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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 20-án  
     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes 
Szecskő Zsolt 
Csontos József 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
   
Meghívottként megjelentek: 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Köszönti a jelen lévő képviselőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 6 jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban szereplő 
napirenddel. Ennek megfelelően:  

Napirendi javaslat: 

 
I. napirend:  Borjúmáj felé vezető út melletti építési telkek bérbe adása 
 Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
II. napirend: Indítványok, egyebek 
 

(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Csontos József személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 

I. napirend Borjúmáj felé vezető út melletti telkek bérbe adása 

 
Nagy Károly: 
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy megkeresett egy befektetési társaság, akik a 
régióban szeretnének gyümölcsfeldolgozó üzemet létesíteni.  
Jelenleg egy mezőgazdasági termékek feldolgozására irányuló pályázat benyújtásához szeretnék a 
megvalósulás feltételeit megteremteni, és ehhez egy 2,5 hektár nagyságú területre lenne 
szükségük. Ennek keretében érdeklődtek az építési telkünkről, bérbe szeretnék azt venni. 
Amennyiben sikertelen lesz a benyújtott pályázat, a bérleti szerződés felbontható. Amennyiben a 
képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a befektetői csoportot, dönthet úgy, hogy bérbe adja 
ezt a területet, de dönthet úgy is, hogy építési területként hagyja és egy másik területet von ki 
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művelés alól és azt ajánlja fel bérleti célokra. Bármilyen eredmény is születik, a nyertes pályázattal 
munka- és piacteremtő beruházás valósulna meg a településen. Azonban felmerülnek negatív 
vonatkozások is a javaslattal kapcsolatban. Egyrészt nem ismert a befektetői csoport, amikor 
személyesen találkoztunk sem tudtam meg sokat róluk. Egyiptomi-magyar cég. Másrészt 
olyannyira gyors döntést várnak el a képviselő-testülettől, hogy ez gyanakvásra adhat okot. Június 
22-én már alá kellene írni a bérleti szerződést. 
A kiválasztott terület 3,3 hektár, ami akár üzemként is beépíthető, de maradhatunk az eredeti 
elképzelés mellett, mely szerint lakóingatlan céljára, megvételre hirdetjük meg, azonban sajnos 
még nem érkezett pályázat.  
 
Jenei Károly:  
Véleményem szerint a bérleti szerződés ügye jelen pillanatban nem annyira égető, mivel ha a cég 
megnyeri pályázatot, akkor is dönthetünk még arról, hogy nem adjuk át a területet. Ha jól 
értettem, csak ideiglenesen adjuk bérbe a területet, a pályázat beadásához. Fontosabb lenne a 
cégről információkat szerezni.  
 
Nagy Károly:  
Mint már említettem, nem sokat tudunk róluk. 2016-os dátummal alakult, valószínűsítem, hogy 
erre a pályázatra.  
 
Már Ágnes:  
Ki a tulajdonosa? A személyről sem tudunk több információt? 
 
Jenei Károly: 
Ha nem magyar illetőségű, akkor nem feltétlenül. 
 
Nagy Károly:  
Az alapító okiratban Hajdúszoboszló van megjelölve, illetve hogy 3 millió forintos alaptőkével 
hozták létre. 
 
Jenei Károly: 
Személy szerint bekérném a pályázathoz beadott üzleti tervet. Abból kiderül, hogy valós az 
érdeklődésük, vagy csupán egy fiktív cégről van szó. 
 
Szecskő Zsolt: 
Milyen úton jutottak el hozzánk? 
 
Nagy Károly:  
Ajánlásra. Abasáron is akartak befektetni, amennyiben a pályázaton nyernek, de ott a terület még 
nincs kivonva művelésből, így ide jöttek. A gyümölcsfeldolgozás jó vállalkozásnak tűnne a 
régióban, itt lenne felvevőterülete.  
 
Szecskő Zsolt: 
Véleményem szerint azonban ilyen jellegű beruházást itt nem feltétlenül lehetne megvalósítani. 
Az Alföldön vagy a Nyírségben esetleg lehetne annyi gyümölcs számítani, ami a folyamatos 
működéshez szükséges, Heves megyében azonban nincs annyi gyümölcs. Nem látom, hogy milyen 
megfontolásból választottak ki pontosan minket. Szerintem is kérjük be a pályázathoz csatolt 
üzleti tervüket! Amennyiben most belemegyünk a bérletbe, nem hiszem, hogy egykönnyen fel 
lehetne bontani. 
 
Jenei Károly: 
Mindenképpen. Nem tudom, hogy tisztában vannak-e a terület kiépítettségéről, a közművek 
hiányáról? A gyümölcsfeldolgozó üzem szennyvíz elvezetéséhez igencsak nagy kapacitással bíró 
kiépítésre lenne szükség. Milyen jellegű pályázatot kívánnak beadni? Mekkora összeggel? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Vidékfejlesztési pályázatról van szó, 625 millió forinttal. 
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Jenei Károly: 
Szerintem ekkora összegből nem tud jó minőségben működő feldolgozót kiépíteni. 
 
Szecskő Zsolt: 
Én is úgy vélem, hogy valamiféle, nem feltétlenül tiszta ügyletek vannak a háttérben. 
 
Nagy Károly:  
Bennem is vannak kétségek ezzel kapcsolatban. 
 
Jenei Károly: 
Milyen, minket is érintő anyagokat kell csatolniuk a pályázathoz? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A bérleti szerződést, illetve az ingatlan tulajdonjogáról igazolást. Amennyiben bérleti szerződést 
csatolnak a pályázathoz, legalább 5 évig kell hogy garantálni tudja azt. 
 
Szecskő Zsolt: 
Számomra gyanús a bérleti szerződés melletti megállapodás, mely szerint a szerződés megszűnik 
a pályázat elbírálásának napján.  
 
Jenei Károly: 
Nekem pedig az gyanús, hogy semmilyen kézzelfogható tervet nem mutattak be. Milyen jellegű 
mellékleteket kell csatolni ezzel kapcsolatban a pályázathoz? 
 
Dr. Jakab Csaba: 
Csatolandó mellékletként tüntetik fel a tervdokumentációt. 
 
Jenei Károly: 
Úgy gondolom, ha a befektetői csoport komolyan gondolja a községben megvalósítandó 
beruházást, akár már holnap be tudják mutatni ezt a dokumentációt. De a szoros határidő is 
zavar. 
 
Dr. Jakab Csaba: 
A kiírás szerint több beadási határidő is van, nem csak a júniusi. 
 
Jenei Károly: 
Akkor a következőig pontosan át tudjuk vizsgálni és meg tudjuk beszélni a részleteket. 
 
Csontos József: 
Csak a földbérlet érdekli a befektetőket, vagy akár meg is vásárolnák a területet? 
 
Nagy Károly:  
Azt mondták, nyertes pályázat esetén szóba kerülhet a terület megvásárlása is. 
 
Jenei Károly: 
A pályázat lehetővé teszi, hogy akár 10 millió forintért megvásárolja a területet. Akár azt is fel 
lehetne ajánlani, egy maghatározott összegért vásárolja meg a területet és tegyen le egyelőre 10 
millió forintot, foglalóként. Ezzel is megmutatná, mennyire komolyak a szándékai. Az adásvételi 
szerződést is be tudja csatolni a pályázathoz. 
 
Szecskő Zsolt: 
Támogatom a javaslatot. Ha meg akarja valósítani a beruházást, vegye meg a területet. Ezzel a 
komolytalan bérleti díjjal nem lehet belemenni az üzletbe. 
 
Nagy Károly:  
Megállapodhatunk tehát abban, hogy felkérjük a befektetői csoportot, hogy tegyen vételi 
ajánlatot, és foglalózza le a területet. 
 




