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Előkészítette: Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2016. május 31-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató határbejárásról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata a 2016/17-es közmunkaprogramban összesen 28,346 ha
mezőgazdasági területen gazdálkodik, melyből 2, 318 ha gyep terület. Ezen területek az
önkormányzat saját tulajdonai, illetve az NFA-tól bérelt/vagyonkezelésbe adott területek.
A legnagyobb rész (11,7050 ha), amely egyben önkormányzati tulajdon a 0107/114-es hrsz-ú
terület, melyben jelenleg napraforgó a fővetemény. Az államtól vagyonkezelésbe/bérletbe kapott
területeinken kendert, burgonyát valamint napraforgót termesztünk.
Önkormányzatunk egy 25 településből álló konzorcium tagjaként mintegy 1,4 hektáron termeszt
kender vetőmagot. Az időközi ellenőrzésen mindent rendben találtak. Most újra reneszánszát éli a
növény, amelynek a szára, levele, magja és olaja is hasznosítható. A kötéltől az étkezési olajig
legalább huszonötezer-féle terméket lehet előállítani belőle.
Annak érdekében, hogy megfeleljünk a 10/2015. (III.13) FM rendelet követelményeinek, a
0136/44; 0138/8 hrsz-ú területeinket parlagon hagyjuk, pihentetjük.
/Parlagon hagyott terület: adott tárgyévre vonatkozóan az a legalább 0,25 hektár nagyságú
szántóterület, amelyen a pihentetési időszakban semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy
telepítenek, és nem takarítanak be./
Tavasszal a műtrágya szórást, a vetőmagágy előkészítést valamint a burgonya vetését és a
tárcsázásokat az önkormányzat saját maga végezte,
A napraforgó és kender vetést valamint a növényvédelmi munkálatokat bérmunkába végeztetjük.
A belterületi Déli sori portákon zöldborsó, sárgarépa, petrezselyem, zöldbab, fokhagyma,
vöröshagyma termesztése történik. Az orvosi rendelőnél (Dózsa utca) alma fák telepítése történt
az előző években.
A fóliasátorban magról palánták nevelése történt (paradicsom, paprika), a kiültetések megtörténtek,
folyamatos a retek termesztés.
A megtermelt konyhakerti zöldségeket a helyi közétkeztetésben értékesítjük. A szántóföldi
kultúrákat értékesíteni fogjuk.
A pályázatban betervezett munkaruhák, védőeszközök, vetőmagvak, vegyszerek, műtrágyák,
növények, eszközök részben beszerzésre kerültek.
A projekt időtartama alatt célunk, hogy a munkavállalók a vetéstől a betakarításig részt vegyenek a
növénytermesztésben.
Tisztelt képviselő-testület!
Kérem tájékoztatóm elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja és köszönettel veszi a határbejárásról szóló
tájékoztatót, felkéri a jegyzőt az anyag honlapon történő megjelentetésére.
Felelős: dr. Medgyaszai László jegyző
Határidő: azonnal
Kétegyháza, 2016. május 26.
Rákócziné Tripon Emese
alpolgármester

Ssz.:

Hrsz.

Terület
(ha)

Művelési
ág

Használati jogcím
Elővetemény

Fővetemény

1. 0107/114 11,7050 szántó

csemegekukorica napraforgó

2. 0138/50

3,3035 szántó

csemegekukorica napraforgó

3. 0138/8

3,5783 szántó

csemegekukorica pihentetett

1,3475
1,4345
1,3135
2,3903
0,4346
0,5215
0,0946
2,2234

energianyár
burgonya
káposzta (V.M.)
burgonya
energianyár
energianyár

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0136/44
0156/101
0159/19
07/17
0140/21
0140/22
0156/101
0219/4

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep
gyep

pihentetett
kender
burgonya
napraforgó
energianyár
energianyár

Önkormányzati
tulajdon
NFA bérlet
2016.05.01-től
NFA bérlet
2016.05.01-től
NFA bérlet
2016.05.01-től
NFA vagyonkezelés
NFA vagyonkezelés
NFA bérlet
NFA vagyonkezelés
NFA vagyonkezelés
NFA vagyonkezelés
NFA vagyonkezelés

