Szénhidrogén mező található Szank környékén, Kiskunmajsa és Szank között, valamint Zsana 

környékén, amely határos a kistérséggel.  

A fejlesztési program során figyelemmel kell lennünk a szénhidrogén-kitermelés, és 

gazdálkodás megvalósításához szükséges technológiai berendezésekre, elsősorban a földben 

lévő távvezetékek elhelyezkedésére, azok védőtávolságaira.  

A térség természeti kincsei, és így természeti adottságai közé sorolandó, a Kiskunmajsán 

1984-ben talált, és feltárt termálvízkincs. Jelenleg két meddő olajkútból átalakított termálkút 

üzemel, amelyre alapozva jött létre az országos idegenforgalomban egyre nagyobb 

jelentőséget betöltő kiskunmajsai termálfürdő. A kutak kb. 1600 m talpmélységűek, a 

felszínre hozott víz 72 fokos gyógyvíz. 

Szank a második legnépesebb települése a kistérségnek, ahol a lakások száma 1335, 

amelyből 298 van külterületen ( 22 % ). A település irányultsága szintén ÉNY – DK-i. A 

település igazi fejlődésnek az olajipar betelepülése után indult. Mivel „újabb” településről 

van szó, ezért a település képe rendezett, az épületek funkcionálisan tervezettek, 

megfelelőek, a porták nagysága beépítettsége élhető környezetet teremt, az utcák tágasak, 

egyenesek.  

Szank infrastrukturális fejlettsége jónak mondható. Az úthálózat szilárd burkolattal ellátott 

teljes egészében a belterület vonatkozásában, hasonló a helyzet a járdák tekintetében is. 

Nagy gondot és hangsúlyt kell azonban fordítani a jelenlegi út és járdahálózat felújítására. A 

belvíz elleni védekezést szolgáló árkok rendszerét szükséges bővíteni.  

 

Ivóvízhálózatunk teljesen kiépített azonban a község több utcájában az elavult csőhálózatot 

ki kell cserélni, valamint az ágvezetéket össze kell kötni. A szennyvízhálózat településünk 

egészén kiépített.  

 

Majdnem minden utcában lefektették a gázvezetéket. A település kisebbik része rendelkezik 

kábeltelevíziós vételi lehetőséggel. A vezetékes telefon bekötésére a település teljes 

belterületén lehetőség van. A közvilágítás korszerűsítése 2004-ben részben, 2010-ben a 

település egészén megvalósult, bővítése folyamatosan készülhet.  

 

Közlekedés területén a környék többi településéhez hasonlóan, egyre hátrányosabb 

helyzetbe kerül Szank. Megszűnt, ill. időszakosan szünetel a keskeny nyomtávú vasúti 

közlekedés. Autóbusz járat sűrítés történt az elmúlt években, azonban a jelenlegi közlekedés 

sem teljesen elégíti ki a lakosság munkába, iskolába járási igényeit.  
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Az önkormányzat gazdasági alapjai 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. § (2) bekezdése 

szerint a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű 

nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A törvény 4. §-a alapján 

a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a 

helyi önkormányzás  és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi 

feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.  

 

A törvény 106. § (1)-(2) bekezdés szerint az önkormányzatok saját bevétele a helyi adók, 

saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó 

bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj, átvett pénzeszközök, a törvény alapján az 

önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj, az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos 

bevételei. A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető 

vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.   

 

A törvény 111. § (1)-(2)  bekezdése alapján A helyi önkormányzat költségvetése az 

államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől 

elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.   

  

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és 

látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem 

veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi 

önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.  

 

A (4) bekezdés szerint a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 

törvény 112. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja 

meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az 

érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját 

bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi 

költségvetési támogatásokból termeti meg. 

   

A fejlesztésekre (beruházásokra, felújításokra) fordított pénzeszközök összesen a 

vizsgált időszak vonatkozásában: 

 

Beruházásokra, felújításokra fordított összegek az alábbiak szerint alakultak 

 

Megnevezés 2011. 2012. 2013. 2014. 

Felújítás 345.518 152.795 15.041 27.300 

Beruházás 16.065 15.170 60.628 13.235 

Összesen: 361.583 167.965 75.669 40.535 
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Önkormányzat vagyoni helyzete 

 

Szank Község Önkormányzata összvagyonának nettó értéke – a 2014. december 31.-i 

összevont mérleg szerint – 1.683.019,- Ft. 

A vagyon többsége – az utak, közterületek kivételével – az önkormányzat használatában van, 

az ingatlan vagyon döntő hányada korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen 

kategóriába tartozik és a kötelező, illetve önként vállalt feladatok megvalósítását szolgálja. 

Intézményrendszer helyzete 

 

Egészségügyi alapellátás - háziorvosi, fogorvosi – magán tulajdonban és önkormányzati 

tulajdonban lévő épületekben, vállalkozás formájában működik. A tárgyi feltételeket részben 

az önkormányzat biztosította, az orvosi eszközöket térítés nélkül adta át a háziorvosoknak és 

fogorvosnak. 

 

Védőnői szolgálatot két körzetben, 2 főállású védőnő látja el. A feladatellátás helye változó 

(iskola, óvoda, családok), a szolgálat a Polgármesteri Hivatal működésében a Kossuth utca 

18. sz alatti épületben található. Székhelyükön az épület jól karbantartott, berendezése, 

felszereltsége az előírásoknak megfelelő. 

 

A változó telephellyel ellátott orvosi ügyelet helyett a központi orvosi ügyelet került 

kialakításra kistérségi együttműködéssel.   

 

Járó beteg szakellátás 2010 szeptemberétől indult új szolgáltatásként a kistérségben. A 

szakellátót pályázati támogatással kistérségi intézményként üzemelteti a Kiskunmajsai 

Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  

 

A járóbeteg-szakrendelő központban megvalósuló alap- és kiegészítő szakrendelések: 

Sebészet/Traumatológia, Belgyógyászat, Szülészet-nőgyógyászat, terhes tanácsadás, 

Csecsemő és gyermekgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Szemészet, Bőrgyógyászat, Neurológia, 

Psychiatria, Urológia, Reumatológia, Röntgen, Ultrahang, Labor  

 

A szociális ellátások iránti igény jól tükrözi, hogy az elmúlt években mennyit romlott a 

lakosság szociális helyzete. Egyre több embert érint az elszegényedési folyamat, különösen a 

már korábban is hátrányos helyzetben lévő rétegeket. 

 

A szociális helyzet negatív irányú változásaira utal az is, hogy miközben a lakosságon belül 

csökkent a gyermek- és fiatalkorúak száma, nem csökkent a gyermekvédelmi intézkedést, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma. 

 



 

91 

Évről-évre emelkedik a felnőtt korú lakosság rendszeres segélyezésére, lakásfenntartási 

támogatásra fordított kiadások összege. 

 

Önkormányzat által folyósított ellátások alakulása 

 

Megnevezés 2006 2010 2014 

Átmeneti segély/ 

önkormányzati 

70 58 47 

Aktív korúak ellátása 

(Rendszeres szociális 

segély/FHT) 

38 63 70 

Időskorúak járadéka 3 1 0 

Lakásfenntartási támogatás 164 149 163 

Rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás/kedvezmény 

221 239 173 

Ápolási díj 18 10 0 

Egyéb ellátás (Bursa, születési 

támogatás, támogatott 

temetés, óvodáztatási 

támogatás 

57 83 77 

Összesen: 571 603 530 

Köztemetés 4 3 2 

Közgyógyellátás 

(méltányossági) 

106 98 32 

Egyéb ellátások 0 26 0 

Mindösszesen: 681 730 564 

 

 

Személyes gondoskodás területén már a tanácsrendszerben kiépített és megoldott volt a 

házi gondozói szolgálat és a szociális étkeztetés.  

 

A rendszerváltást követően 1993-ban megjelent törvényi szabályozás emelte a települési 

önkormányzatok szociális alapellátási kötelezettségét. Idősek nappali ellátása mellett a 

családsegítő szolgálat is a feladatok közé került, majd 1997-ben a gyermekvédelmi törvény a 

gyermekjóléti szolgálat kialakítását is kötelezővé tette.  

 

Ezek mellé 1997-ben önként vállalt feladatként, az önkormányzat 25 férő helyes idősek 

szociális otthonát is létrehozott, amely jelenleg 26 fő ellátotti létszámmal működik. 

Gondozási Központ intézmény létrehozásával integrálta a személyes gondoskodás területeit. 

Az intézmény személyi feltételei adottak ahhoz, hogy megfelelő biztosítsanak a felnőtt 
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gondozás területén. Az előírásoknak a tárgyi feltételek terén is megfelel a bentlakásos 

részleg.  

 

2008. július 1-jétől többcélú kistérségi intézmény keretében látta el a gyermekjóléti és 

családsegítési feladatot, a idősek bentlakásos és nappali ellátását. 2009-ben létrehoztuk 

kistérségi szinten a jelzőrendszeres szociális ellátást, melyet településünk lakói is igénybe 

vesznek.  

 

A Polgármesteri Hivatal szakfeladataként biztosította a tanyagondnoki szolgáltatást két 

körzetben is, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást.  

 

2011-ben a bentlakásos ellátás, a nappali ellátás, a tanyagondnoki szolgálat, a házi 

segítségnyújtás, a szociális étkeztetés feladatait a Református Szeretetszolgálat által 

fenntartott Orgona Szociális Intézmény látja el településünkön.  

 

A gyermekjóléti és családsegítési feladatokat a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 

Intézmény látja el. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását, az alapszintű nevelési-oktatási feladatokat a Református 

Egyház vállalta fel, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet tartja fenn, mint tagintézményeket.  

 

Az óvoda a falu központjában elhelyezkedő, megújított, összkomfortos, földszintes épület, 

100 gyermek befogadására alkalmas, jelenleg négy csoporttal működik.  

 

Általános iskola 8 évfolyamos intézmény. Az iskola központi fekvésű, emeletes épület, 

amelynek tetőfelújítása 2006-ban részben megtörtént, valamint megvalósult az 

intézményhez tartozó konyha bővítése, felújítása. A konyhát az Orgona Református Szociális 

Intézmény tartja fenn, biztosítva a szociális ellátásban és az alapfokú nevelésben, oktatásban 

résztvevők étkezését. 

 

A település közgyűjteményi és közművelődési feladatait a Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár 

valamint a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és IKSZT biztosítja.  

További feladatunk fejleszteni az országban egyedülálló képtár ismertségét. 

 

Ízek-Háza néven 2013-ban létrehoztunk egy gasztro-turisztikai rendezvényházat, mely 

közművelődési színtérként és kulturális létesítményként szolgál. E ház ad teret a helyi 

értéktárnak, s ezen épületben működik a szanki kézzel mártott konyakmeggyet előállító  

látvány-csokiüzem.  

 

Szank sporttevékenységét az Olajbányász Sportegyesület fogja össze. Öt szakosztályon – 

labdarúgó, tenisz, teke, tömegsport, kutyás szakosztályok, - belül több száz fő sportol. A 
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sportegyesület költségvetésének jelenleg teljes összegét az önkormányzati támogatás és 

társasági adó támogatás biztosítja. 

Az önkormányzat PR tevékenysége 

 

Napjainkban már az önkormányzatok számára is fontossá vált a PR tevékenység. Felismerték: 

a települések érdeke, hogy minél szélesebb körben megismerjék. 

Szankon 1991-ben jelent meg a jelenleg is kiadásra kerülő havi lap, a Szanki Kisbíró.  

Ma, amikor a számítástechnika korát éljük, ki kell használni a világháló lehetőségeit. 

Szanknak is van honlapja, elérhető az érdeklődők számára, viszont folyamatos 

karbantartásáról, bővítéséről gondoskodni kell. A település honlapját kiegészítendő a 

képviselő-testület üléseit, a bizottságok jegyzőkönyveit is megismerhetik az érdeklődők.  

 

Képviselő-testület középtávú programja (2014-2019) 

 

Politikai stratégiai elképzelések 

 

 
Kistérségi együttműködés 

 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 26-án alakult, akkor még négy 

település (Kiskunmajsa, Csólyospálos Kömpöc, Szank, majd később Jászszentlászló és 

Móricgát is) együttműködési szándékával. Célja a vállalt közszolgáltatások magasabb szintű, 

hatékonyabb ellátása a térség lakosságának szolgálatában. A társulás kötelezően ellátja a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben szabályozott feladat-és 

hatásköröket, mint kistérségi fejlesztési tanács.  

 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a társulás, ugyanarra az ellátotti körre való 

tekintettel ellátja azokat a közszolgáltatási feladatokat (orvosi ügyelet, szakosított szociális 

intézményi ellátás, szociális alapszolgáltatási feladatok, gyermekjóléti alapellátás, 

gyógytestnevelés, logopédia ellátás), továbbá valamennyi településre vonatkozóan a 

területfejlesztési feladatokat, melyek alapján megigényelheti a működéshez szükséges 

kiegészítő normatív támogatásokat és az általános feladatok ellátásához szükséges normatív 

működési támogatást.  

 

A jövőben tovább kell bővíteni az együttműködést, kihasználva a meglévő gazdasági 

ösztönző forrásokat, valamint a kistérségi együttműködésben rejlő lehetőségeket. 
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Nyitott testületi munka 

 

A képviselő-testület ülései nyilvánosak, minden polgár számára látogathatóak. Fontos a 

képviselők számára a választópolgárokkal való kapcsolattartás. Törekedni kell arra, hogy az 

információ-áramlás hatékonyabb legyen, az önkormányzat tevékenységét megismerjék és a 

lakosság részéről érkező jelzések tükröződjenek a meghozott döntéseken is.  

 

PR tevékenység 

 

Szank adottságait, természeti kincseit, kulturális értékeit, hagyományait ismertető füzetek, 

rendezvények, programok megvalósítása elsődleges feladat. A község honlapjának bővítése, 

folyamatos frissítése különösen fontos. Fontos továbbá erősíteni az együttműködést más 

médiával is, javasolt a térségi szintű széleskörű tájékoztatás. 

 

Szakszerűség 

 

Szank község önkormányzatának jelenlegi apparátusa garantálja a magas színvonalú 

döntéshozást.  

 

Az önkormányzat gazdálkodási stratégiája 

 

Az önkormányzat gazdasági programjának fő célkitűzése a pénzügyi egyensúly 

megteremtése, a bevételek szinten tartása, a célszerű vagyongazdálkodás biztosítása mellett 

a fejlesztésekre, befektetés ösztönzésekre, projekt elképzelésekre vonatkozó községi tervek 

megfogalmazása. 

 

A bevételek szinten tartása érdekében:  

 

 

 Folyamatosan vizsgálni kell a feladatellátások, a kötelező és önként vállalt feladatok 

más ellátási formában történő megvalósítási lehetőségét. 

  Növelni kell az önkormányzati feladatellátáshoz a gazdálkodásba bevonható külső 

források nagyságát. (társulás, pályázati lehetőségek,) 

 Át kell tekinteni a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó 

feladatok körét. 
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A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében: 
 
 

 Önkormányzati feladatellátás érdekében meg kell vizsgálni az átadott pénzeszközök 

nagyságrendjét, szükségszerűségét, valamint a lakossági támogatások további 

fenntartását.  

 Fenn kell tartani a költségtakarékos, hatékony gazdálkodást, folyamatos monitoring 

mellett. 

 Tervezésben és finanszírozásban fokozottan érvényesíteni kell a tartósan jelentkező 

létszám-változások hatásait.                                                                                                                                                                                                 

 Vizsgálni kell a képviselő-testület és a hivatala működését, keresni kell a 

költségtakarékos megoldásokat. 

 
Vagyongazdálkodás eredményessége érdekében: 
 
 

 Meg kell határozni a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges 

vagyonon kívüli vagyon állapotát, és hasznosítására tervet kell készíteni. Az 

ingatlanok értékesítéséből származó bevétel nem szolgálhat a működés fedezetéül. 

 Törekedni kell arra, hogy az önkormányzat csak nyereséges, illetőleg kiemelten 

fontos tevékenységet végző vállalkozásokban vegyen részt. 

 
Humán szolgáltatás főbb stratégiai elemei 
 
Egészségügyi alapellátás területén: 
 
  

 Pályázati lehetőségek kihasználásával ki kell alakítani egy egészségügyi centrumot, 

melyben helyet kaphatna a jelenlegi háziorvosi ellátás mellett utazó szakorvos is. 
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 Községünknek biztosítani kell a jelenlegi állami támogatásokon felül arra lehetőséget, 

hogy a településünkön működő orvosok tevékenységével összefüggő fejlesztéseiket 

közös erővel megvalósíthassuk. 

 
Szociális szolgáltatás területén: 
 
 

 Amennyiben lehetőség és igény mutatkozna, bővíteni szükséges pályázati 

lehetőségek kihasználásával a bentlakásos otthoni ellátást. Folyamatosan fejleszteni 

kell a feladatok ellátásához rendelkezésre álló feltételrendszert, együttműködve a 

jelenlegi fenntartóval. 

 Biztosítani és fejleszteni kell valamennyi meglévő szociális ellátást településünkön.  

 

Nevelési-, oktatási-, közművelődési intézmények és a sport területén: 
 
 

 Az óvodai nevelés és az iskolai oktatás fejlesztésre az egyházi fenntartóval 

együttműködve törekedni kell.   

 A könyvtár könyvállományát, a könyvtár és a művelődési ház számítógépparkját 

tovább kell fejleszteni és bővíteni a szolgáltatások körét. 

 Település kulturális életének, idegenforgalmának fellendítése érdekében éves 

rendezvényterv készítése szükséges. Kiemelten fontos a Méz és Meggyfesztivál 

hagyományának ápolása. 

 Tájház kialakításával kell bővíteni a település turisztikai látnivalóit. 

 Településünkön lehetőséget kell biztosítani arra, hogy helytörténeti, iskolatörténeti, 

és az olajbányászat történetét bemutató állandó kiállítással gazdagodjék 

közgyűjteményünk.  
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 Létre kell hoznunk egy régészeti és történelmi emlékparkot, Kiskun emlékhelyet.  

 Az Olajbányász Sportegyesület használatában lévő sporttelep további felújítása 

szükséges. 

Területrendezés, településfejlesztés 

 

Szank község önkormányzatának elsődleges feladata, a helyi adókból származó bevétel 

tükröződjön a település arculatán is. Ennek érdekében: 

 
 

 Térségfejlesztő kft-t hoz létre, annak érdekében, hogy a térség egyéni és társas 

vállalkozói részére pályázatírási támogatást tudjon biztosítani, projektgenerálást 

segítsen elő, támogassa a térség ipari területeinek befektetés ösztönzését.    

 A környék településeivel közös befektetési, területfejlesztési koncepciót kell 

készíteni. 

 Pályázati lehetőségek kihasználásával meg kell valósítani a Szank-Kiskunmajsa közötti 

kerékpárutat. (kistérségi kerékpárút-hálózat kialakítása) 

 A Szank-Bócsa közötti 5404-es számú út szilárdburkolatú megépítése szükséges 

pályázati forrásból annak érdekében, hogy Szank zsáktelepülési jellege megszűnjön. 

 Közvilágítás fejlesztése, további korszerűsítése szükség. 

 Ivóvízvezeték ágvezetékek megszüntetését, vezetékrendszer cseréjét ütemezni kell. 

 Felújítási tervet kell készíteni az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 

vonatkozásában. 

 Meg kell valósítani pályázati források bevonásával az Egészségcentrum kialakítását. 

 Kiskun emlékhely létrehozásával, tájház kialakításával erősíteni kell településünk 

turisztikai vonzóerő képességét.  
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 Fejleszteni szükséges a település külterületi úthálózatát szilárd burkolatú 

mezőgazdasági úttal. 

 A külterületen élők érdekében folyamatosan biztosítani kell az útkarbantartást. 

 Egységes településkép érdekében folytatni kell az utak, járdák, árokrendszer, 

átereszek felújítását. 

 Közbiztonság biztosítása, fenntartása érdekében tovább kell fejlesztenünk a 

településünk térfigyelő rendszerét, továbbá támogatnunk kell a polgárőrséget és a 

rendőrséget.   

  A közlekedésbiztonság érdekében feladata, hogy a település utcái, az önkormányzati 

tulajdonban lévő utak, valamint a nem önkormányzati kezelésben lévő utak szélén 

megfelelő közlekedést biztosító jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre, felfestésre 

kerüljenek az útburkolati jelek. Ahol szükséges forgalomlassító útburkolati elemek 

kerüljenek beépítésre.  

 A településfejlesztés egyik lehetősége számunkra a község alatt található 

termálvízkincs feltárása, kiaknázása. A hasznosítás pénzügyi befektetővel közösen 

lehetséges. 

 Biogáz kiserőmű megvalósítása annak érdekében, hogy településünk legyen képes a 

területén képződő zöldhulladék újrahasznosítására, a villamos-energia ilyen módon 

történő előállítására, a településen és környezetében élők munkalehetőségének 

bővítésére, a környezettudatos gazdálkodás meghonosítására. A település 

környezetében képződő veszélyes állati hulladékok hasznosítására, szintén villamos-

energia előállítására. 
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Munkahelyteremtés 

 

A község és az egész térség egyik jelentős problémája a munkanélküliség. A fiatalok Szankon 

tartása érdekében támogatni kell a munkahelyteremtő beruházást kezdeményező 

vállalkozókat, az ehhez szükséges terület biztosításával, infrastruktúra kialakításával.  

Földterület vásárlásával ki kell alakítani megfelelő ipari területet annak érdekében, hogy 

munkahelyteremtő beruházások letelepítésére hely, terület álljon rendelkezésünkre.  

 

Szerepet kell vállalnia önkormányzatunknak a mezőgazdasági termékek feldolgozóiparának 

letelepítésében. Támogatnia kell településünknek az innovatív mezőgazdasági technológiák 

elterjesztését, meghonosítását.  

Fenn kell tartani a közfoglalkoztatás lehetőségét. Részt kell venni a start mintaprogramok,  

közmunka program keretében benyújtandó pályázatokon. 

 

Önként vállalt feladatok 

 

A képviselő-testület az önkormányzati törvényben és az ágazati törvényekben 

meghatározott kötelező feladatain túl, önként vállalt feladatot is ellát. A lakosság 

szórakozási, pihenési, sportolási lehetőségeire évente több millió forintot áldoz, támogatja a 

községi rendezvényeket és az Olajbányász Sportegyesületet.  

 

Önkormányzatunk a fejlesztések során tekintettel van arra, hogy az önként vállalt feladatok 

ellátása nem mehet a kötelező feladatok ellátásának rovására. 

 

Önkormányzati munka hatékonyságát szolgáló hivatali apparátus biztosítása 

 

A hatékony, színvonalas munkavégzés megkívánja megfelelő létszámú és szakértelmű 

apparátus biztosítását. 

 

 A hivatali létszámnak igazodnia kell az ellátandó feladatok mennyiségéhez. 

 A hivatal köztisztviselőinek folyamatos képzése továbbra is fontos feladat. 
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6.6.2. Szank Községi Önkormányzat Közép- és Hosszú-távú Vagyongazdálkodási Terve 
 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyongazdálkodási tervet a 

69/2013.(V.02.) ÖH. számú határozatával fogadta el. 

 
 

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013-2017): 
 

A) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

B) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 

értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló 

vagyontárgyak elidegenítése. 

C) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg. 

D) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátás biztosítása, 

hasznosításának célja a kötelező feladatok hatékony és eredményes ellátása 

 

A hasznosítás formái: 

 

A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, a 

nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni.  

 

A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek 

törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 
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Használatba adása, bérbeadása 

 

A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok 

hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet, haszonbérlet 

útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 

legyen kihasználatlan állapotban. 

 
 

E) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek 

fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.  

F) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés 

szükséges. 

G) Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 

követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei 

szerint folytathatja.  

H) Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 

vagyontárgyakat elsősorban értékesíti. Ha ez gazdaságosan nem valósítható meg 

értékét megőrizve tulajdonában tartja azzal, hogy törekszik a vagyontárgyak egyéb 

módon történő hasznosítására (pl. bérbe adás).  

I) Az értékesítés során, a piacon elérhető legmagasabb ár vagy összességében az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 
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Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013-2023): 
 

 
A) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

B) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem 

előtt kell tartani azt, hogy az hosszabb távon ne eredményezzen vagyonvesztést. A 

piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más 

módon hasznosítható vagyonelemeket.  

C) A vagyonhasznosítás bevételeit vagyontárgyak megóvására, felújítására, illetve 

beruházásra kell fordítani. 

D) Az önkormányzat szempontjából kedvező, fejlesztésre irányuló pályázati lehetőségek 

maximális kihasználására kell törekedni. 

E) Épületek energiahatékonyságának növelése, alternatív energia hasznosítása kiemelt 

célkitűzés.  

F) Törekedni kell az Ipari terület minél nagyobb mértékű hasznosítására. 

G) A vagyonhasznosítás során figyelemmel kell lenni a gazdasági programban és a 

képviselő-testület döntéseiben foglaltak végrehajtására. 
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6.7. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia céljai  

 

Tekintettel a helyzetértékelésben feltárt adottságokra, a SWOT elemzés eredményére, és az 

ott elmondott alapelvekre az eredményes stratégiával kapcsolatban, valamint tekintettel a 

stratégia meghatározásakor figyelembe veendő egyéb dokumentumokat, Szank 2016-2026 

közötti időszakra vonatkozó stratégiai célrendszere a következő.  

 

Átfogó cél:  

 

 Szank, legyen a településen lakók számára olyan élhető település, amely - megfelelő 

lakáskörülményeket és közlekedést, - a lakosság képzettségének megfelelő 

munkahelyeket, - egészséges környezetet, - szociális és közbiztonságot, - az élet 

minden területén esélyegyenlőséget nyújt. 

 

 A jövőben a település társadalma legyen - befogadó és nyitott, - értékeit a 

látogatókkal szívesen megosztó, - környezettudatos.  

 

 Szank gazdasága a jövőben rugalmas és alkalmazkodó legyen. 

 

 A település a jövőben is ápolja a kultúrát, hagyományait, őrizze meg sajátos 

identitását, védje meg és fejlessze tovább értékes és egyedülálló természeti és épített 

környezetét, erősítse meg turisztikai vonzerejét. 

  

A jövőkép elérését a Koncepció hosszú távú céljai segítik elő, melyek keretfeltételt 

jelentenek a középtávú stratégia kialakítása során.  

 

Ezek a következők:  

 

 a térségi együttműködés erősítése.  

 Harmonikus, jó minőségű településkörnyezet fejlesztése. Az egészséges környezet 

fenntartása, az értékek megőrzése, a változatos területhasználat és a jól működő 

településszerkezet kialakítása a cél.  

 Tudásalapú, innovatív gazdaság fejlesztése. Bővíteni kell a fejlesztési lehetőségeket, 

ezzel párhuzamosan kedvező feltételeket kell megteremteni a külső (állami, EU, hazai 

és külföldi magán) források kiegyensúlyozott bevonása érdekében. Tudás- és 

készségalapra (innováció, kreativitás, oktatás, K+F, zöldgazdaság stb.) helyezett 
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gazdaság megteremtése a cél. A feltételeket a térszerkezet-fejlesztés és a 

fenntarthatóság összhangjának biztosítása mellett kell létrehozni.  

 Kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok és a népesség megtartása. Cél a település 

népességszámának megtartása megfelelő életkori összetétel mellett, a társadalmi 

különbségek csökkentése, az oktatáshoz, az egészségügyi és egyéb szolgáltatásokhoz, 

a kultúrához való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítsa.  

 

A cél elérését mérő mutató: lakossági elégedettség  

 

(OECD Better Life indexhez hasonló egyedi felmérés alapján) 

  

Indoklás:  

 

Az átfogó cél a Településfejlesztési Koncepció jövőképével megegyező, beleértve az ott 

meghatározott, és itt fentebb már idézett négy dimenzió valamennyi aspektusát, így a 

társadalmi, gazdasági, kulturális, és települési környezet témaköröket, amelyek mentén 

megvalósítandó a település kiegyensúlyozott fejlesztése. 

  

Ezen átfogó cél „elérése” túlmutat az Integrált Településfejlesztési Stratégia hatókörén, de az 

ITS minden fejlesztési beavatkozásának, a stratégiai célokon keresztül, ezen átfogó 

célkitűzést kell szolgálnia. 

  

Az átfogó célhoz célértéket ezen Stratégia részeként nem rendelünk, azonban megfelelő 

indikátor alkalmazásával ezen átfogó cél területén megtett előremozdulás mérhető.  

 

Középtávú stratégiai célok:  

 

• Fiatalodó aktív település  

 

• Környezettudatos település  

 

A cél elérését mérő mutatók: 

  

 A település energiafelhasználásából a megújuló energiákból nyert energia aránya;  

 Megújuló energiát közvetlenül felhasználó lakosok száma;  
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 Települési közintézmények CO2 kibocsátása 

  

További stratégiai cél:   

 

• Megújuló település 

  

A cél elérését mérő mutatók: 

  

 Megújult infrastrukturális elemek száma;  

 

 Új infrastrukturális elemek száma; 

  

A megújulást számos fejlesztési beavatkozással tervezi támogatni a település, a 

gazdaságfejlesztés, környezeti fenntarthatóság, kultúra, a fenntartható mobilitás, és az 

egyéb infrastruktúrafejlesztések terén, beleértve a humán infrastruktúra fejlesztésének 

területeit is. 

 

Hosszú távú stratégiai cél: 

 

Az Integrált Területfejlesztési Stratégia hosszú távú stratégiai céljaként nem tűzhetünk ki 

kisebb célt, mint azt, hogy Szankon ugyanolyan életminőséget biztosítsunk az itt élőknek, 

mint az ország bármely más részén élőknek.  

 

A hosszú távú cél, hogy Szank egy olyan településsé váljon, ahol minden korosztály 

megtalálja az igényeinek megfelelő magas szintű közszolgáltatást, legyen az óvoda, vagy 

iskola, munkahely, vagy vállalkozási tanácsadás, hitelügyintézés, kulturális rendezvények, 

intézmények, orvosi ellátás, megfelelő közlekedés, stb. 

 

Fontos, hogy a meglévő emberi és szellemi erőforrások megszervezésével és az új Integrált 

Területfejlesztési Stratégia segítségével olyan beruházások jöjjenek létre, amelyek 

kézzelfogható eredménye a teljes foglalkoztatottság megteremtése. 

 

A sikeres önkormányzat és a sikeres vállalkozások tovább erősítik a település 

népességmegtartó képességét, hiszen ember nélkül semmi sem lehetséges, intézmény 

nélkül pedig semmi sem tartós. 

 

Ezért az önkormányzat vezetésének tudatosan keresnie kell azokat a szellemi erőforrásokat, 

vállalkozókat, akikkel együtt rendszeresen végiggondolják a lehetőségeiket. A vállalkozóknak 

pedig merni kell nagyot álmodni és a céljuk megvalósítása érdekében hajlandónak kell lenni 

akár tanulni is és új ágazatokat, technológiákat megismerni.  
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Összességében cél a település versenyképességének javítása. Szank szerepkörének, 

fajsúlyának növelése. Szank térkapcsolatainak szélesítése és komplexitásának emelése, piaci 

kapcsolatok szélesítése, területi kooperációk segítése, a település elérhetőségének javítása, 

az alábbi feladatok végrehajtásával:  

   

Mezőgazdaság jövedelemszerző-képességének javítása: 

 

- Mezőgazdasági termékspecifikus szövetkezeti integrációk megvalósítása  

- Termékmarketing  

- Mezőgazdasági termékfeldolgozás, termékmanipulálás  

- Termelésszervezési szolgáltatások beindítása a településen  

- Képzési, tájékoztatási projektek a termelők számára  

 

A helyi gazdaság diverzifikálása:  

 

- Ipari és szolgáltató vállalkozások letelepítése, termelési tevékenységre alkalmas 

telephelyek kialakításával  

- Falusi- és ökoturisztikai fejlesztés  

- Turisztikai tematikus utak kialakítása a környező településekkel szövetkezve  

 

Települési infrastruktúra fejlesztése:  

 

- Bekötő és belső úthálózat fejlesztése, zsáktelepülési jelleg megszüntetése  

- Keskeny nyomtávú vasút turisztikai célú hasznosítása  

- Külterületi öntöző infrastruktúra-fejlesztés 
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Helyi közösségfejlesztés:  

 

- Civil szervezetek szerepének növelése a település ügyeinek szervezésében, fiatalok 

nagyobb részvétele a közösségi életben  

- Népfőiskolai mozgalmak beindítása, a lakosságot aktivizáló, motiváló projektek 

megvalósítása 

 

A fenntarthatóság megalapozása:  

 

- Korszerű hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése 

- Megújuló energiaforrások használatának elterjesztése 

- Ökogazdálkodás ösztönzése, külterületi hatékonyabb és környezetkímélőbb 

területhasznosítás  

 

Tudatos településmarketing és az abba illeszkedő turizmusmarketing:  

 

- A településmarketingért felelős személy alkalmazása a kistérségben   

- Turizmus marketing terv és a termékmarketing integrálása a települési koncepcióba és 

következetes megvalósítása 
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6.8. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása  

 

Jellegüket tekintve a település stratégiai céljai lehetnek tematikus és területi célok.  

 

Tematikus céloknak nevezzük azokat a célokat, amelyek a település egészére vonatkoznak, 

és habár kapcsolódhatnak egy-egy szakpolitikai ágazathoz, de mégsem szükségszerűen egy-

egy ágazatra korlátozódó érvényességű célok.  

 

Például tematikus cél lehet a magasabb foglalkoztatottság, amelynek sikeres elérése 

többféle szakpolitika együttes beavatkozását igényli.  

 

Területi céloknak nevezzük a település egy vagy több, konkrét, egyenként folytonos vonallal 

körülhatárolható területén javasolt, és csak ott érvényes célt. Ilyen cél lehet például egy 

adott lakóterületre kitűzött cél.  

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia vegyesen tartalmaz tematikus és területi jellegű 

célokat. Szank esetében ugyan tervezünk olyan beavatkozásokat, amelyek egy-egy 

akcióterületen valósulnak meg, de kizáróan ezekhez illesztett területi célokat a stratégia nem 

határoz meg.  

 

 

7. A megvalósítást szolgáló beavatkozások  

 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza mindazon lényeges fejlesztési 

beavatkozásokat, melyek a célok eléréséhez elvezethetnek és a település szükségesnek és 

megvalósíthatónak látja őket.  

 

A célok meghatározásának logikájából következik, hogy az EU támogatásából és egyéb 

forrásokból megvalósítandó fejlesztési beavatkozások (projektek) egyértelműen 

kapcsolódjanak az alapok beruházási prioritásaihoz.  

 

Ugyancsak kiemelten fontos bemutatni a tervezett fejlesztési beavatkozások és az operatív 

programok beavatkozásai közötti kapcsolatot.  

 

Az ITS alábbi típusú fejlesztési beavatkozásokat (projekteket) tartalmazza:  

 

• Kulcsprojektek  

 

A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely 

(akár több) középtávú települési cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, 

valamelyik cél nem, vagy csak kismértékben érhető el.  
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Gyakran a kulcsprojekt megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések 

realizálásának vagy azok hatásai érvényesülésének. Célszerű, ha kulcsprojekthez további 

projektek kapcsolódnak.  

 

• Hálózatos projektek (egymással összehangolt, térben, vagy ágazatban kapcsolódó 

projektek)  

 

A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a 

település egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, és a projektelemek egy 

együttműködő rendszer elemeit képezik.  

 

• Akcióterületi projektek (térben koncentrált és egymással összehangolt projektek, mással 

összehangolt projektek)  

 

Az akcióterületen végbemenő fejlesztések egymással szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes 

projektelemek segítik más projektek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.  

Az akcióterületi projekt volumene akkora legyen, hogy érzékelhető változást idézzen elő az 

akcióterületen.  

 

A fejlesztési beavatkozások fejlesztési területenként csomagokat alkotnak, melyek a 

helyzetelemzés alapján, és a stratégiai célok szolgálatában a következők:  

 

• Gazdaságfejlesztés  

• Infrastruktúrafejlesztés  

• Környezeti fenntarthatóság  

• Kultúra és közösségfejlesztés  

 

A stratégia minden egyes fejlesztési területhez tartozó beavatkozás-csomagban kijelöl 

vezérprojekteket.  

 

A vezérprojektek azok a tervezett beavatkozások, amelyek az adott területen a 

legmeghatározóbbak, legfontosabbak, leginkább hozzájárulnak a kapcsolódó stratégiai cél 

eléréséhez, és amelyek nyomán, azokhoz kapcsolódva sikerrel megvalósítható a beavatkozás 

csomagban tervezett többi fejlesztés. 
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7.1. Kulcsprojektek 

 
A kulcsprojektek kiválasztását megelőzően megvizsgáltuk, hogy az Operatív Program 

indulása óta eltelt közel 10 év alatt, milyen eredményességgel működött a stratégia és 

milyen hozadékai lettek a korábbi terveknek.  

 

Ezeknek a számoknak a tükrében készülhetett el Szank Területfejlesztési Stratégiája, amely 

épít az eddigi eredményekre, felhasználja az összegyűlt tapasztalatokat és részben új célokat 

határoz meg.  

 

Azon elemei, amelyek térségi, megyei, vagy országos kompetenciába tartoztak, azok a sok 

éves közös tervezésnek és előkészítésnek köszönhetően a 2016-os évben kezdenek el 

realizálódni. Ide tartoznak a gazdaságfejlesztési, energetikai, környezetvédelmi, 

mezőgazdasági fejlesztési projektek. 

 

 

Gazdaságfejlesztés területén: 
 
 

 Geotermikus energia kinyerése és felhasználása, mint vezérprojekt 
 

 Biogáz erőmű létesítése, szintén mint vezérprojekt. 
 

 A biogáz erőmű beruházáshoz kapcsolódó beruházások. Üvegházas kertészet, agrár-
logisztikai központ, feldolgozó üzem létesítése, mint hálózatos projektek 

 
 
Infrastrukturális területen: 
 
 

 Szank – Bócsa között lévő út kiépítése, mint kulcsprojekt 
 

 Kecskemét – Szank – Kiskunmajsa kisvasút turisztikai célú hasznosítása, mint 
hálózatos projekt 

 
 

Környezeti fenntarthatóság területén: 
 
 

 Településüzemeltetési területek korszerűsítése (közvilágítás fejlesztés) 
 

 Középületek komplex, energiahatékony korszerűsítése akadálymentesítéssel 
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Kultúra és közösségfejlesztés területén: 
 
 

 Tájház kialakítása, mint akcióterületi projekt 
 

 Kiskun Emlékpark kialakítása, mint akcióterületi projekt 
 

 Tekepálya energetikai korszerűsítése, mint akcióterületi projekt 
 

 
 
 

A tervezett projektek fejlesztési területek szerint 
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7.1.1. Geotermikus energia kinyerése és felhasználása 
 
Szank termálvízzel bőven ellátott. Kiaknázatlan lehetőségeket rejt a mélyben található 

termálvíz fűtőértékének kihasználása.  

 

A geotermikus energia ráadásul a többi alternatív energiaforrással, a Nap-, szél- és vízenergia 

– ellentétben időjárástól független. 

 

Szank területén a rendelkezésünkre álló információk alapján a felső pannon réteg 600-1400 

méteres mélységintervalluma alkalmas termálvíz és geotermikus energia kinyerésére. 

 

A geotermikus energia hatékonyan és gazdaságosan kinyerhető. 

 

Ebből akár megoldható lenne a település teljes fűtése, meleg víz ellátása is.  

 

Növényházak, fólia sátrak fűtése, termények szárítása is lehetséges ugyanezen 

energiaforrásból.  

 

Nyáron hőcserélő felhasználásával akár az épületek, üzemek, tárolók, raktárak hűtése is 

biztosítható. 

 

Az energetikai felhasználáson kívül lehetőség van a közvetlen termálvíz hasznosítására is. 

 

Szank önkormányzata több éves egyeztetési folyamaton van túl szakmai befektetőkkel, akik 

a település alatt meglévő termálvízkincs bázisra egy komplex turisztikai és egészségipari 

beruházást terveztek meg.  

 

A tervezett gyógy és élményfürdő, wellness és szépségipari centrum egyrészről hatalmas 

beruházást, sok munkahelyet, jelentős adóbevételt, másrészt számos közvetlenül és 

közvetetten kapcsolódó fejlesztést hozhat Szankra.  

 

A fejlesztésnek köszönhetően megindulhat a helyi építőipar, megszűnhet a munkanélküliség, 

fellendülhet a turizmus, ez által megfordulhat az elvándorlás folyamata Szankról.  

 

Az Árpád utca végénél az un. Lődomb melletti terület lett kijelölve a beruházásra.  
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Pi vizes, szépség-, gyógy-turisztikai és rehabilitációs egészségügyi centrum Szankon 

 

A rekreációs, rehabilitációs egészségügyi központ pi vizes technológiára és pi vízzel termelt 

élelmiszerekre és szépségápolási kozmetikumokra épül.  

 

Szank mindeddig kiaknázatlan termálvizének pi vizes technológiával való párosítása az 

országban egyedülállóvá teszi a gyógy turisztikai beruházást. 

  

A Pi víz kémiailag tökéletesen tiszta, forrásvíz minőségű, frissítő hatású ivóvíz. Az életvíz 

állandó fogyasztása egészségesnek és betegnek egyaránt számos előnnyel jár, alkalmas az 

élő szervezetek bioenergiával való folyamatos feltöltésére.  

 

A pi víz szabályozza az életfolyamatokat, és hatékonyabb működést biztosító többlet 

energiát közvetít, segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, növeli az 

ellenálló képességet a betegségekkel szemben, gátolja a kórokozók terjedését a 

szervezetben, fokozza a regenerálódást, a sérült sejtek, szövetek helyreállítását, javítja az 

alkalmazkodó képességet, növeli a teherbíró képességet.  

 

Az egészségügyi centrum több pi vízzel megtöltött speciális fiatalító káddal, pi 

arckrémekkel, balzsammal, pi technológiára épülő látványkonyhával várja a gyógyulni, 

felfrissülni, megfiatalodni vágyókat. 

 

Egyedi szolgáltatásai kiegészülnek a hagyományos szaunákkal, masszírozással, szakorvosi 

ellátással, teljes körű kozmetikai és fodrászszolgáltatással is. 

 

A pi vizes gyógy turisztikai centrum kiegészül egy 60 fős szállodával, valamint pi 

termékbolt is létesül, ahol pi vizet, krémeket, balzsamokat, fürdősókat, valamint az 

egészséges táplálkozáshoz szükséges valamennyi pi technológiával előállított terméket meg 

lehet vásárolni.  

 

Az egészségcentrum és szálló éttermében mindezeket az egészséges táplálkozáshoz 

szükséges pi technológiával előállított ételkülönlegességeket meg is lehet kóstolni. 

 

A pi technológiára épülő termékekhez és konyhához hosszú távon mindenképpen 

szükségesek a helyben termelt és tenyésztett alapanyagok, ehhez farmra, halastóra, saját 

gazdaságra, raktárakra, hűtőházra, csomagoló és szárítóüzemre, és végül, de nem utolsó 

sorban helyi gazdálkodókra van szükség.      
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7.1.2. Biogáz erőmű létesítése, mint vezérprojekt 
 
Szank számára a gazdaságfejlesztés elődleges célja minél több helyi munkahely 

megteremtése. Ez leginkább a helyi adottságok kihasználásával, a helyben található 

természeti erőforrások hasznosításával és a helyi munkaerő foglakoztatásával érhető el.  

 

A település több szempontból is ideális egy biogáz erőmű létesítésére. 

 

Szank vonzáskörzetében egyrészt folyamatosan rendelkezésre állnak azok a mezőgazdasági 

hulladékok, melléktermékek, amelyek fő alapanyagai egy biogáz erőműnek, másrészt a 

közelben lévő feldolgozó ipari egységek, például vágóhidak is jelentős mennyiségű, jelenleg 

nem hasznosított alapanyagot állítanak elő tevékenységük során. 

 

Ezen szerves és szervetlen trágyák, hulladékok hasznosításával egyrészt villamos energia 

állítható elő, amely komoly bevételi forrás jelent, másrészt nagy mennyiségű olcsó trágya 

keletkezik melléktermékként, amely akár a beszállító, akár külső gazdáknak értékesíthető. 

 

A tevékenység során nagy mennyiségű hulladék hő is keletkezik, amelynek a hasznosítására 

üvegházas kertészet, feldolgozó üzem, agrár-logisztikai központ épülhet. 

 

Egy biogáz erőmű önmagában 6-8 embernek nyújt stabil, állandó munkalehetőséget, de a 

kapcsolódó vállalkozások, mint az üvegházas kertészet, a feldolgozó üzem, vagy az agrár-

logisztikai központ egyenként 8-10 munkahelyet jelent. 

 

A biogáz erőmű megvalósulása esetén tehát a mellett, hogy 30-35 új munkahelyet 

teremtene Szankon, megoldaná a mezőgazdasági és feldolgozóipari hulladékok elhelyezési 

problémáját, és egyben jó minőségű trágyát is biztosítana a gazdálkodók számára. 

 

A megvalósult új munkahelyek egyrészt csökkentenék a helyi munkanélküliséget, másrészt a 

közlekedés, szállítás és sok egyéb kiskereskedelmi területen forgalomnövekedést, azaz 

bevétel növekedést hoz magával, amely növekvő önkormányzati bevételeket is jelent.      
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7.1.2.1. A biogáz erőmű beruházáshoz kapcsolódó beruházások. Üvegházas kertészet, 

agrár-logisztikai központ, feldolgozó üzem létesítése, mint hálózatos projekt 

 

Egy biogáz erőmű működése során nagy mennyiségű hulladék hő keletkezik, amelynek 

hasznosítására üvegházas kertészet, feldolgozó üzem, agrár-logisztikai központ épülhet. 

Lehetőség nyílik konzervüzem, vagy akár pelletáló üzem gazdaságos működtetésére is. 

 

Egy biogáz erőmű önmagában 6-8 embernek nyújt stabil, állandó munkalehetőséget, de a 

kapcsolódó vállalkozások, mint az üvegházas kertészet, a feldolgozó üzem, vagy az agrár-

logisztikai központ egyenként 8-10 munkahelyet teremt. A biogáz erőmű megvalósulása 

esetén tehát 30-35 új munkahely jöhet létre Szankon.  

 

Az üvegházas kertészet lehetőség ad arra, hogy magas munkaerő igényű, nagy hozzáadott 

értékű termékek, termények keletkezzenek, amelyekkel a településen élők jövedelemszerző 

képessége növekedhet. 

 

A megtermelt zöldségek, gyümölcsök helyi tárolása, huzamosabb ideig való raktározása segít 

a gazdálkodóknak termékeik jó piaci áron történő értékesítésében. 

 

A termények helyben történő feldolgozása, konzerválása szintén magas munkaerő igényű, 

nagy hozzáadott értékű termékek létrejöttéhez vezet, amelynek következtében egyrészt 

növekedhet a településen élők jövedelemszerző képessége, másrészt megjelenhetnek a 

piacon a helyi márkajelzéssel ellátott termékek. Ezek a termékek fontos elemei lehetnek a 

megújuló településmarketingnek. 

 

A helyi termékek megjelenhetnek akár az élelmiszer üzletek elkülönített polcain, akár a 

kistérség központjában létesítendő helyi nevezetességek boltjában, valamint szerepelhetnek 

a települést, a régiót népszerűsítő kiadványokon, honlapokon. 

 

A biogáz erőmű, mint kulcsprojekt úgy kerül kialakításra, hogy a kijelölt ipari terület egyben 

akcióterület is, a kapcsolódó, térben itt koncentrálódó és egymással összehangolt projektek 

számára. 
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7.1.3. Szank – Bócsa között lévő út kiépítése 
 
Infrastrukturális területen elengedhetetlen Szank zsáktelepülés jellegének megszüntetése. 

 

Szank közigazgatási határán belül az utak minősége jó, illetve az önkormányzati fenntartású 

út kiválónak minősíthetők.  

 

A Közút által fenntartott közutak ugyanakkor gyengébb minőségűek. A Jászszentlászló és 

Móricgát közötti 5407-es számú út néhány kilométeres szakasza különösen rossz állapotú, 

ami azért különösen hátrányos a településen élők és gazdálkodók számára, mivel ez az út 

vezet Kiskunfélegyháza és az M5-ös autópálya irányába. 

    

Gazdaságfejlesztési, turisztikai szempontból ez a kulcsprojekt alapvető feltételét képezi több 

középtávú települési cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, számos cél nem, 

vagy csak kismértékben érhető el. 

 

Az 5404-es jelű út Szank és Bócsa településeket és a Kiskunmajsai és a Kiskőrösi kistérséget is 

összekötő közút. A belterületi szakaszokon megfelelően kiépített, a külterületeken azonban 

kiépítetlen földút, amely tömegközlekedési járattal nem vehető igénybe. Az 5404-es jelű út 

Bócsa területén 3,6 km, Szank közigazgatási területén 5,8 km szakaszon földút. 

 

Az út kiépítetlen állapota nem csak a két szomszédos települést sújtja, jelentős gondot okoz 

az út mellett gazdálkodó (több mint 20) vállalkozóknak és a Bugaci erdőgazdaságnak is.  

 

Ennek a helyzetnek a megoldása érdekében a Magyar Közút ZRt. jogelődje, a Bács-Kiskun 

Megyei Állami Közútkezelő KHT. 2003-2005 között elkészítette az út kiépítésének 

engedélyezési terveit és elkezdte az engedélyeztetési eljárást. Egyesített tervek készültek. 

2005 folyamán az állami útfejlesztések átkerültek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt-hez 

és itt az engedélyezési folyamat leállt. 

 

2008-ban Kecskemét város sikeresen pályázott a Mercedes beruházásának megvalósítására, 

így a termelés 2012. évi megindítása óta folyamatosan nő a képzett munkaerő igény az egy 

órán belüli ráhordási területről. 

A térség alapvető érdeke, hogy a régóta esedékes 5404-es jelű út fejlesztésével bekerüljön 

ebbe az övezetbe, kölcsönösen elősegítve ezzel a termelés felfuttatását és a helyi lakosság 

munkához juttatását. 

 

Szank és Bócsa külterületén a helyi lakosság egy része mezőgazdasági árutermeléssel, 

háziállat tenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik. Ezen gazdaságok megtermelt 

árúinak jelenleg nehézkes a piacra juttatása a rossz közlekedési viszonyok miatt. Jelenleg a 
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termékek, termények megfelelő út hiányában sérülhetnek a járható utakig, ami visszafogja a 

termelést és a gazdák beruházási szándékát is akadályozza.  

 

Az útszakasz megépítése a 2005-ben készült költségbecslés alapján nettó 1,5 milliárd 

forintba kerülne. Ehhez a beruházáshoz Bócsa és Szank önkormányzata közösen kért 

támogatást a kormányzattól több ízben. A 2015-ben lefolytatott államtitkári szintű 

tárgyalások eredményeként 2016-ban valószínűleg megkezdődhetnek az útszakasz 

kivitelezési munkálatai. 

 

 

7.1.4. Kecskemét – Szank – Kiskunmajsa kisvasút turisztikai célú újraindítása 

 
A Kecskeméti Kisvasút egy keskeny nyomközű vasúti hálózat a Kiskunságban, mely a 148-as 

számú Kecskemét – Kiskőrös és a 149-es számú Kecskemét – Kiskunmajsa vonalakból áll. 

A Kecskeméti Kisvasutat Kecskemét város Erdőhivatala hozta létre, Bakkay József tanácsnok, 

erdőmester tervezésével. A gazdasági vasútvonal első 15km-es, 760mm-es nyomtávú 

szakaszát 1917-ben adták át. 

A vasútüzem kibővítése 1927 őszén kezdődött. A Kecskemét – Kiskunmajsa közötti 51 km-es 

fővonalat 1928. szeptember 12-én adták át a forgalomnak. A vonalon személyszállítás és 

áruforgalom egyaránt volt. 

A II. Világháborút követő bővítések során a vasúthálózat hossza 1948-ra a 100km-t is elérte. 

1949 év elején Kecskemét város tulajdonából a MÁV tulajdonába került a vasútüzem. 1961-

ben területrendezés miatt felszedték a Rávágy tér és az átrakodó közti szakaszt, majd 1981-

ben a Halasi úti felüljáró építése miatt megszüntették a Kecskemét-alsó pályaudvarhoz 

kapcsolódó pályaszakaszt is. A csökkenő utas szám miatt az ezredfordulóra általánossá váltak 

a mindössze egy kocsis szerelvények. 

A teljes hálózaton a személyszállítás 2009. december 13-tól, a 2009/2010. évi 

menetrendváltástól szünetel. 

A 149-es számú Kecskemét – Kiskunmajsa vonal újraindítását elsősorban turisztikai 

szempontok indokolják. 

A kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő elérhetősége is nagymértékben javulna, 

valamint a tervezett turisztikai útvonalak kialakítása során a létesülő Kiskun Emlékpark is 

jelentős forgalomemelkedéssel járna.      

Ez a kulcsprojekt, az 5404-es jelű út Szank és Bócsa településeket összekötő közút 

fejlesztéséhez hasonlóan alapvető feltételét képezi több középtávú települési cél elérésének, 

tehát, ha a projekt nem valósul meg, számos cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/1927
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunmajsa
https://hu.wikipedia.org/wiki/M
https://hu.wikipedia.org/wiki/1928
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_12.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1949
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1961
https://hu.wikipedia.org/wiki/1981
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/2010
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009-es_magyarorsz%C3%A1gi_vas%C3%BAtbez%C3%A1r%C3%A1sok
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7.1.5. Középületek komplex, energia hatékony korszerűsítése akadálymentesítéssel 
 

Környezeti fenntarthatóság szempontjából Szank helyzete kivételes. 
  
A MOL által végzett egyre csökkenő helyi földgáz és kőolaj kitermelés miatt egyre kisebbé 
válik a település energetikai jelentősége ezért fontos a megújuló energiatermelés helyben is. 
 
Az önkormányzat pályázati forrásokból évek óta jelentős beruházásokat és felújításokat 
hajtott végre a középületek vonatkozásában, amivel hozzájárult az energiahatékonyság 
növeléséhez és energiatermeléshez. 
 
A fűtéskorszerűsítésen és nyílászáró cserén, valamint a homlokzatszigetelésen túl 5 
intézmény tetőszerkezetére napelemes rendszer került kiépítésre, amelyek közel 50%-át 
biztosítják a villamos energia szükségletnek. Mindezzel párhuzamosan a középületek 
akadálymentesítése is megtörtént.   
 
A közigazgatási rendszer átalakulásával és modernizációjával együtt jár az önkormányzati 
épületek és infrastruktúra folyamatos fejlesztése. 
 
Az ügyfélbarát, egykapus ügyintézés új beosztási rendszert kíván meg a hivataltól és 
munkatársaitól. Az új struktúra egyúttal új igényeket is jelent a korszerű irodai programok és 
technikai eszközök, kártyaolvasók tekintetében.  
 
A hivatali helységek átalakítása, ügyfél baráttá tétele egyúttal lehetőséget is jelent a 
komplex, energia hatékony átalakításra és a további akadálymentesítésre. 
 
 
7.1.6. Közvilágítási rendszer modernizálása 
 
Szank közvilágítása jelenlegi formájában elavult, jelentős fejlesztésre szorul.  
 
Az önkormányzat kötelező feladatként finanszírozza a közvilágítást, amely igen jelentős 
terhet ró a településre. 
 
Szank képviselő-testülete ezért úgy döntött, hogy LED-es fényforrásokra cseréli a meglévő 
hagyományos világító testeket. Az új technológia amellett, hogy töredékét fogyasztja a 
korábbi berendezéseknek, sokkal hosszabb üzemidővel rendelkezik, ezáltal jelentősen 
csökken a karbantartásra, javításra, cserére fordítandó összeg. 
 
Az új eszközök azon kívül, hogy külön-külön kapcsolhatók, érzékelőkkel is rendelkeznek, így 
egyes szakaszokon lehetőség nyílik rá, hogy csak mozgás esetén kapcsolódjon fel a 
közvilágítás. 
 
A közvilágítási rendszer modernizálása ugyanakkor túlmutat pusztán a világításon, mivel 
minden eszköz WI-FI berendezéssel is rendelkezik, így a település a Smart City program 
keretében internet hozzáférést is képes biztosítani. Az önkormányzatnak ezzel egy új felület 
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jön majd létre, amin keresztül minden okos eszközre információkat, híreket, felhívásokat, 
hirdetményeket küldhet. 
 
A fejlesztés jelentős beruházással jár, de ennek a költségét a fejlesztő cég vállalja magára. Az 
önkormányzat a jelenlegi közvilágításra fordított összeget fizeti továbbra is éveken keresztül, 
a beruházó az új rendszer hatékonyabb működtetéséből, alacsonyabb energiaigényéből, és a 
várhatóan elenyésző karbantartási költség miatt keletkező jelentős megtakarításból termeli 
vissza a modernizáció árát. 
 
A fejlesztéshez kapcsolódik egy napenergia termelő rendszer kiépítése is a Sportszálló 
tetőszerkezetén, amely még hatékonyabbá és olcsóbbá teszi az önkormányzat számára a 
közvilágítást. 
 
 
7.1.7. Tájház és helytörténeti kiállítótér kialakítása 
 
A kultúra és közösségfejlesztés területén fontos lépés egy közösségi tájház kialakítása és 
működtetése.  
 
Az új, felnövekvő generációkkal meg kell ismertetni a térség hagyományait, korábbi 
használati eszközeit, szerszámait, a tájra jellemző építészeti és gasztronómiai örökséget. 
 
A tájháznak a kultúra és közösségfejlesztés területén túl fontos szerep jut a turisztika 
területén is. 
 
A településen élő embereknek tisztában kell lenniük a térség értékeivel, hagyományaival, 
látványosságaival ahhoz, hogy a falusi turizmus keretében fogadni tudják a hozzájuk érkező 
vendégeket. 
 
A létesítendő tájház egy előre megtervezett és kiajánlott turista útvonalba illeszkedő 
láncszem, amely lefoglalhatja az ide érkező látogatókat néhány óra erejéig. 
 
Fontos, hogy Szankon az Ízek Háza, a Szanki Kincsestár, a Történelmi Emlékút, a Gy. Szabó 
Béla képtár, a Zank Vezér Tekecsarnok és Sportszálló, a Só szoba és a horgásztó mellett új 
turista célpontok jöjjenek létre. 
 
Az önkormányzat 2015-ben megvásárolta az Arany János utca 93. szám alatt található 
ingatlant és megkezdte az épület felújításának és a berendezések kialakításának a 
megtervezését. 
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7.1.8. Kiskun Emlékpark kialakítása 
 
A Kiskun Emlékpark kialakításának célja a közelmúltban Szankon feltárt régészeti emlékek 
élményszerű bemutatása az ideérkező turistáknak. 
 
A középkori templomrom, a kettős körárokkal és cölöpsánccal körbevett temető, valamint 
egy Árpád-kori földház bemutatása mellett számos kiegészítő látnivaló és programlehetőség 
várja majd az ide érkező látogatókat. 
 
A Kiskun Emlékpark fő épülete egy modern látogatóközpont, 555 m2 beépített 
alapterülettel. Ebben található majd a fogadó tér, az információs pult, egy konferencia-, egy 
kiállító- és egy foglalkoztató terem, akadálymentes vizes blokkokkal és büfével. 
 
Az emlékpark területén korabeli jurta sátrakból álló Jurta Hotel is kialakításra kerül külsős 
vállalkozó bevonásával. 
 
Egy Árpád-kori ház és környezetének bemutatása mellett egy XIV.–XV. századi kun lakóház, 
és egy XIX. századi tanya és udvar is megtekinthető lesz, nyomon követve a történelmünk 
folyamán végbement változásokat. 
 
A Kiskun Emlékpark a kunok történelmi emlékhelye, kulturális központja, évenkénti 
találkozóhelye kíván lenni a mellett, hogy egész évben fogadja majd az ide látogató 
turistákat.     
 
Az Emlékpark üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására 6 személy kerül felvételre. 
Ezen kívül a látogatóközpontban lévő büfé és ajándékbolt üzemeltetését az önkormányzat 
egy vállalkozásnak adja ki, ahol szintén legalább 4-5 személy foglalkoztatására kerül sor.  
 
A Jurta Hotel személyzetével együtt várhatóan 20 fő foglalkoztatása valósul meg a Kiskun 
Emlékpark megvalósításával. 
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7.1.9. Tekepálya energetikai korszerűsítése 
  
A kultúra és közösségfejlesztés területén fontos lépés a nagy hagyományokkal rendelkező 
tekesport épülete, a Szanki Tekecsarnok felújítása. 
 
A Szanki Olajbányász Sportegyesület jelenleg NB. II.-es férfi tekecsapata már évek óta az első 
helyek valamelyikén végez a bajnokságban, azonban a mára már elavult tekepálya nem teszi 
lehetővé az első osztályba kerülését. 
 
A jelenlegi öntött tekepálya helyett négyes panelpálya a követelmény. Az új pályához 
természetesen új berendezések, bábúk, golyók, kijelző is szükséges.  
 
Erre a fejlesztésre Szank pályázatot nyújtott be, amelynek az elbírálása folyamatban van. 
 
A Tekecsarnok épülete 2015-ben teljesen megújult kívülről. Az emeletre felépített 
Sportszálló kialakításával párhuzamosan szigetelésre kerültek a falak, és modern, fiatalos 
külsőt öltött az épület. Egyúttal felvette a Zank Vezér Tekecsarnok és Sportszálló nevet. 
 
Jelenleg 32 fő számára biztosít B kategóriás szálláslehetőséget a Sportszálló. Folyamatban 
van ezen kívül egy sátoros rész kialakítása is a komplexum területén. 10 db jurta-sátor kerül 
felállításra a tavasztól őszig tartó idényben, amelyben további 25 fő kerülhet elszállásolásra.   
 
A tekepálya fejlesztésre várhatóan a 2016-os esztendőben kerül sor. 
   

 
 

A Zank Vezér Sportszálló és Tekecsarnok megújult épülete  
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7.2. További fejlesztési elképzelések  

 
Amennyiben a tervezett és megvalósuló beruházások nyomán a településen és 
vonzáskörzetében, sőt az egész régióban megvalósul a teljes foglalkoztatottság, megszűnik 
Szank zsáktelepülés jellege, beindul a turizmus és új vállalkozások, szolgáltatások jelennek 
meg, úgy az önkormányzat felméri az új lakossági igényeket és stratégiát dolgoz ki ezek 
megvalósítására. 
 
Szank gazdaságának és társadalmának fejlődése és versenyképességének elősegítése 
érdekében az önkormányzat a helyi társadalmi szereplőkkel és a vállalkozókkal karöltve az 
Integrált Területfejlesztési Stratégia megvalósulását követően is további fejlesztési terveket 
készít. 
 
Rohamos gyorsasággal fejlődő világunkban az önkormányzatnak nagy hangsúlyt kell 
fektetnie a közigazgatás folyamatos korszerűsítésére is. Ez nem csak az épületek, irodák, 
fogadó helyiségek felújítását, modernizációját jelenti, de a munkatársak állandó képzését és 
készségeiknek fejlesztését is igényli. 
 
A gazdaságfejlesztési célokon túlmenően tehát legfontosabb mindig az ember, legyen 
önkormányzati alkalmazott, ügyfél, vállalkozó, diák, nyugdíjas, vagy képviselő. 
 
A gazdasági problémák leküzdése mellett folyamatosan nyomon kell kísérni a fiatalok 
családalapítási esélyeit, segíteni kell őket a megújuló családtámogatási rendszer 
felhasználásával. 
 
A helyi fiatalok igényes és kulturált szórakozásának feltételeit is meg kell teremteni, majd 
azokat fenntartani, fejleszteni és vonzóvá tenni. 
 
Meg kell állítani a fiatalok elvándorlását, külföldi munkavállalását. Olyan életpályát, 
életminőséget kell biztosítani, hogy előre kiszámítható módon tervezhessék meg a 
családalapítás, gyermekvállalás, fészekrakás folyamatát. 
 
A felnőtt korú munkaképes lakosság számára az uniós felzárkózás jegyében fokozatosan 
emelni kell a munkabéreket, hogy a növekvő bérekből minél több területen tudják önerőből 
rendezni szükségleteiket és minél kevesebb területen kelljen az államnak, illetve az 
önkormányzatnak szociális segítséget nyújtani. 
 
Törekedni kell arra, hogy pályázati források folyamatos felhasználásával tovább csökkenjen a 
településen élők rezsiköltsége. Megújuló energiaforrások igénybevételével el kell érni azt, 
hogy a lakosság jövedelmének minél nagyobb hányadát tudja saját céljaira felhasználni. 
 
Az öregek, nyugdíjasok esetében a kisgyermekes családokhoz hasonlóan az élhető települési 
környezet megteremtése a cél. A zöld területek, parkok, játszóterek, padok számának 
folyamatos növelése, az akadálymentes környezet kialakítása és állapotának megőrzése 
állandó feladat. 
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A vállalkozókkal és az intézményvezetőkkel folyamatos egyeztetés szükséges a virágos 
település, a tiszta, rendezett településkép megóvása és továbbfejlesztése céljából. 
 
Az életminőség javítása szorosan összefügg a helyi gazdálkodók támogatásával is. A helyi 
termékek megjelenése ugyanis jó minőségű, olcsó élelmiszerekkel látja el akár a menzát, 
akár a piacokat, üzleteket. 
 
A tervezett hűtőház és konzerváló üzem kiszélesítheti ezeknek az élelmiszereknek a körét. 
Amint a piac befogadja a helyi márkájú termékeket és stabil felvevőpiacot biztosít, lehetőség 
nyílik ezeknek az üzemeknek a bővítésére és a termékek régiós, megyei, vagy akár országos 
terítésére is. 
 
Jelenlegi zászlóshajónk, a kézzel készített szanki konyakmeggy, illetve a selyemfűből készített 
méz is idővel olyan márkává fejleszthető, amivel az exportpiacokat is meg lehet célozni.  
 
További fejlesztési tervei között szerepel az önkormányzatnak a településen található 
termálvíz hasznosítása.  
 
A geotermikus energiára, azon belül pedig a termálvízre és pi vizes technológiára épülő 
komplex egészségügyi centrum kialakítása külső szakmai befektető bevonásával történik.  
 
A szépségipartól a wellness szolgáltatásokon át teljes rekreációs szolgáltatást nyújtó 
egészségügyi centrum külön szállodával, étteremmel és az ehhez kapcsolódó tourinform 
irodával, pénzváltóval együtt valósulna meg. 
 
A továbbiakban egy a lakosság és a turisták által látogatott strand és termálfürdő kialakítása 
is szerepel a tervekben. 
 
Mindezek a vállalkozások újabb munkahelyeket, újabb bevételeket jelenthetnek a 
lakosságnak és növekvő adóbevételeket az önkormányzatnak. Ezekből a növekvő 
bevételekből kell a település mindenkori vezetésének őrködni a társadalmi esélyegyenlőség 
megőrzése felett és ahol kell eseti, vagy állandó jelleggel beavatkozni. 
 
Azokon a területeken pedig, ahol Szank erőfeszítései önmagában nem elégségesek, mint a 
klímaváltozás elleni küzdelem, vagy a térségi vízgazdálkodás, aktívan részt kell venni a 
regionális és országos koncepciók megvalósításában és végrehajtásában. 
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Az alábbi táblázatban szerepel mindazon fejlesztések és beruházások megnevezése, amelyek 
a vezérprojektek megvalósulása mellett, a megnyíló pályázati lehetőségek felhasználásával, a 
bővülő helyi adóbevételekből tervezünk megvalósítani. 
 

A projekt megnevezése               költségvetése 
            (ezer Ft) 
           

Lovas turisztikai attrakció, történelmi tematikus játékok 250000 

Tanösvény kialakítása 10000 

Dotto kisvonat vásárlása a helyi turizmusfejlesztésért 48000 

Helytörténeti gyűjtemény kialakítása 25000 

Obszervatórium kialakítása a Szanki Ízek Házában 22000 

Jurta-tábor kialakítása 11000 

Műjégpálya kialakítása a sportcentrum területén 90000 

Rekreációs központ kialakítása 250000 

Falusi szálláshelyek kialakítása 50000 

Az off-road pálya fejlesztése 30000 

Kalandpark kialakítása  30000 

Támogatás a szanki Méz- és Meggyfesztivál lebonyolításához/év 3000 

Vágóhíd kialakítása 30000 

Kamerarendszer kibővítése 10000 

Napelemes kiserőmű telepítése 180000 

Orvosi rendelők kialakítása 80000 

Szank és Kiskunmajsa közötti útszakasz felújítása 500000 

Innovatív mgi technológiák alkalmazása az aquapóniás kertészetben 380000 

Kerékpárút kialakítása Kiskunmajsa és Szank között 100000 

Iskolatörténeti és olajipar történeti kiállítótér 
 

25000 

Európa Ház 15000 

Belterületi utak felújítása 80000 
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7.3. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 

 

Gazdaságfejlesztés területén a két legfontosabb tervezett beruházás a vezérprojektként 
megvalósuló geotermikus energia felhasználás és az erre épülő termálfürdő, valamint a 
szintén vezérprojektként megvalósuló biogáz erőmű. 
 
A geotermikus energia felhasználása és az erre épülő termálfürdő kialakítása a korábban a 
MOL által fúrt szénhidrogén kutakhoz kötődik.  
 
A kőolajkutatás "mellékterméke" több termálvizet adó kút, amelyben kőolaj és/vagy földgáz 
helyett termálvizet találtak a 60-as években. 
 
Ide tartozik többek között a Kiskunmajsai Jonathermál Gyógy-és élményfürdő vizét biztosító 
fúrás is. 
 
A Szankon található termálvizet tartalmazó kutakat az önkormányzat 2015 végén és 2016 
elején több ütemben megvásárolta a MOL-tól és tovább értékesítette a beruházást végző 
szakmai befektetőnek. 
 
A beruházó vállalta a kutak újbóli kivizsgálását, valamint a kinyerhető geotermikus energia és 
termálvíz költséghatékony kiaknázását. 
 
Az Árpád utca végénél az un. Lődomb melletti terület lett kijelölve a beruházásra, amely 

alkalmas termálvízhez kapcsolódó beruházásra.  

 
A szintén vezérprojektként megvalósuló biogáz erőmű az önkormányzat által kijelölt ipari 
területen valósul meg. Ez az ipari terület áll a Településfejlesztési Stratégia központjában. 
Elhelyezkedése Szank közvetlen határában a Jászszentlászló felé vezető úton található. 
Helyrajzi száma 084/47 és 086/11. 
 
Itt valósulnak meg a biogáz erőmű hulladékhő hasznosításához kapcsolódó beruházások, 
mint hálózatos projektek: 
 

- üvegházas kertészet 
 

- agrár-logisztikai központ 
 

- feldolgozó üzem  
 
A kultúra és közösségfejlesztés területéhez kapcsolódó további három beruházás egy-egy 
önálló akcióterületi projektként valósul majd meg az alábbi helyszíneken: 
 
A Tájház és helytörténeti kiállítótér az Arany János utca 93. szám. 
 
A Kiskun Emlékpark helyrajzi száma 020/25. 
 
A Tekepálya korszerűsítése a Halasi út 26. szám alatt található Tekecsarnokban valósul meg. 
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Az infrastrukturális területen megvalósuló közútfejlesztés Szank – Bócsa között és a kisvasút 
turisztikai célú újraindítása Kecskemét – Szank – Kiskunmajsa között a meglévő közlekedési 
vonalakon történik.  
 
A környezeti fenntarthatóság területén várható komplex fejlesztések, energia hatékony 
korszerűsítések és akadálymentesítések a település középületeit elsősorban a Polgármesteri 
Hivatalt, az Ízek Házát, a Rendelőintézetet érintik majd. 
 
 
7.4. Az egyes akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések összefoglaló jellegű 

bemutatása, a fejlesztések ütemezése 

 

Összefoglaló jelleggel megállapítható, hogy a két legfontosabb tervezett beruházás a 
geotermikus energiára épülő termálfürdő, valamint az önkormányzat által kijelölt ipari 
területen megvalósuló biogáz erőmű.  
 
Ugyanitt valósulnak meg a biogáz erőmű hulladékhő hasznosításához kapcsolódó 
beruházások, mint az üvegházas kertészet, az agrár-logisztikai központ és a feldolgozó 
üzem.  
 
A kultúra és közösségfejlesztés területén 3 különböző helyszínen valósul majd meg egy-egy 
önálló akcióterületi projekt:  
 
a Tájház az Arany János utca 93. szám alatt,  
 
a Kiskun Emlékpark a 020/25. helyrajzi szám alatt található területen és  
 
a Tekepálya korszerűsítés a Halasi út 26. szám alatt található Tekecsarnokban. 
 
Az infrastrukturális területen megvalósuló közútfejlesztés Szank – Bócsa között és a kisvasút 
turisztikai célú újraindítása Kecskemét – Szank – Kiskunmajsa között a meglévő közlekedési 
vonalakon történik.  
 
A környezeti fenntarthatóság területén várható komplex fejlesztések, energia hatékony 
korszerűsítések és akadálymentesítések a település középületeik elsősorban  
 
a Polgármesteri Hivatalt, Béke u. 33. szám alatt,  
 
az Ízek Házát, a Rákóczi u. 22. szám alatt és  
 
a Rendelőintézetet érintik majd, a Béke u. 33/A szám alatti területeken. 
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        megvalósuló fejlesztések  2016         2017 

geotermikus energiára épülő 

termálfürdő 

- pályázat benyújtása 

- a beruházás 

megkezdése 

- a beruházás 

befejezése 

- próbaüzem 

biogáz erőmű - pályázat benyújtása 

- terület előkészítése 

- régészeti ásatások 

elvégzése 

- a beruházás 

megkezdése 

- a beruházás 

befejezése 

- próbaüzem 

- üzemszerű 

működés 

üvegházas kertészet - pályázat benyújtása - a beruházás 

megkezdése 

- próbaüzem 

agrár-logisztikai központ - pályázat benyújtása - a beruházás 

megkezdése 

- próbaüzem 

feldolgozó üzem - pályázat benyújtása - a beruházás 

megkezdése 

- próbaüzem 

Tájház és helytörténeti 

kiállítótér 

- az épület felújítása, 

berendezése, 

megnyitása 

- üzemszerű 

működés 

Kiskun Emlékpark - pályázat benyújtása 

- a beruházás 

megkezdése 

- a beruházás 

befejezése 

- próbaüzem 

- üzemszerű 

működés 

Tekepálya korszerűsítése - a berendezés 

felújítása, átadása 

- üzemszerű 

működés 

közútfejlesztés Szank – Bócsa 

között 

- pályázat benyújtása 

- terület előkészítése 

- a beruházás 

megkezdése 

- a beruházás 

befejezése 

- üzemszerű 

működés 

kisvasút újraindítása 

Kecskemét – Szank – 

Kiskunmajsa között 

- pályázat benyújtása 

- vasúti pálya felújítása 

- szerelvények 

beszerzése 

- üzemszerű 

működés 

energia hatékony 

korszerűsítések 

- pályázat benyújtása 

- a beruházás 

megkezdése 

- a beruházás 

befejezése 

- üzemszerű 

működés 
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7.5. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős 

fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz 

 

Az akcióterületeken kívül végrehajtandó fejlesztések több irányba mutatnak.  

 

Egyrészt Szank turisztikai vonzerejének növelése céljából tartalmaz új beruházásokat, 

másrészt az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítását tartalmazza. 

 

Ezen kívül szerepel még a helyi gazdálkodók piacra jutását, magas hozzáadott értékű 

termékek előállítását segítő fejlesztési elképzelés is a tervek között. 

 

Mindezek a fejlesztések a település egésze szempontjából jelentősek, mivel számos új 

munkahelyet teremtenek. Megfordítják a jelenlegi kedvezőtlen tendenciát, miszerint az 

emberek eljárnak Szankról máshová dolgozni, megfordítják az ingázás irányát, vagyis a 

környékbeli lakosságának nyújtanak stabil, állandó jövedelmet, ide vonzva ezzel a számos 

további vállalkozást. 

 

 

Szank turisztikai vonzerejének növelése:  

 

 Lovas turisztikai attrakció, történelmi tematikus játékok 

 Tanösvény kialakítása 

 Rekreációs központ kialakítása 

 Kalandpark kialakítása 

 

 

Infrastrukturális háttér biztosítása: 

 

 Az off-road pályához vezető út fejlesztése 

 Szank és Kiskunmajsa közötti útszakasz felújítása 

 Kerékpárút kialakítása Kiskunmajsa és Szank között 
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Helyi gazdálkodók piacra jutását segítő beruházások: 

 

 Vágóhíd kialakítása 

 szeszfőzde 

 gyümölcsszárító 

 konzervüzem 

 hűtőház 

 

Az akcióterületeken kívül végrehajtandó fejlesztések célja a település versenyképességének 

javítása. Szank szerepkörének, fajsúlyának növelése. Szank térkapcsolatainak szélesítése és 

komplexitásának emelése, piaci kapcsolatok szélesítése, területi kooperációk és 

együttműködések segítése, a település elérhetőségének javítása, amelyek mind szorosan 

illeszkednek a stratégia céljaihoz. 

 

Minden fejlesztés végrehajtásánál fő szempont az alábbi célok valamelyikének teljesülése: 

 

- Mezőgazdaság jövedelemszerző-képességének javítása 

- A helyi gazdaság diverzifikálása  

- Települési infrastruktúra fejlesztése  

- Helyi közösségfejlesztés  

- A fenntarthatóság megalapozása  

- Tudatos településfejlesztés, turizmus beindítása 
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7.6. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 

 

      megvalósuló fejlesztések  beruházás költsége    település önrésze 

               (millió Ft)   (millió Ft) 

geotermikus erőmű és 

termálfürdő 
1200 - 

biogáz erőmű 825 425 

üvegházas kertészet 200 100 

agrár-logisztikai központ 1350 650 

feldolgozó üzem 450 - 

Tájház 5 5 

Kiskun Emlékpark 400 - 

Tekepálya korszerűsítése 20 6 

közútfejlesztés Szank – 

Bócsa között 
650 - 

kisvasút újraindítása 

Kecskemét – Szank – 

Kiskunmajsa között 

500 - 

energetikai korszerűsítés 130 50 
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8. Anti-szegregációs program 

 

Szank Anti-szegregációs programja a Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) nevet 
viseli. A program teljes egészében megtalálható Szank honlapján. Terjedelmi okokból itt csak 
az összefoglaló jellegű megállapításait kivonatoljuk. 

 
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a 
települési önkormányzatok számára.  

 
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat 
ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi 
területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 
 
A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell 
meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében található 
forma szerint kell elkészíteni. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum) 
 
A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 
31. § (5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési 
nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a 
települési önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra.  
 
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára 
figyelemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett 
történjék, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást 
nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-a által a 
2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete 
rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP 
elkészítésének alapját képezik. 
 
Szank község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítésre 
kerültek. 
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Ezt követően Szank község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
megvitatta és 99/2013. (VII.23.) ÖH. számú határozatával elfogadta. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 
 
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

 

 mélyszegénységben élők,  

 romák,  

 gyermekek,  

 nők,  

 idősek és  

 fogyatékkal élők. 

 
8.1. Háttér 
 

Szankra nem jellemző a klasszikus szegregáció, nincs éles elkülönülés a különböző társadalmi 

és etnika csoportok között. A Helyi Esélyegyenlőségi Program inkább prevenciós jellegű, és 

elsősorban azon rétegek helyzetének javítását célozza, amelyek esetében a társadalmi 

leszakadás és a szociális elszigetelődés veszélye fenyeget. 

 

A településen nincs olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú 

családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók. 

 

Van ugyan a település egyik részén egy utca, ahol mintegy 10 házban roma nemzetiségű 

kisebbség él, de ezt a részt is körbeveszik a környező házak, valamint a település többi részén 

is laknak elszórtan roma nemzetiségűek, ezért nem alakult ki szegregált településrész.  

A legutolsó népszámlálás alkalmával 165 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek Szankon, 

ami a 2500 fős lakosság 7%-át teszi ki.  

 

Szank önkormányzata működésének alapvető jellemzői közé tartozik az anti-szegregációs 

szemlélet. Mind a tanyagondnoki, mind a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

munkatárasai valamennyi helyi rendelkezés és intézkedés megalkotásakor érvényesítik a 

szegregáció megakadályozásának követelményét.  
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A feladatok koordinálását a Helyi Esélyegyenlőségi Programban lefektetett elvek alapján 

végzik el, bevonva a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi és idősügyi referensét is. 

Mindennek köszönhetően Szankon nincs hajléktalan, nincs kilakoltatás sem.  

 

 

8.2. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

 

A helyi önkormányzatoknak kötelező feladata a közfoglalkoztatás szervezése, megvalósítása 

a településen.  

 

2015-ben, a korábbi évekhez hasonlóan 30 lakos vett részt közfoglalkoztatásban Szankon.  

 

A közmunkaprogramban a helyi kisebbség részaránya folyamatosan 50%-os, esélyt teremtve 

ez által a munka világába való visszatérésre.  

 

Szank Község Önkormányzata négy programtervet nyújtott be a 2016-2017. évi 

közmunkaprogramokra. 

 

 A mezőgazdasági termelés méhészet területén 6 fő foglalkoztatását tervezi Szank 12 

hónap időtartamban. 

 

 A mezőgazdasági földút javítása programban 5 fő,  

 

 a belterületi utak karbantartása programban sikeres pályázat esetén szintén 5 fő 

foglalkoztatása valósulhat meg 11 hónapon keresztül. 

 

 Az önkormányzati útőr programban kedvező döntés esetén 5 fő foglalkoztatására 

nyílhat lehetőség 6 hónapon keresztül. 

 

A 21 fő foglalkoztatására pályázott összeg 20,6 millió forint. 

 

A benyújtott Start-mintaprogramok és Ráépülő mintaprogramokon kívül, a Kiskunmajsai 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyújtott létszámkeret szerint, további 

közfoglalkoztatottak alkalmazására kerül majd sor 2016. évben is hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás keretében. 

  

2015. évtől jelentős közfoglalkoztatási keretlétszámmal rendelkeznek a Magyar Református 

Egyház szanki nevelési-oktatási és szociális feladatokat ellátó intézményei. 

  

A szanki Művelődési Házban a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott 2 fő országos 

közfoglalkoztatási program keretében dolgozik. 



 

134 

  

Országos közfoglalkoztatási programokat valósít meg településünkön és közvetlen 

környezetében a Magyar Közút, a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Kiskunsági Erdészet. 

 

 

8.2.1. A település egészét érintő foglalkoztatási, egészségi és szociális helyzet 

 

A települést érintő foglalkoztatási kérdések illetékesség és hatáskör vonatkozásában a 

Kiskunmajsai Járási Hivatal Munkaügyi Központjához tartoznak. Az egészségügyi ellátásokkal 

kapcsolatos ügyintézés többnyire szintén a járási központban történik, míg a szociális ellátás 

központja Jászszentlászló, ahonnan irányítják Móricgát és Szank területi ellátását is. 

 

 

8.2.2. Az egész települést érintő lakhatási szegregáció   

 

Szankon nincs etnikailag homogén, zárt lakónegyed, szegregátum. A cigány családok döntő 

többsége a településen szétszórtan él, integrálódott, nincsenek elkülönített telepek, 

etnikailag szegregált lakókörnyezetben nem élnek gyerekek.  

 

 

8.2.3. A településen élő, összes gyermek esélyegyenlőtlenségének csökkentése, kiemelten 

a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének biztosítása 

  

A legújabb törvényi szabályozás szerint a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek számára az önkormányzat nem csak a tanítási időben, hanem a tavaszi, nyári, őszi 

szünetekben is biztosítja a közétkeztetést.  

 

 

8.2.4. A településen élő összes halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási 

esélyegyenlősége 

  

Szankon a Református Egyház fenntartásában működik az óvoda és az általános iskola, a 

Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvodájának tagóvodájaként, illetve a 

Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolájának tagiskolájaként. Sem az 

óvodában, sem az iskolában nincs elkülönítés, minden gyermek egyforma csoportokba, 

illetve osztályokba jár. 
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8.2.5. A településen élő nők esélyegyenlőtlenségének csökkentése 

  

Szankon mind a Védőnői Szolgálat, mind a Családsegítő Szolgálat nagy hangsúlyt fektet a nők 

esélyegyenlőségének biztosítására. 

Különös figyelmet fordítanak a kötelező és a kampány jelleggel végrehajtandó 

szűrővizsgálatokra, az azokról való tájékoztatásra és azok rendszeres elvégzésére.    

 

 

8.2.6. A településen élő idősek esélyegyenlőtlenségének csökkentése 

  

Szankon az Idősek Otthona 27 szép korút lát el. Az intézmény a Magyarországi Református 

Egyház fenntartásában működik. 

E mellett a tanyagondnoki szolgálat két tanyagondnokkal és két szociális munkatárssal végez 

házi gondozást. Az ebédhordástól a bevásárláson keresztül a fürdetésig sokrétű igényt látnak 

el a belterületen és a jelentős kiterjedésű külterületi tanyavilágban is. 

 

 

8.2.7. A település egészét érintően, a fogyatékkal élők esélyegyenlőtlenségének 

csökkentése  

 

Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően a településen az összes közintézmény 

megközelíthető kerekesszékkel. Nem csak a közintézmények, de az üzletek többsége is 

akadálymentesen elérhető. 

A településen élő gyengén látó, vagy vak emberek számára Braille-írás segítségével 

lehetőség van az írásra és olvasásra. 

 

 

8.3. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések 

  

Szank gazdaságának fejlesztése nem valósulhat meg önmagában, hiszen az nagyban függ a 

kistérség, a megye és az egész ország fejlesztési lehetőségeitől. 

A szegregációra vonatkozóan a helyben megvalósított intézkedések mellett közös programok 

kerültek kidolgozásra járási szinten. 

 

A Kiskunmajsai járás a 2013-ban teljesen újonnan létrehozott járások közé tartozik, 

Kiskunmajsa korábban soha nem töltött be járásszékhely szerepkört. A járás előzményének 

tekinthető azonban, hogy a város rövid ideig központi szerepkört töltött be 1984 és 1990 

között. Ebben az időben először városi jogú nagyközségként, majd 1989-től városként 

nagyközség környék- illetve városkörnyék központ volt, és akkori közigazgatási 

vonzáskörzete megegyezett a mai járással. Kiskunmajsa az 1994-ben kialakított kistérségi 

rendszerben kezdettől kistérségi központ is volt. 
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Magyarország népsűrűsége– jelenleg a KSH adatai alapján – 106 fő/ km2, Bács-Kiskun Megye 

népsűrűsége pedig 63 fő/ km2. A Járás népessége jelenleg 19727 fő, népsűrűsége pedig 41 

fő/km2. 

 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Kiskunmajsa és térsége, így Szank is olyan 

településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy 

közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül 

az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és 

intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.  

 

Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok 

esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség 

előmozdítását szolgálják. 

 

Annak érdekében, hogy a Kiskunmajsa Térség maradéktalanul fellépjen a társadalmi 

felzárkózás és az esélyegyenlőség területén a fejlesztés eredményeként célul tűzte ki a 

járáson belül felmerült és a települések együttműködését igénylő problémák komplex 

kezelését megalapozó „Esélyteremtő-programterv” elkészítését, amely biztosítaná, hogy 

fenti problémák kezelésére átfogó intézkedési tervek, járási szintű megoldási javaslatok 

kerüljenek kidolgozásra. 

 

 

8.4. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő 

intézkedések 

 

A Kiskunmajsai Járáshoz tartozó mind a hat település – nevezetesen Kiskunmajsa, 

Jászszentlászló, Kömpöc, Csólyospálos, Móricgát és Szank – közösen valósítja meg a Járási 

Esélyegyenlőségi Program Tervet.  

 

A fenti cél érdekében megtartott járási szintű fórumokra minden település képviseltette 

magát. Állandó résztvevők voltak azok a szakemberek, akik a helyi esélyegyenlőségi 

programokat írták, a szociális területen dolgozó további szakemberek mellett. Esetenként 

részt vettek még a települések vezetői, a településeken szociális tevékenységhez kapcsolódó 

intézmények, és oktatási intézmények vezetői, a kisebbségi önkormányzat képviselői.  

 

A megtartott fórumokon az interaktív jelenlét volt a jellemző, melynek eredményeként 

megfogalmazódtak az esélyegyenlőséggel érintett célcsoportok járási szintű legfőbb 

problémái és az ezekre tett megoldási javaslatok, melyeket jelen Esélyegyenlőségi 

Programterv – intézkedési tervvel – összefoglalva tartalmaz. 
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Javasolt preventív intézkedések a mélyszegénységben élők hatékonyabb társadalmi 

felzárkózása érdekében: 

 

 A mélyszegénységben élők körében egészségügyi prevenciós programok 

népszerűsítése a védőnői hálózat segítségével. 

 

 A rászoruló személyek esetében, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás minél 

szélesebb körű megtartása érdekében elő kell segíteni, hogy a legalább 30 napos  

munkaviszonyt minél több személy meg tudja szerezni. 

 

 Javasolt egységes kommunikációs csatorna, és fókuszcsoportok kialakításával döntést 

hozni, hogy milyen módon lehet a leghatékonyabban tájékoztatást nyújtani a 

rászoruló személyek számára egészségügyi, foglalkoztatási, képzési és lakhatási 

kérdésekben. 
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9. A Stratégia külső és belső összefüggései 

 

Külső összefüggések  

 

Szank Integrált Területfejlesztési Stratégiája összhangban van a korábban elfogadott ágazati 

stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a területfejlesztési 

tervdokumentumokkal, a települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi 

tervekkel. Illeszkedik a településrendezési eszközökhöz is. 

 

Az ITS elkészítése során az alábbi tervek, programok és koncepciók kerültek felhasználásra, 

illetve ezek megállapításaira és következtetéseire épülnek a középtávú fejlesztési célok:  

 

 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja       

 Szank Településfejlesztési koncepciója        

 Település Operatív program 

 Település Marketing Terv         

Helyi stratégiák:          

 Szank Gazdasági Programja          

 Szank Közép- és Hosszú-távú Vagyongazdálkodási Terve     

Belső összefüggések 

 

Szank Integrált Területfejlesztési Stratégiája összhangban van az önkormányzat korábban 

elfogadott területfejlesztési tervdokumentumaival. Céljai szoros logikai összefüggésben 

vannak egymással. 

 

A megvalósításra kerülő fejlesztési tervek a SWOT analízis során elvégzett részletes 

helyzetértékelésben beazonosított problémákra konkrét megoldásokat kínál. 

 

A stratégia minden egyes fejlesztési területhez tartozó beavatkozás-csomagban kijelöl 

vezérprojekteket. A vezérprojektek azok a tervezett beavatkozások, amelyek az adott 

területen a legmeghatározóbbak, legfontosabbak, leginkább hozzájárulnak a kapcsolódó 

stratégiai cél eléréséhez, és amelyek nyomán, azokhoz kapcsolódva sikerrel megvalósítható a 

beavatkozás csomagban tervezett többi fejlesztés. 

 

A stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek 

ez által egymásra erősítő hatást fejtenek ki. 
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9.1.  A Stratégia megvalósításának főbb kockázatai 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósulásának külső és belső kockázati tényezői 

is vannak. 

 

Az elmúlt 5 évben tapasztalható gazdasági fordulat, a gazdasági növekedés beindulása, a 

munkanélküliség csökkenése, a közmunkaprogram megléte egyenként és összességében is 

pozitív hatást fejtenek ki a település fejlődésének vonatkozásában. 

 

Az Európai Uniós és a hazai forrásokból megnyíló pályázatok szintén nagy segítséget 

jelentenek a településfejlesztés területén. 

 

A kedvező világgazdasági környezet és a tartósan alacsony olajárak mind pozitív hatással 

vannak a beruházási kedvre és vállalkozások fejlődésére. 

 

Ugyanakkor ezek a jelenleg kedvező irányú külső és belső tényezők megváltozásuk esetén 

hatalmas kockázati tényezőkké válhatnak. 

 

A tartós gazdasági növekedés leállása, az infláció elszabadulása, a munkanélküliség 

növekedése, a közmunkaprogram megszüntetése mind-mind nagyban befolyásolná a 

pályázati projektek megvalósulását, megtérülését. 

 

A külső gazdasági környezet romlása, a migrációs válság felerősödése, vagy a közvetlen 

szomszédunkban végbemenő orosz-ukrán konfliktus kiéleződése egy csapásra új helyzetet 

teremthet a befektetők szándékát illetően. 

  

 

9.2. A Stratégia megvalósításának eszközei és nyomon követése 

 
Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának biztosítása érdekében Szank 

Önkormányzata saját hivatali szervezetének keretei között 2016. május 1-től létrehozza a 

Településfejlesztési Munkacsoportot.  

 

A Településfejlesztési Munkacsoporthoz tartoznak ezen időponttól kezdve a 

gazdaságfejlesztéssel, beruházásokkal és vállalkozásösztönzéssel kapcsolatos teendők. Ide 

futnak össze egy kézbe a megkeresések, a pályázati igények, a fejlesztési elképzelések és 

általában minden gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos információ. 

 

A Településfejlesztési Munkacsoport vezetője Szank mindenkori polgármestere. A titkársági 

feladatokat a polgármester által kiválasztott és az erre a feladatra felkért személy, a 

titkárságvezető végzi. 
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A titkárság feladata a kapcsolattartás a kistérség önkormányzataival, a járás- és 

megyeközpont illetékeseivel, a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. munkatársaival, valamint a 

pályázatok lebonyolításában közreműködő cégekkel és egyesületekkel. 

 

A fejlesztések településköri koordinálására létrehozott Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft segíti az 

önkormányzat fejlesztési elképzeléseit és lehetőséget teremt a vállalkozók, vállalkozások 

fejlesztési elképzeléseihez pályázatírással, projektmenedzsmenttel és szakmai tanácsokkal. 

 

Ugyancsak segíti a Településfejlesztési Munkacsoport munkáját a pályázatok sikeres 

lebonyolításában a Kiskunok Vidékéért Egyesület. 

 

A Településfejlesztési Munkacsoport nyomon követi az integrált településfejlesztési stratégia 

megvalósulásának folyamatát és biztosítja a fejlesztések ütemterv szerinti megvalósulását. 

Működteti a településközi koordináció mechanizmusait, együttműködési javaslatok dolgoz ki 

az érintett cégek és önkormányzatok számára. 

 
 
9.3. A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 
tevékenységek 
 
 
A vállalkozások működési környezetét és az életminőséget is befolyásolják az önkormányzati 

szervezetek működésének hatékonysága, színvonala. Ezért ezek fejlesztésekor az ügyfelek 

(vállalkozás, lakosság) szükségleteiből, elvárásaiból érdemes kiindulni.  

 

A befektetéseket vagy a meglevő vállalkozások megtartását például szolgálja a  hatékony 

ügymenet, amelynek egyik lehetséges eszköze a banki ügyintézéshez hasonló dedikált 

ügyintézési csatornák, felületek létrehozása.  
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9.4. Az ITS megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása 
 

Az ITS megvalósítása elsősorban Szank Községi Önkormányzatának feladat és hatáskörébe 

tartozik.  

 

A tervezés, előkészítés elsősorban a Polgármesteri Hivatal, azon belül a hivatal szervezetének 

keretei között 2016. május 1-től létrehozott Településfejlesztési Munkacsoport feladata. 

 

Az előterjesztéseket a Településfejlesztési Munkacsoport készíti el a Polgármester számára, 

aki a Képviselőtestület elé terjeszti a határozati javaslatokat. 

 

A Polgármesteri Hivatal gazdaságfejlesztési munkáját segítik továbbá  

 
- a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás,  

- a Kiskunmajsai Kistérségi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület,  

- a Kiskunok Vidékéért LEADER egyesület,  

- a térség országgyűlési képviselője, 

- a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és  

- a pályázat író és tanácsadó cégek.  

 
9.5. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok  
 
Szank a Kiskunmajsai térségbe tartozik. A térség lakossága 20.000 fő.  

Települései: Kiskunmajsa, Szank, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kömpöc és Móricgát.  

A Kiskunmajsai térség a Dél-Alföldi Régióban helyezkedik el, az M5-ös autópálya 

Kiskunfélegyházi lehajtójától 15 km-re. 

 

A kistérség polgármesterei a településközi koordináció segítésére 2015-ben létrehozták a 

Kiskunmajsai Kistérségi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesületet, amelynek 

székhelyéül Szankot választották. 

  

A térség vállalkozói, munkaadói és a polgármesterek rendszeresen találkoznak és 

megvitatják a legfrissebb együttműködési javaslatokat. 
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A kistérség települései hagyományosan mezőgazdasági jellegű területeket foglalnak 
magukban. Ezért a főbb fejlesztési irányok az alábbiak: 
 
 
Állattenyésztés: 
 
- sertéstenyésztés 

- pecsenyekacsa tenyésztés 

- libatenyésztés 

- szarvasmarha tenyésztés 

- csirketenyésztés 

- juhtenyésztés 

- kecsketenyésztés 

 
Növénytermesztés: 
 
 
- búza, rozs, tritikálé, őszi-, tavasziárpa, zab 

- kukorica 

- sárgarépa, hónapos retek, saláta, paradicsom, paprika, uborka 

- szőlő, meggy, szilva, sárgabarack, őszibarack, földieper 

 
A nyersanyag előállításhoz jelenleg nem kapcsolódik feldolgozó ipar (vágóhíd, hűtőház, 

konzervipari létesítmények, aquapóniás üvegház), ehhez várja a kistérség a pénzügyi 

befektetőket. 

 

A térség vállalkozói, munkaadói, maguk az önkormányzatok és a Kiskunmajsai Kistérségi 

Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesületet az alábbi befektető barát feltételekkel 

csábítják a kistérségbe a beruházni szándékozókat: 

 

Vállalkozások ösztönzése: 

 
- Alacsony ipartelepítési költségek  

- Alacsony infrastruktúra-telepítési költségek  
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- Kvalifikált munkaerőbázis  

- Autópályához való közelség  

- Hatékony hatósági jelenlét 

- Beszállítók közelsége  

- Pozitív lakossági hozzájárulás  

- Alacsony helyi bérszínvonal  

- Természeti adottságok sík vidék, alacsony környezetterheléssel. 

 

9.6. Monitoring rendszer kialakítása  
 
 
Szank most elkészült integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) nem határoz meg output 
és eredményindikátorokat az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az ITS intézkedéseire, 
mivel a fejlesztési tervek jól tagoltak, átláthatók és könnyedén nyomon követhetők. 
 
A beavatkozások és az intézkedések mérése a Településfejlesztési Munkacsoport feladata, 
amelynek vezetője Szank mindenkori polgármestere.  
 

A Településfejlesztési Munkacsoport titkársága tartja a kapcsolatot a kistérség 

önkormányzataival, a járás- és megyeközpont illetékeseivel, a Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. 

munkatársaival, valamint a pályázatok lebonyolításában közreműködő cégekkel és 

egyesületekkel. 

 

Az integrált településfejlesztési stratégia végrehajtásáról a Településfejlesztési 

Munkacsoport titkársága havi rendszerességgel jelentést készít a polgármesternek, aki 

esetenként beszámol a tervezett lépésekről, vagy a megtett intézkedésekről a 

képviselőtestület számára. 

 

Az integrált településfejlesztési stratégiát annak elfogadását követően a titkárság bárki 

számára hozzáférhetővé teszi a Polgármesteri Hivatalban és gondoskodik a település 

honlapján történő elérhetőségéről is. 
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