
  

 

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 
98/2015.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  

Kengyel településen a termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi 
zöldségtermesztés Kistérségi startmunka mintaprogram megvalósításáról szóló 
beszámoló elfogadásáról, és az üzemeltetés további lehetőségeiről 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kengyel településen a termálkút 
energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi zöldségtermesztés Kistérségi startmunka 
mintaprogram megvalósításáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú melléklet szerinti megbízási szerződés aláírására. 

Továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságos üzemeltetés 2016. március 1-től 
való feltételeinek megteremtése érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen a 
Belügyminisztériummal, valamint olyan gazdasági szereplőkkel akik bérleti formában az 
üzemeltetést vállalnák. 

Tárgyalási szempontok: 

 -költséghatékonyság 
 -munkahelyteremtés 
 -pályázati lehetőségek kiaknázása. 

 
Határidő: 2015. december 15. 
Felelős Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 

1. nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Chicken Meat Farm’96 Kft. 
4. Irattár  

 

 

K.m.f. 

 
Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. augusztus 28. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



  

 
1. számú melléklet a 98/2015.(VIII.27.) Kt. határozathoz  

Beszámoló 
 

Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tavalyi beszámolómmal ellentétben és még mielőtt terjedelmes képregénnyel untatnám a 
tisztelt Képviselő-testületet, idén igyekszem rövidre fogni beszámolómat és pusztán a kész 
tényeket és adatokat kívánom Önök elé tárni. Az idei év sokban különbözött a tavalyi évhez 
képest. Kezdeném egyből azzal, hogy sikerült kiépíteni a termálvizes fűtési rendszert, 
melynek köszönhetően a termelésünket 3 hónappal hamarabb, február 23-án már 
elkezdhettük. A tavalyi 2 fóliasátor paradicsommal szemben idén a ráépülő programnak 
köszönhetően 4 fóliasátorral sikerült bővíteni kertészeti tevékenységünket, melynek 
köszönhetően a paradicsomkultúránkat kétszeresére, pontosabban 5 fóliasátorra növeltük és 
egy új növénykultúrát is beiktattunk termesztésünk programjába, nevezetesen a 
paprikatermesztést. A paradicsomnövény termesztés tekintetében 2500 nm-en 6000 db 
palánta került kiültetésre, a maradék 500 nm-re pedig az 1000 db paprika palánta került. A 
mai nappal bezárólag a paradicsomtermelésünk 20 tonna, míg a paprikatermelésünk 1,8 tonna 
árualapot eredményezett, ami zömmel a település és vonzáskörzetében került értékesítésre. Az 
értékesítést a Polgármesteri Hivatal és Polgármester Úr szervezte meg, a szedések alkalmával 
mindig volt kinn hivatali tisztviselő, aki ellenőrizte a mennyiséget.  
Maradva a tavalyi évben elkezdett és bevált szabadföldi dinnyetermesztésnél idén is ezt a 
termesztést alkalmaztuk színesítve görögdinnyénket egy kis sárgadinnyével. Hozam 
tekintetében a görögdinnye 17,5 tonnát, a sárgadinnye 3,2 tonnát eredményezett, amely teljes 
egészében itt, a településen került értékesítésre. A 38-40 fokos kánikula miatt a másodvetésű 
görögdinnye nem hozott olyan termésátlagot, amilyet szerettünk volna, de alapvetően így is 
elégedettek lehetünk. 
Idén a szántóföldi növénytermesztésünk a tavaszi árpára esett, ami az átlagnál jóval magasabb 
termésátlagot produkált, a 15 hektáros területről 77,4 tonnás betakarítást sikerült realizálni. A 
szemes terményt az önkormányzat a település egyik mezőgazdasági vállalkozójának 
értékesítette. 
A fenti zöldség-gyümölcs és kalászos termesztésből befolyó bevétellel és a kiadásokkal 
kapcsolatos adatokat a pénzügyi vezető kolléganő fogja prezentálni, illetve a testülettel 
megosztani.  Itt csak annyit kívánok megjegyezni, sajnos az idei évben már nem kaptunk 
annyi támogatást a Belügyminisztériumtól, hogy az összes kiadásunkat fedezze. Így a 
poszméheket, valamint a februári ültetéshez szükséges anyagokat az önkormányzatnak meg 
kellett finanszírozni. A tavaszi nagy vihar  három  fóliában olyan károkat okozott, ami miatt 
új fóliákat kellett vásárolni.  Az áramszámla csökkentése érdekében szükséges lenne a 
fűtésrendszer továbbfejlesztése. A bevétel növelése érdekében további fóliasátrak építését, új 
növénykultúrák termesztésének bevezetését, valamint az éves kihasználtság növelését, 
másodkultúrák ültetését, vetését javaslom.  
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, munkájukhoz a továbbiakban sok sikert kívánok. 
 
Kengyel,2015. augusztus 27.     
 

                       Tisztelettel: Hegedűs József Chicken Meat Farm 96 Kft 
 



  

 
2. számú melléklet a 98/2015.(VIII.27.) Kt. határozathoz 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött a Kengyel Község Önkormányzata (5083 Kengyel, Szabadság u. 10. 
Képviseli: Nagy Szilárd polgármester), továbbiakban, mint megbízó 
és Chicken Meat Farm-96 Kft. (  székhely: 5008 Szolnok, Vörösmező út 58.; adószám: 
23786503-2-16; képviseli: Hegedűs József ügyvezető)  továbbiakban, mint megbízott  között 
Kengyel településen a termálkút energiájára épülő fóliasátras és szabadföldi 
zöldségtermesztés Kistérségi startmunka mintaprogram megvalósításának irányítására.  
 
A megbízás időtartama:  határozott idejű, 2015. szeptember 1-től 2016. február 29-ig, 
amely mindkét fél közös egyetértésével meghosszabbítható. 
 
A megbízott feladatai: 

1. A pályázat során a programban dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának irányítása 
2. a termálkút üzemeltetésének felügyelete 
3. a növénytermesztési munkák szakmai irányítása 
4. a megtermelt termékek kiosztásának és a maradék értékesítésének megszervezése 
5. Kapcsolattartás a Törökszentmiklósi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével 
6. A gazdaság fejlesztése érdekében további pályázati lehetőségek figyelése és a 

pályázatok elkészítése 
 
A megbízó a feladatellátáshoz kapcsolattartóként a Polgármesteri Hivatal részéről  
Ollé László ügyintézőt bízza meg.  

 
A megbízott jelen megbízási szerződésével tudomására jutott üzleti vagy egyéb titkot, más 
hasonló adatokat, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés 
teljesítéséhez használhatja fel és nem hozhatja illetéktelen személyek tudomására.  
 
A megbízott a jelen tevékenységéért teljesítményigazoláson alapuló számlát állít ki, a hónap 
utolsó munkanapján, melynek összege 220.000,-Ft + ÁFA/hó, melyet a megbízottnak átad.  A 
megbízó a megbízási díjat a hónapot követő 3. munkanapig fizeti ki pénztári kifizetéssel. 
A megbízott jogosult az Önkormányzat tulajdonát képező Citroen Jumper típusú MHB-150 
forgalmi rendszámú kisteherautót munkába járáshoz, és kizárólag a feladatai elvégzéséhez 
használni.   
 
A jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  
 
Kengyel, 2015.  …..     
 
 

..............................................    .............................................. 
                         megbízott                                  megbízó  



  

 

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 
99/2015.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
Útépítés, útfelújítás, útjavítás, felszíni csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák 
elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2011(I.27.)sz.. 
határozatával elfogadott és 14/2012(II.19) határozatával módosított 
közbeszerzési szabályzat alapján megállapítja,  a 4-ÉVP Kft. ajánlata 
érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. Az ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. 
 
Képviselő-testület nyilvánítsa érvénytelennek a Baugreen Kft. ajánlatát a jelen 
dokumentum 4. pontjában meghatározott érvénytelenségi ok miatt. 

 
A Képviselő-testület  Nagy Szilárd polgármestert a nyertes pályázóval a  
szerződés aláírására felhatalmazza. 

 
Felelős:polgármester 
Határidő: 2015.szeptember 30. 
    
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Baured Kft 5000 Szolnok, Kazinczy utca 1/a. 2. ajtó. 
4.  4. ÉVP Kft  4002 Debrecen, Nagy Mihály kert 32/B 
5. Baugreen Kft.2330 Dunaharaszti, Felső-duna u 36. b. ép. 
6. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. augusztus 28. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



  

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 
100/2015.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
Az Április 4. út 38. szám alatti szociális bérlakás bérlő- kijelölésének elnapolásáról 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Április 4. út 38. szám alatti 
szociális bérlakás bérlő- kijelöléséről szóló előterjesztést elnapolja és további 
környezettanulmányt kér a pályázókról 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. augusztus 28. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 



  

K i v o n a t  a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 27. 
napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.  

 
101/2015.(VIII.27.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel községért kitüntető díj adományozásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kengyel Községért” kitüntető díj 
alapításáról, az adományozás rendjéről szóló 6/1997. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 
1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a „Kengyel Községért” kitüntetés arany fokozatát Lengyel István esperesnek, Dr. Rucz 
Istvánnak és Dr. Rucz Istvánnénak, bronz fokozatát Ambrusné Molnár Mártának 
adományozza. 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kitüntetettek 
4. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

Nagy Szilárd sk.        Dr. Fekete Nóra sk. 
  polgármester                   jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

Kengyel, 2015. augusztus 28. 

Kozákné Mikus Anikó 

jkv. vezető 

 

 


