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ELŐTERJESZTÉS 
 

a képviselő-testület 2012. április 26-ai ülésére 
 
 

Tárgy: a Start közmunkaprogram megvalósításához gazdasági épület megvásárlásáról döntés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Startmunka-program keretén belül mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztésre 
kaptunk 9.506.101,-Ft támogatást. 
A terv szerint a program megvalósítása az alábbiak szerint történik: 
 
1. A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program során elvégzendő 

feladatok számbavétele és szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása a foglalkoztatás 
helye szerint és a projekt egészére összesítve) 

 
Állattartás : Az önkormányzat saját erejű finanszírozásával 1 darab baromfi épületben és a 
hozzákapcsolódó természetes övezetben tojó állományt kívánunk tartani. Az épület nagysága 
220m2, ami ideális férőhely 1200 darab TETRA H fajtájú tojó tyúk számára. Az állomány 
részére a tojástermelés technológiájának beszerzése elengedhetetlen feltétel. A hozzá 
kapcsolódó 1,5 hektáros terület, amelyet egy kifutós karám rendszerrel körbe fogjuk keríteni 
az állomány részére. Ezzel is hozzásegítjük őket a természetesebb körülmény feltételeihez.  
 
Gabonanövény-termesztés: Az önkormányzat tulajdonában lévő 18 hektáros szántó területen 
kukoricatermesztést fogunk végezni. Az állami tulajdonban lévő és visszaigényelt, 
összességében 23 hektáros szántó területen búza és árpa termesztést fogunk végezni.  
 
Az így a megtermelt gabonaféléket gazdaságosan tudjuk a takarmányozás céljára hasznosítani 
a tojó tyúk állomány számára. Az esetleges többletmennyiséget elsősorban a fenntarthatóság 
érdekében a termőtalaj megóvására (szerves trágyázás), a gépeszköz fejlesztésére, hogy ne 
csak apró magú vetőgép beszerzését tudjuk eszközölni, hanem a közeljövőben a sikeres 
termelés esetén kapás növények ültetését is saját gépi eszközzel tudjuk elvégezni, hiszen most 
kukorica vetésünk biztosítását bérelt gépeszközzel tudjuk végrehajtani. 
 
A megtermelt tojást a füzesgyarmati- és a szeghalmi gyermekétkeztetés részére tudjuk 
gazdaságosabban előállítani, amelyből származó bevételt visszaforgatjuk a fenntarthatóság és 
fejlesztés érdekében, valamint a következő évi tojó állomány beszerzésére.  
 
Állattartás: 4 fő nő, 2 fő férfi segédmunkás; 1 fő női szakmunkás 
Gabonatermesztés: 6 fő férfi segédmunkás; 1 fő férfi szakmunkás 
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2. A program költségvetésének részletes számszaki és szakmai indoklása 
 
A helybeni adottságaink kihasználásával megtermelt gabonanövények, valamint a tojó tyúk 
tartás biztosítja a foglalkoztatni kívántak egész éves munkavégzésének folyamatát. A 
megtermelt termékek elősegítik az önkormányzatok gyermekétkeztetésében a felhasználandó 
tojás alapanyagok beszerzésének gazdaságosabbá tételét. A projekt lényege, hogy a lehető 
leghamarabb önfenntartóvá váljon és helyben teremtsen munkalehetőséget. A projektben 
résztvevők létszáma: 14 fő.  
 
A programba bevont szántóföldi területek főként az állattartás céljára kerülnek beművelésre, 
azokkal a gabonanövényekkel, amelyek a tojó állomány legideálisabb táplálékbevitele. Ezáltal 
mind a két egység szorosan függ egymástól az elérhető cél megvalósításának érdekében. A 
legfőbb cél a növény-és állattenyésztési ágazat fennmaradása által a munkahelyteremtés, 
illetve a szociálisan hátrányos helyzetű családok megsegítése. 
 
Szükségessé vált a program megvalósításához egy darab gazdasági épület megvásárlása. 
A tervezett program megvalósítására a csatolt vázrajz szerint a 3524 hrsz-ú ingatlanon lévő 
gazdasági épületet tartjuk alkalmasnak, mivel ehhez kapcsolódik olyan önkormányzati terület, 
amelyet egy kifutós karámrendszerrel körbe tudunk keríteni. A gazdasági épület 1.000.000,-
Ft-ért vásárolható meg. 
A baromfitartáshoz szükséges épület vásárlásához nem kaptunk támogatást, ezt saját erőből 
kell megoldani, melyre a fedezetet az önkormányzat fejlesztési tartalékából tudjuk biztosítani. 
Az adásvétel költsége a termelés során realizálódni fog. Számításaink szerint a támogatás 
összegei is átcsoportosíthatók, melyből később a fejlesztési tartalékba vissza tudjuk tenni az 
épületvásárlás összegét. 
 
Fentiekre tekintettel kérjük az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni: 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bere Gabriella és Bere Sándor 
tulajdonát 4/160-ad - 4/160-ad arányban képező és a füzesgyarmati, 3524 helyrajzi szám alatt 
felvett, 2827 m2 területű,  3525 helyrajzi szám alatt felvett, szántó megnevezésű 2857 m2 
területű, 3526 helyrajzi szám alatt felvett,  2327 m2 területű zártkerti ingatlanból a kizárólagos 
tulajdonukat képező gazdasági épületet (baromfiólat) megvásárolja 1.000.000,-Ft vételárért a 
Startmunka-program keretén belül a mezőgazdaság, állattenyésztés, növénytermesztési 
projekt megvalósításához.  
 
A vételárat az önkormányzat 2012. évi költségvetési fejlesztési tartalékából biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést kösse meg és intézkedjen az 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről.  
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. április 19. 
 
 
 
    Bere Károly    Botlik Tiborné  
    polgármester        jegyző
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