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Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2015. január 13-án   megtartott 

üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme  
 

Az ülés megjelent:  Kovács Gábor polgármester 

    Bódi Elek képviselő 

    Fazekas Sándor képviselő 

    Fekete László képviselő 

Ferenczi Zoltán képviselő 

    Giczei István képviselő 

    Székelyné Mester Mária képviselő     

    

    Dr. Horváth László  jegyző 

 

Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a 

határozatképességet, az ülést megnyitja.  

Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.  

A képviselő testület Giczei István és Fazekas Sándor képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli.  

 
Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.   

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

5/2015. (I.13.)  KT. számú határozata 

 

az ülés napirendjéről 

 

A képviselő-testület  

 

                              az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 

 

 

1.) Előterjesztés a 2015. évi Közmunka Programról 

     Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

2) Egyebek 

 

 

 

Tárgy /1.tsp/ Előterjesztés a 2015. évi Közmunka Programról 

   Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A 2015. évi közmunkaprogram pályázatot rövid időn belül be kell nyújtani a munkaügyi központba, 

ezért meg kell beszélnünk, hogyan épüljön fel a közmunka. 

Van egy állattenyésztő telepünk, azt vinni kell tovább, az almafákat is gondozni kell. Van 2-3 ha 

földterület, melyet hasznosítani kell. Felajánlottak 1 ha területet, itt sütőtököt lehetne termeszteni. A 

korábban erdősített területek adottak, ezeket is bele lehet venni.  



Lényeges lenne, hogy ráépülő programok legyenek, ezért a térkő üzemet bővíteni kellene, hogy 

beleférjen ebbe a csoportba.  

Ma Nyíregyházán voltam a Megyeházán. Kifejlesztésre került egy olasz nád nevű növény. 1 hektár 

elültetése 600.000 Ft + Áfa összegbe kerülne, viszont 20-25 évig terem, elvileg 20-45 tonna/ha termést 

ad, évenként lehet aratni, szenesítés után fűtésre alkalmas. Jelenleg 2 település csinálja az országban. 

Minden segítséget megadnak a termesztéshez. Ha 2-3 hektáron meg tudnánk oldani, érdemes lenne 

elgondolkodni ezen is.  

A jelenlegi pályázatban nagy könnyebbség, hogy nem kell felsorolni tételesen fajtánként a 

vetőmagokat, permetszereket, hanem gyűjtőnéven pl. szaporítóanyag. 

 

Közmunkaprogramon belüli tervem: 

- 1 ha-on sütőtök termesztése 

- térkő elemek gyártása 

- állattartó telep bővítése 

- húshibrid csirke tartása 

- tojótyúkok vétele 

- sertések tartása 10 mangalica vétele 

- zöldségfélék termesztése Joó Sándor kertjében 

- almatermesztés folytatása 

- 1 ha kukorica vetése a legelőn 

- uborka termesztés 

Nem tudom, hogy uborkát egy helyen meddig lehet termeszteni, ebben nem vagyok jártas. 

 

Bódi Elek képviselő: 

Akkor lenne gond, ha a szármaradvány bele lenne dolgozva a földbe, de ha nincs beledolgozva, akkor 

tápanyag utánpótlás mellett akár 15 évig is lehet egy helyen termeszteni az uborkát.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nem vetettem még el a spárgatermesztést sem, de erről a későbbiekben fogunk többet megtudni.  

 

Giczei István képviselő: 

A smaragd fával mi van, azt nem érdemes ültetni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Ha a gémmódosított magot vesszük, az nagyon drága, ha nem azt, akkor nem lehet lesz később 

kiirtani.  

 

Giczei István képviselő: 

Az interneten néztem utána, nem olyan drága. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Minden csak terület kérdése.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Nád: hova ültetjük? Kevés a területünk, melyen gazdálkodhatunk, ezt most nem tudjuk bevállalni. Azt 

kell csinálni, ami minél hamarabb megtérül. 2 hektár területen olyan nagy a megtermelt burgonya 

mennyisége, azt nem tudjuk mindet a konyhán felhasználni, a felesleget értékesíteni lehetne pl. egy 

KHT-n keresztül. Az almafa közötti terület hasznosítása jó ötlet, ott akár a káposztát is meg lehet 

termelni.  

A mezőgazdasági programon belül gondolkodtam a gombatermesztésben. Erre alkalmas lenne a görög 

iskola pincéje. Ezt is lehetne a konyhán hasznosítani. Állattenyésztésben el lehetne indítani a 

kecsketartást. Egy bizonyos idő után a tejet és a húst is lehetne értékesíteni, illetve sajtot és különböző 

termékeket készíteni. Csirkében én is hasonlóan gondolkodtam, mint azt az előző ülésen beszéltük, 

lehetne folyamatosan keltetni. Egymásra épülő közmunka programként: keltetős csirke,- előnevelt 

csirke,- tyúk,- tojás,- és száraztészta készítést lehetne megvalósítani. Egy mini száraztészta készítő 



üzemig el lehetne menni. A tésztát fel lehet használni a konyhán, a felesleget el lehet adni. 

Aszalóüzem létrehozásán is gondolkodtam, meggy, szilva, alma stb. aszalásával. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

A Nobilisnél voltak ma üzemlátogatáson Nógrádból egy önkormányzattól, ők is ezt tervezik mini 

formában. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én sütőtökben gondolkodtam, de nem a közmunka programban.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Fóliát is lehetne felhúzni, és abban meg lehetne termelni nagyon sok zöldségfélét, illetve virágokat a 

parkosításhoz, szerintem ez sem lenne rossz. Ha lehetőség van rá elindítanám a savanyító üzem 

létrehozását. Káposztát, uborkát, stb. lehetne savanyítani.  A görög iskola épülete adott, 160-180 ezer 

Ft-ért lehetne venni egy szövőgépet, szőnyeget, lábtörlőt lehetne készíteni. A cég adna alapanyagot, 

illetve a készterméket visszavásárolná.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én is mondtam ezt a múltkor, csak én ezt a téli és egyéb értékteremtő programba terveztem. Én ezt a 

kastélyban gondoltam megvalósítani. Az iskola állapota szerintem erre nem alkalmas.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Én azért hivatkozok arra, mert az meg van, de a kastély épülete még nincs meg. A drótfonat készítését 

már a múltkor mondtam, azt is bele lehet tenni a közmunkába.  

Az önkormányzatnak felajánlom a Jármi 10-14-en lévő 0,4 hektár földemet megművelésre, bérleti díj 

nélkül, ezt is lehet hasznosítani.  

Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Gondolkodtam a település parkosításában is, ez folyamatosan 10-12 embernek adna munkát.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Én örülök, hogy most itt is meg tudjuk beszélni a közmunkát, eddig erre nem volt példa. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Eddig mindig úgy volt, hogy megkaptuk a kérelmet és 1-2 nap volt adva az elkészítésre és beadásra. 

Nem volt rá lehetőség, hogy még testület elé is behozzuk az idő rövidsége miatt.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Úgy látom, hogy adminisztrátort is fel lehet venni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Jelenleg is van bent adminisztrátor, korábban is volt, mivel a közmunkával kapcsolatos ügyek 

elintézése nagyon leterhelné a dolgozókat. Eszközökben miben gondolkodjunk? 

 

Fekete László: 

Axiál permetező beszerzése? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az még nem kell. Az almát 2 évig kézzel is meg tudod permetezni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A két pótkocsi elég? 

 

Kovács Gábor polgármester: 



Igen, elég. Én egy ágbálázót terveztem bevonni a programba, illetve az oszlopgyártáshoz gépet. 

Gyuszi több mindent felírt, van közte egy 3 fejes eke is.  

 

Bódi Elek képviselő: 

Az ekét a közmunka programban gondoltátok? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen. Van egy ekénk, de arról egy ekefejet korábban már elloptak. 

 

Fekete László képviselő: 

Szerintem egy ekefejet kellene venni, Mosonmagyaróvárról meg lehet rendelni, szerintem ezt érdemes 

megkérdezni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A térkő gyártással jól haladunk, ezt folytatni kell ebben az évben is.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Kb. 500 db-ot tudunk legyártani, nincs elég hely ahova rakjuk.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Csak földön lehet szárítani, polcot nem lehetne csinálni és arra rakni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Én is gondolkodtam ezen, de lassabban száradna. 

 

Giczei István képviselő: 

A gyógyszertár kertjét is lehetne használni.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, az is ott lesz, mivel Csabáék el fognak tavasszal költözni. 

Van-e még újabb ötlet? 

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Amit Elek mondott, abból be lehet emelni dolgokat.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

Az állattartó telepen lévő szennyvízgödör lefedését nem lehet betenni, jó lenne a gépeknek egy fedett 

hely. Gondolom a kastélyhoz nem akarod felvinni a gépeket.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Építési munkákhoz külön engedély kell, és nem biztos, hogy jóváhagynák. A két traktor most is fedett 

helyen van, de akkor az a hely felszabadulna.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Rázórámpák beszerzését nem lehetne betervezni, 4-5 útnál nagyon kellene, hogy ne hordják fel a 

gépek az utakra a sarat.  

 

Kovács Gábor polgármester: 

Mezőgazdasági utak karbantartásához be lehet tervezni.  

 

Fazekas Sándor képviselő: 

A helyi sajátosságba mit lehet betenni? 

 

Fekete László képviselő: 

Kosárfonás, seprűkészítés.  



 

 

Kovács Gábor polgármester: 

A szövés is betervezhető oda. Az eszközökön is gondolkodjunk. 

 

Fekete László képviselő: 

A bálázó beszerzését mindenkép be kell tervezni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Kis hótolót? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az van.  

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Egy 24 lóerős japán kistraktort beletenni? 

 

Kovás Gábor polgármester: 

Önjáró gépeket nem lehet venni. 

 

Ferenczi Zoltán képviselő: 

Akkor egy nagyobb teljesítményű kétkerekűt? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, ezt célszerű lenne tartozékokkal együtt betervezni.  

 

Fekete László képviselő: 

Betonkeverő beszerzése? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, az is kell. A mezőgazdaságiba egy nagyobb szivattyút is bele kell tenni.  

 

Giczei István képviselő: 

Aszfaltmaró van? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Nincs, de aszfaltvágó van.  

 

Fekete László képviselő: 

Almafa locsolását nem lehet betervezni? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Az meg van, tavaly beterveztük szalagosra, meg vannak a csepegtető csövek.  

 

Fekete László képviselő: 

Halastó kialakítása Pálinkás mellett? 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Projekt ötletnek nem rossz.  

 

Fekete László képviselő: 

Tápkeverőt, amelyik darál azt is érdemes lenne betervezni. 

 

Kovács Gábor polgármester: 

Igen, ez is jó ötlet. 



 

 

Van-e még több javaslat, hozzászólás? 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, polgármester az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

                      Kovács Gábor      Dr. Horváth László 

                       polgármester                                         jegyző 

 

 

 

Fazekas Sándor        Giczei István  

                      

jegyzőkönyv - hitelesítők 


