
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

18/2021.(IX. 29.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói jogkörében,Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Támogatási formák 

 
1. §(1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásként az alábbi ellátásokat nyújtja: 
a)karácsonyi csomag 
b)mikulás csomag 
c)szépkorúak köszöntése 
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt támogatásokat természetben biztosítja. 

 
 

II. Fejezet 
Az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatások 

 
2. Karácsonyi csomag 

 
2. § (1) A képviselő-testület – hivatalból – tárgyév december hónapjában karácsonyi csomag 
formájában természetbeni támogatást nyújt minden 65. életévét betöltött, illetve a 65. életévét 
tárgyév december 31. napjáig betöltő azon személyek részére, akik Kengyel községben 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
1(2) A karácsonyi csomag értéke maximum 4.000,- Ft. 
(3) A támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 

3. Mikulás csomag 
 
3. § (1) A képviselő-testület – hivatalból – tárgyév december hónapjában mikulás csomag 
formájában természetbeni támogatást nyújt minden 0-14 éves korú gyermeknek, akik Kengyel 
községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
(2) A mikuláscsomag értéke maximum 2.000,- Ft.  
(3) A támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 

4. Szépkorúak köszöntése 
 

4. § (1) A képviselő-testület – hivatalból – természetbeni támogatás formájában támogatásban 
részesíti mindazon 80., 90. és 100. életévüket töltő személyeket, akik Kengyel községben 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 

                                                
1 Módosította a 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. november 26. napjától. 



(2) A természetbeni ellátás értéke maximum 3.000,- Ft.  
(3) A támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
5. §(1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 29. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 
 
A rendeletet a képviselő-testület a 2021. szeptember 28-ai ülésén fogadta el. 
A rendelet 2021. szeptember 29-én került kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin s.k. 
jegyző 

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2021. november 26.  
Egységes szerkezetbe foglalta:  

 
 
 

Domány Katalin  
jegyző 

 


