
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 28-án 
             megtartott soron kívüli üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Korom Károlyné alpolgármester 
      Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Guttyán Edina, Dr.             
      Kotró László, Kozák  Ferencné, Németh Lajos és  Varga Márta  
      képviselők.  
 
Bejelentéssel van távol: Czédly Gyula polgármester,  
         Gál Albertné, Kovács Gyula képviselők 
 
Tanácskozási joggal meghívott vendég: 
                           Szabó István az Önkormányzat jegyzője 
   Ifj. Molnár Ferenc a Molnár Farm 2000. Kft. képviseletében  
 
Korom Károlyné alpolgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 
testületi tag közül 9 fő megjelent /75 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a mellékelt meghívó szerint,   melyet a 
testület vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.  
 
 
I.NAPIREND:  
A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott 
el.  
 
Korom Károlyné alpolgármester kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, 
hozzászólásaikat tegyék meg. 
 
Kérdést tettek fel: Boróczki Mihály, Németh Lajos képviselők 
A kérdésekre Szabó István jegyző adott választ, melyeket a kérdést feltevők és a 
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.  
 
Hozzászólások: 
Németh Lajos 
Úgy gondolja, hogy a megállapodási szerződésbe ki kellene kötni, hogy azt az utat 
továbbra is használhassa mindenki, ahogyan eddig is.  
 
Boróczki Mihály 
Nagyon örül annak, hogy egy ilyen pályázatra vállalkozik a Molnár Farm Kft,  de 
mivel komoly beruházásról van szó, és az önkormányzat tulajdona az út, jó lenne ha 
a község részéről lenne egy műszaki ember, akinek joga lenne arra, hogy ezeket a 
kivitelezéseket ellenőrizné. Szerinte nem mindegy, hogyan épül meg az út, hány évig 
lesz használható. Szeretné, ha a testület tájékoztatást kapna arról, milyen a 
vállalkozás stratégiája, mi indokolta ezt a pályázat benyújtását.  



 
Molnár Ferenc 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a családi vállalkozásról, mely szerint a kengyeli 
sertéstelepet 2006-ban megvásárolták, azóta folyamatosan felújítás, fejlesztés alatt 
áll.  2007-ben 1000 állománnyal kezdtek, jelenleg 9 ezer darab sertést nevelnek. A 
takarmánybeszállítást 3 cég végzi, csak kész tápot etetnek, mivel a keverő üzem 
gazdaságtalan.  Az egyik fő problémájuk a híg trágya tárolása volt,  pályázat  útján 
biogáz erőmű építését kezdték el, következő év szeptemberére tervezik a 
beüzemeltetését. A biogázból való áramfejlesztés megoldott lesz, egy ekkora üzem 
akár egy kisebb települést is el tud látni.  
Utófinanszírozott pályázatról van szó, árajánlat kérése folyamatban van, bízik abban, 
hogy a pályázat benyújtásának határidejéig készen lesz.  Az út megépítését kb. a 
sertéstelepig gondolták. A pályázat megnyerésétől 3 éven belül kell a beruházást 
elvégezni, ezt követően  a Kft-nek 5 évig kell üzemeltetési kötelezettséget vállalnia a 
pályázati kiírásnak megfelelően.  
Bízik abban, amennyiben teljesen elkészülnek, gyár látogatásra tudják fogadni az 
iskolásokat is. 
 
Szabó István  
Elmondja, az okoz gondot, hogy nehogy a közút jellege megszűnjön.  
 
Molnár Ferenc 
Úgy gondolja, hogy a megállapodási szerződésben foglaltaknak eleget tud tenni a 
Kft, illetve az abban leírtaktól nem térhetnek el. A közút jellegétől sem nem tudnak 
eltérni, mivel oda eddig is, ezután is szinte  csak nehéz járművek közlekednek. 
 
Boróczki Mihály  
A Molnár Farm Kft vállalkozásához sok sikert kíván, s úgy gondolja, hogy a helyi 
újságban a biogáz üzemmel kapcsolatban egy kis cikkecskét meg lehetne jelentetni.  
 
Korom Károlyné alpolgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek, 
hogy az előterjesztést fogadja el, melyet szavazásra bocsát. 
 
A Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
60/2009./X.28./számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Út kezelői jogának átadására. 

 
Kengyel Község Önkormányzata – az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló módosított 16/1999. 
/XI.26./ számú önkormányzati rendelete 14. §. /2/ és /4/ 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó 065 hrsz-ú 
mezőgazdasági út kezelői jogát átadja a Molnár Farm 2000. Kft. 
6060. Tiszakécske, Oláházi dülő 19. részére – várhatóan 6 évre 
– a következők szerint: 
 



1. Az Önkormányzat kizárólagos üzemeltetési lehetőséget 
biztosít a Molnár Farm 2000. Kft. részére annak 
érdekében, hogy pályázni tudjon a mezőgazdasági utak 
fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra.  Kötelezettséget 
vállal arra is, hogy a használatba adás ideje alatt az utat 
nem idegeníti el, másnak nem adja bérbe. 

 
 

2. A használatba adásra írásbeli megállapodást kell kötni a  
határozatban foglaltak és a pályázati kiírásban leírtak 
szerint, amelynek aláírására Czédly Gyula polgármestert 
hatalmazza fel a Képviselő-testület. 

 
 
 
Mivel több napirend nincs, Korom Károlyné  alpolgármester megköszöni a 
megjelenést,  és az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

/: Korom Károlyné  :/                                                                      /:  Szabó István  :/ 
    alpolgármester                                                                                    jegyző 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


