
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-én
megtartott soros üléséről.

Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács
Gyula, Németh Lajos testületi tagok.

Bejelentéssel van távol: Varga Márta testületi tag

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsosa
Valamint a lakosság köréből 12 fő

Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi
tagok közül 1 fő hiányzik, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a
módosítással, hogy a testület tárgyalja meg 9. napirendként A Remondis Kft és a
Remondis Kétpó Kft. között létrejövő elszámolási megállapodás jóváhagyásáról szóló
előterjesztést, valamint 10. napirendként Nyersanyagnorma emelésre vonatkozó
előterjesztést .
Valamennyi írásos előterjesztést a meghívóval, illetve az ülés megkezdése előtt
mindenki megkapta.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta:

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

2. Beszámoló a 2011. I. félévi gazdálkodásról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

3. Beszámoló a hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról
/írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyzője

4. Előterjesztés házasságkötés szabályaira vonatkozó rendelet alkotására
/írásban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

5. Előterjesztés Tiszatenyő- Törökszentmiklós között kerékpárút építésére
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

6. Előterjesztés Központi orvosi ügyeleti ellátás szervezéséről szóló ajánlatról
/írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester



7. Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2010. (X.25.) önkormányzati
rendelet módosítására /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

8. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásról szóló rendelet alkotásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

9. A Remondis Kft. (1211 Budapest, Szállító út 6.) és a Remondis Kétpó Kft.
(Szolnok, József A. út 85.) között létrejövő elszámolási megállapodás
jóváhagyásáról /írásban/
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

10.Nyersanyagnorma emelése /szóban/
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző

Napirend előtt:
Nagy Szilárd polgármester ünnepélyes keretek között átadja „ A tehetséges kengyeli
fiatalokért” kitüntető díjban részesített diákok részére az oklevelet, és vele járó
kitüntető díjat.
Így „ A tehetséges kengyeli fiatalokért” kitüntető díjban részesültek:

Juhász Kristóf az általános iskola 5-8 évfolyamán tanulók kategóriájában
Farkas Erika a főiskola, egyetem nappali tagozatán tanuló diák kategóriában
Bene Gergő kimagasló ökölvívó sport teljesítményéért külön díjat kapta

Az ünnepélyes díjkiosztást követően Nagy Szilárd polgármester kéri a képviselőket,
ha van kérdésük, tegyék meg.

Kovács Gyula:
Az önkormányzat tulajdonát képező Bugyi Tamás féle ingatlanról a sitt, és a
gépállomáson lévő törmelékek elszállításáról egy pár szót szeretne hallani.

Csabainé Bártfai Margit:
Áchim úton a gesztenyefák gallyai kilógnak az útra, ezek rendbehozatalát kéri.
Kérdése, hogy a víz-csatornázással hogyan állunk?

Németh Lajos:
Tudomást szerzett arról, hogy Bagi-majorban a volt vasútállomás épületében egy
férfi éjszakánként ott tartózkodik. Véleménye szerint utána kellene nézni.

Bódi Marianna:
Az útalapok javítása lezárult, kérdése hogyan állunk?

Nagy Szilárd polgármester elmondja, hogy a kérdésekre a napirendi pontok
megtárgyalása után ad választ.



Ezután a legfontosabb eseményekről az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt
Képviselőt-testületet.

 A nyáron megérkezett az ÖNHIKI-s támogatás, sikeres volt a pályázat.

 Martfű Önkormányzatával Konzorciumi Együttműködési megállapodás
aláírására került sor, mely keretében a két települést összekötő kerékpárút
megépítésére lesz beadva pályázat Kengyel gesztorságával.

 A szemétszállítás megoldódni látszik. Három csekket tartalmazó borítékot
küld a szolgáltató a lakosság részére, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a
lakos eldöntse, hogy 1-2 vagy 3 részletben kívánja befizetni. A lakosok
fizetési kötelezettségüknek nagy hajlandóságot mutattak, 91%-a befizette
a csekkeket, amelyet külön megköszön a Képviselő-testületen keresztül is.

 A nyáron felavatásra került Kengyel első ipari létesítménye, a
Kamionmosó.

 Az orvosi rendelő felújításának készültségi foka elérte a 40 %-ot, rendben
folynak a munkák, a kivitelező úgy látszik tudja tartani a vállalt ütemet. A
pénzügyi elszámolások is folyamatosak.

 Bejelenti, hogy Dr. Fekete Nóra jegyző asszony próbaidő szerződése
lejárt, most már határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik.

 Csatornázással kapcsolatban július 26-án a második kör beadásra került,
akár már őszre lezajlódhat a közbeszerzés. Következő évben elkezdődhet
a beruházás és bízik benne, hogy be is fejeződik.

Kéri a Képviselő-testületet hogy a tájékoztatóját elfogadni szíveskedjenek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a tájékoztatót
elfogadták.

I.NAPIREND:

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és támogatta. Elmondja,
az ÖNHIKI támogatást elég szép összeggel megkapta az önkormányzat. Az
előterjesztés korrekciókat tartalmaz mindazokról, melyről a testület hatáskörében
döntött. A rendelet-tervezetet a testületnek is elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján módosította
10/2011.(V.18.)számú többször módosított önkormányzati rendeletét.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYAZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2011.(IX.01.)
önkormányzati rendelete

a 10/2011.(V.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított -
2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelet - az önkormányzat 2011.évi

költségvetésére - kiegészítésére, módosítására.

1.§.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011.(II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:

b/ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát 7555 e Ft-tal
megemeli

Bevételen belül:
Központosított támogatás előirányzatát 6342 e Ft-tal
Egyéb központi támogatás előirányzatát 1213 e Ft-tal
ÖNHIKI támogatás előirányzatát 9328 e Ft-tal
megemeli.
A működési célú költségvetés hiányát 9328 e Ft-tal
lecsökkenti.

A kiadásokon belül:
A beruházási céltartalék előirányzatát 2325 e Ft-tal
Működési céltartalék előirányzatát 2279 e Ft-tal
lecsökkenti

2. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011.(II.18.) önkormányzati
rendelet 1.§./2/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
személyi juttatások előirányzatát 2451 e Ft-tal
megemeli.
Az önkormányzat és intézményei 2011. évben a keresetbe tartozó személyi
juttatás maximálisan 8 %-át fordíthatják jutalmazásra

3. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011.(II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./3/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a munkáltatót terhelő befiz.köt. előirányzatát 184 e Ft-tal



ezen belül:
a./ Nyugdíjbiztosítási járulék előirányzatát 184 e Ft-tal

megemeli.
4. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011.(II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./4/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a dologi kiadások előirányzatát 4423 e Ft-tal
megemeli

5. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011.(II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./6/ bekezdése a következő a./ ponttal egészül ki:

a./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát 2776 e Ft-tal

ezen belül:
a./ Társadalmi szervek támogatása előirányzatát 90 e Ft-tal

Társadalmi és szociálpolitikai jutt. előir. 2686 e Ft-tal
megemeli.

6. §.

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2011.(II.18.)önkormányzati
rendelet 1.§./7/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:

b./ Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a beruházási kiadások előirányzatát 2325 e Ft-tal
ezen belül:
b./ az ÉAOP-3.1.3/A-11 kerékpárhálózat fejlesztése

című pályázathoz szükséges előkészítő költségek
előirányzatát 2325 e Ft-tal
megemeli.

7. §.

Ez az önkormányzati rendelet 2011. szeptember 01-én lép hatályba.

Kengyel, 2011. augusztus 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző



II. NAPIREND:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló írásos
beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Nagy Szilárd polgármester elmondja, ami a legfontosabb, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben sikerült talpon maradnia az önkormányzatnak, a számlák
időben törlesztésre kerültek. A 40 milliós likvidhitel minden hónapban kimerítésre
kerül. A játszótérre felvett hitelt jövőre kell visszafizetni, melyet a pályázati összegből
tudják teljesíteni. Az orvosi rendelőre eszközbeszerzéssel kapcsolatban lehívást
adtak le, és ezt hamarosan számlán pótolják, jelezte az irányító hatóság.

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke a
gazdasági helyzettel kapcsolatban elmondja, egyrészt nincsenek lejárt tartozásai az
önkormányzatnak, másrészt igaz hogy a hitelkeret szélén mozog folyamatosan, de
mid emellett pályázatok valósulnak meg, amivel nagyobb részt az utóbbi időben azt
lehet mondani hogy szép eredményeket ér el az önkormányzat, melyek sikeresek is.
Az önkormányzat kimagasló munkájának eredménye, hogy ezt a szintet meg tudja
tartani. A bizottság a napirendi pontot elfogadta, egyhangúlag támogatta az
előterjesztést, melyet a testületnek elfogadásra javasol.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.

56/2011./VIII.31./ Kt.

H a t á r o z a t

az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült
beszámolót az 1-4 számú mellékletek szerint

e l f o g a d j a.

III. NAPIREND:
A hatósági ügyintézés törvényessége érdekében végzett munkáról készült írásos
beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Dr Fekete Nóra jegyző elmondja, hogy minden évben szokott készülni ilyen
beszámoló. A statisztikai adatok alapján lehet látni, hogy iktatott ügyiratok száma



jelentősen növekedett a gépjárműadó, illetve a hátralékosok adók módjára történő
behajtások, az adó- és értékbizonyítványok kérése is megnövekedett. Egyéb
ügyekben az előző évek átlaga hozza a számokat. Ami a tárgyi feltételekkel
kapcsolatban mondható, javult az ügyintézés, ebben az évben sikerült 4
számítógépet kicserélni, mindenki hálózatban, e-mailon tud egymással
kommunikálni, mely óriási előrelépés. Reméli, az elkövetkezendő években is
lehetőség bővítésre.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a Képviselő-
testület 6 igenlő szavazattal, egyöntetűen elfogadott, s az alábbi határozatot hozta.

57/2011.(VIII.31.) Kt.
H a t á r o z a t
A hatósági ügyintézés törvényességéről

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a hatósági ügyintézés törvényességéről szóló beszámolót.

IV. NAPIREND:
A házasságkötés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli
kiegészítések hangzottak el:

Dr. Fekete Nóra jegyző elmondja, hogy új rendeletről van szó, mely szabályozza a
hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn túli házasságkötést, melyekért
díjfizetési kötelezettség van előírva. Lehetősége van az anyakönyvvezetőnek arra,
hogy ne csak szabadidő megváltással, hanem pénzben kérhesse ezt a szolgáltatást,
valamint munkaszüneti napokon nem lehet házasságot kötni.

Bódi Marianna elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság a rendelet-tervezetet támogatja és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolják.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a hivatali
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és
díjairól szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján megalkotta a
következő rendeletét.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2011.( IX.02.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet
(a továbbiakban: Tvr.) 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tvr.
15/A.§ (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1.§

(1) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésére, létesítésére kizárólag kérelem
alapján kerülhet sor a házasság megkötése, pontos helyének és idejének
megjelölésével.

(2) A házassá – jegyző által engedélyezett – hivatali helyiségen kívüli megkötése,
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj alkalmanként
bruttó 50.000,- forint.

2.§

(1) Kengyel Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott hivatali munkarendtől eltérő (a továbbiakban:
munkaidőn kívül) időpontban házasságot kötni pénteken a 13:00 órától 18:00 óráig
terjedő, és szombaton a 08:00 órától 18:00 óráig terjedő időszakban lehet, írásbeli
kérelem alapján, a házasság megkötése, létesítése pontos időpontjának
megjelölésével.

(2) A munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként fizetendő díj alkalmanként bruttó 10.000,- forint.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj tartalmazza a többletszolgáltatások
ellenértékét, mely magába foglalja az ital felszolgálását, a koccintást, a háttérzene
biztosítását felvételről, a teremdíszítést, a gyertyagyújtást, az ünnepi beszédet.

3.§

A Tvr. 15/A § (7) bekezdése szerinti díjazás mértéke alkalmanként bruttó 5.000,-
forint.



4. §

Az 1. § (2) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott díjakat
legkésőbb a házasság hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívüli
megkötését, létesítését engedélyező döntés kézhezvételét követő öt napon belül
Kengyel Község Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.

5. §

(1) Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon kell
közzétenni és kihirdetni.

6. §.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.

Kengyel, 2011. augusztus 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

V. NAPIREND:
Tiszatenyő-Törökszentmiklós kerékpárút építésére vonatkozó írásos előterjesztéshez
szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdést tettek fel: Bódi Marianna képviselő
A kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő é a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:
Kovács Gyula:
Elmondja, Tmiklós és Kengyel között rengeteg kerékpáros van és jó lenne a
későbbiekben hogy Mi is nemcsak Martfű, de Törökszentmiklós felé is kiépítenénk a
kerékpárutat.

Kozák Ferencné:
Elmondja, a tavasz folyamán Tiszatenyő kétszer adta be pályázatát a kistérségnek, a
kistérségi ülésen mind a két alkalommal elnapolták ezt a napirendet. Tiszatenyő igaz,
hogy a kistérségnek adja be pályázatát, de minden költséget magukra vállalnak,
hiszen szükségük van arra, hogy létre jöjjön ez a kerékpárút. Ezt a törekvést
mindenképpen támogatni kell Kengyel Önkormányzatának is.



Nagy Szilárd polgármester a napirendet összefoglalva javasolja a testületnek
Tiszatenyő törekvésének támogatását a Tiszatenyő-Törökszentmiklós kerékpárút
építésével kapcsolatban, az előterjesztés elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

58/2011.(VIII.31.) sz. Kt.
H a t á r o z a t:

Tiszatenyő-Törökszentmiklós kerékpárút építéséhez támogató hozzájárulásról

Kengyel Község Önkormányzata hozzájárul és támogatja,
hogy Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás nyújtson be pályázatot az ÉAOP-3.1.3/A-11
kódszámú pályázati kiírás keretében Tiszatenyő-
Törökszentmiklós közötti szakaszon, melyhez a pályázati
önerőt Tiszatenyő Község önkormányzata saját
költségvetésében biztosítja.

Erről értesülnek:
1 TTTKT Törökszentmiklós
2. Tiszatenyő Község Önkormányzata
3. Irattár Helyben

VI. NAPIREND:
A központi orvosi ügyeleti ellátás szervezésére vonatkozó írásos előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Úgy látja a bizottság, hogy a
jelenleg működő ügyeleti rendszer bevált, a lakosság meg van elégedve, nem
szükséges az ügyeleti ellátás cseréje. A határozat-tervezetet támogatja és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta.

59/2011.(VIII.31.) sz. Kt.
H a t á r o z a t:



A központi orvosi ügyeleti ellátás szervezéséről Kengyel Községben

Kengyel Község Önkormányzata nem kíván szerződést kötni a
Sol-Oriens Egészségügyi Kft-vel központi orvosi ügyelet
ellátására.
Továbbra is az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató
Kft-vel kívánja elláttatni a központi orvosi ügyeleti feladatokat
Kengyel Községben.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Sol-Oriens Egészségügyi Kft
4. Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

VII. NAPIREND:
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéshez
az alábbi szóbeli kiegészítések hangzottak el:

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, törvényességi
észrevétel érkezett a Kormányhivatalból, melyben jelezték, hogy a képviselők
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet jogszabálysértőnek bizonyul. A
bizottsági elnökök tiszteletdíja nem térhet el, azonos nagyságú tiszteletdíj-
kiegészítésben kell részesülniük. Ennek alapján javasolja a Pénzügyi Bizottság
elnökének tiszteletdíját módosítani, megemelni arra a szintre, mint az Egészségügyi
Bizottság elnökének tiszteletdíja van.

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a képviselők tiszteletdíjáról
szóló rendelet-módosítást, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2011. (IX. 01.) rendelete
a képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2010. (X.25.)számú önkormányzati

rendelet módosításáról

1.§



A Rendelet 2. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„ A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének tiszteletdíja
az alapdíjon felül havonta az alapdíj 90 %-val emelkedik.”

2.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kengyel, 2011. augusztus 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

VIII. NAPIREND:
A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló

rendelet módosítására vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítések hangzottak el:

Bódi Marianna a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezethez
módosító javaslatok hangzottak el, melyek kiegészítésével a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja.

- 9. §. 4./ bek.” az átmeneti segély fél évente 1 alkalommal
adható”
- 9. §. 6/. bekezdésbe kerüljön: „indokolt esetben évente 1
alkalommal a hatáskört gyakorló eltérhet.”
- 14. §. 9./ bekezdésében : „évente egy alkalommal eltérhet a
polgármester”
- Az átmeneti segélykérő űrlap 5./ pontjaként szerepeljen egy
részletes indokolás, így a nyilatkozat pedig a 6./pont lesz.

Németh Lajos az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A rendelet-tervezetet a fenti
módosításokkal szintén támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a pénzben és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezetet, valamint a
6/2006. (III.30.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését, melyet a Képviselő-testület 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következők szerint:



KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2011. (IX.01.)
önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény /továbbiakban
Sztv./ 25 §. (3) bekezdésében és 26 §.-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 18. §.-ának (1) és (2) bekezdésében, és 28. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kengyel község közigazgatási területén élő

- magyar állampolgárokra,
- bevándoroltakra és letelepedettekre,
- hontalanokra
- a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az
arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti

(3) a rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében az
(1) bekezdésben foglaltakra túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát
megerősítő országoknak a Kengyel Község területén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.

(4) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról

és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint

b) az Sztv. 32./B §. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka
tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak
végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek)
meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre,amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad



mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén
gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(5) Az Sztv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka
tekintetében a törvény hatálya kiterjed a magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya)
rendelkező harmadik országbeli állampolgárra, feltéve, hogy rendelkezik a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(6) E rendelet kiterjed a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a
Kengyel község közigazgatási területén élő, az Európai Szociális Kartát megerősítő
országok állampolgárainak jogszerűen itt tartózkodó gyermekeire is.

(7) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az (1) és (4) bekezdésben
meghatározott személyeken kívül a Kengyel község közigazgatási területén
tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes
hatályú elhelyezés, vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

Hatáskör
2.§

A képviselő-testület a lakásfenntartási támogatásra, a temetési segélyre,a
köztemetésre, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó hatáskörét a
polgármesterre, az átmeneti segélyre vonatkozó hatáskörét az Egészségügyi,
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságára ruházza át.

Eljárási rendelkezések
3. §

(1) E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni a szociális
ellátások tekintetében az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésére és megállapítására, valamint folyósítására, a gyermekvédelmi
ellátások tekintetében a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásra vonatkozó szabályokat is.

(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet
benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatványok a
Polgármesteri Hivatalban igényelhetők, vagy elektronikus úton letölthetőek
Kengyel Község honlapjáról.

(3) Az önkormányzat a hatáskörébe tartozó ellátásoknál a jogosultság
megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,



b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni,
azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
c,) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
d.)A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
da) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
db) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási

tevékenysége megszűnt ,
dc) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meghaladó részét.
e.)A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni

vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak
szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták,
illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

(4) A jövedelmet okmányokkal kell igazolni, ha az okmányok nem állnak
rendelkezésre, vagy azok beszerzése nehézségbe ütközik vagy hosszabb időt
vesz igénybe, helyette a jogosult által írásban tett nyilatkozat is elfogadható.

(5) A jövedelem igazolására az alábbi nyomtatványok fogadhatóak el:

a.) munkabér igazolására a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy
bérjegyzék,

b.) álláskeresési támogatás igazolására folyósító szerv által kiállított igazolás,
vagy a folyósítást igazoló postai szelvény vagy bankszámlakivonat,

c.) családtámogatási ellátások igazolására a folyósító szerv által kiállított
igazolás vagy a folyósítást igazoló postai szelvény vagy bankszámlakivonat

d.) nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátás esetén és a folyósítást igazoló
bankszámlakivonat vagy nyugdíjszelvény,

e.) a vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a
könyvelő által kiállított jövedelemigazolás.

(6) Amennyiben a jogosult írásbeli nyilatkozatában foglalt jövedelem és a
helyszínen tapasztalt életkörülmény, életvitel a nyilatkozat valódiságát
kérdésessé teszi, a jogosultat az okmányok benyújtására kell kötelezni.

(7) a.)a megállapított támogatások, segélyek kifizetése, folyósítása a tárgyhónapot
követő hó 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárából, vagy Tisza
Takarékszövetkezeten keresztül történik.
b.) Ha a támogatás egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál, azt közvetlenül az
arra jogosult szerv, szolgáltató számlájára utólag kell átutalni.

(8) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges
tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az
ellátást megállapító szervet.



(9) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet
megsértésével nyújtott támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, az
ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a
támogatás visszafizetésére.

Az ellátások formái
4. §.

A jogosult részére pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátás nyújtható.

a/ szociális ellátások:
aa) időskorúak járadéka,
ab) aktív korúak ellátása
ac) lakásfenntartási támogatás
ad) ápolási díj /41§./1/ és a 43/A.§./1/ bekezdései szerint
ae) átmeneti segély
af) temetési segély
ag) köztemetés
ah) közgyógyellátás
ai) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

b/ gyermekvédelmi ellátások
ba) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
bc) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
bd) óvodáztatási támogatás

II. fejezet

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások

Időskorúak járadéka
5.§

Kengyel Község Önkormányzatának Jegyzője kérelemre időskorúak járadékát állapít
meg az Sztv. 32/B. – 32/D § meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak.

Aktív korúak ellátása
6. §

(1) Az aktív korúak ellátásának feltételeit a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33-37/C§-ai szabályozzák. Az ellátások
igényléséhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006.(III.27.) Kormány rendelet szabályai az irányadók.

(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális
segély folyósításának feltétele, hogy az együttműködést vállalja a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális



Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kengyeli
egységével.

(3) Az együttműködés keretében :
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításáról szóló
határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba
veteti magát és,
b) a beilleszkedését segítő programba való részvételről írásban

megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel és,
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programba foglaltakat.

(4) A beilleszkedési program típusai:
a) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozások
b) életmódot formáló foglalkozások
c) munkavégzésre történő felkészítés
d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben

történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első
szakképesítés megszerzése.

(5) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési
kötelezettségét megszegi, ha

a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig az együttműködésre
kijelölt szervnél nem veteti magát nyilvántartásba és a mulasztás okát nem
igazolja

b) az együttműködésre kijelölt szervvel a (3) bekezdés b) pontjában szereplő
beilleszkedést segítő programról írásban nem állapodik meg, és a mulasztás
okát nem igazolja,

c) a beilleszkedést segítő programban kötött megállapodásban
meghatározottakat önhibájából nem teljesíti.

(6)Az aktív korúak ellátását kérelmező és az arra jogosult személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségének biztosítására.

a) A lakókörnyezet rendezettsége akkor biztosított, ha az aktív korúak ellátását
kérelmező, illetve az aktív korúak ellátására jogosult személy által lakott:

aa) az ingatlan helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok,
berendezési és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,

ab) az ingatlanban a rágcsálók és rovarok távoltartása, irtása szükség szerint
megtörténik,

ac) az ingatlanon a szilárd és folyékony hulladékot indokolatlan mértékben
nem halmozzák fel,

ad) az ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz – járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetve ha járda mellett zöldsáv is van az úttestig
terjedő terület - kapubejáró sártalanításáról, hó és jégmentesítéséről,
tisztántartásáról gondoskodnak,



ae) az ingatlanhoz tartozó csapadék-vízelvezető árok, áteresz
karbantartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyásáról gondoskodnak,

af) az ingatlanhoz tartozó zöldterület és ott található fák gondozásáról
gondoskodnak.

b) a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeket a kérelmet elbíráló
hatóság a kérelem benyújtásakor helyszíni szemle során köteles vizsgálni. Ezt
követően bejelentés alapján kerül sor a lakókörnyezet rendezettségének
vizsgálatára. A helyszíni szemlére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 56. §.-a irányadó.

ba) Amennyiben a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy a
lakókörnyezet rendezettsége nem biztosított, az érintettet legalább ötnapos
legfeljebb tíznapos teljesítési határidő kitűzésével fel kell szólítani a konkrétan
meghatározott feladatok elvégzésére,

bb) ha ba) pontba foglalt határidőben a lakókörnyezet rendezettsége érdekében
meghatározott feladatok elvégzése nem valósul meg az aktív korúak ellátásának
megállapítására benyújtott kérelmet el kell utasítani, vagy az aktív korúak
ellátására való jogosultságot a teljesítési határidő napjával meg kell szüntetni.

(7) Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult ellátásának szüneteltetése után
15 napon belül kérelmezi ellátása továbbfolyósítását, akkor a szüneteltetés
befejezését követő napig visszamenőlegesen kerül az aktív korúak ellátása
megállapításra, ha egyéb feltételek fennállnak.

Lakásfenntartási támogatás
7. §.

Kengyel Község Polgármestere kérelemre normatív lakásfenntartási támogatást
állapít meg az Szt. 38. § (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek
megfelelő jogosultaknak.

Ápolási díj
8. §

(1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

(2) Ápolásra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (PTK. 685. § b /pont),
ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

a.) súlyosan fogyatékos, vagy
b.) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.



(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetben az ápolási díj havi összege az éves
központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeggel egyezik meg.

(4) A községi önkormányzat , illetőleg a 2007. január 1-től az önkormányzat jegyzője
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző
személy kérelmére ápolási díjat állapít meg , melynek havi összege az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130%-a.
Megállapításának, jogosultságának feltételeit az Sztv. 43/A.§-a szabályozza.

(5) Az ápolási díjra jogosult ápoló az ápolttal szemben ápolási kötelezettségét a
következő feltételek együttes fennállása esetén teljesíti:
a) az ápolt személyt tartózkodási helyén naponta gondozza,
b) gondoskodik az egészségügyi ellátások igénybevételéről,
c) gondoskodik az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról, higiénikus környezetének
megteremtéséről,
d) gondoskodik az ápolt személy egészségügyi, oktatási, szociális intézménybe,
rehabilitációs foglalkoztatásra történő elszállításáról, kíséréséről,
e) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését az erre feljogosítottak
számára

Átmeneti segély
9.§.

(1)Kengyel Község Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális,
Művelődési és Oktatási Bizottsága átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt,
aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud., feltéve, hogy a kérelmező
családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindkori legkisebb összegének 100%-át, vagy egyedül élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2)E rendelet alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetnek minősül:

a.)a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó esetében hirtelen fellépő és/vagy kórházi ápolást igényló
betegsége,
b.) a kérelmező közeli hozzátartozójának halála,
c.) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozójának munkanélkülivé válása,
d.)lakhatást biztosító épületet elpusztító elemi kár, önhibán kívüli
meghibásodás,
f.) bűncselekmény vagy szabálysértés következtében elszenvedett
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,
g.)válsághelyzetben lévő várandós anya helyzetének rendezése,
h.) a kérelmező hajléktalan.

(3)E rendelet alkalmazásában időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló
létfenntartási problémának minősül:



a.) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újra üzembe
helyezésének anyagi terhe,

b.) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés,
c.) gyógyászati segédeszköz beszerzése,
d.) közgyógyellátásra nem jogosult személy esetében havi 8.000.-Ft értéket

meghaladó gyógyszer szükséglete,
e.) azon személy részére , akiknél valamely társadalombiztosítási eljárás

megállapítása folyamatban van és más forrásból nem származik
jövedelme,

f.) egyéb különös méltánylást érdemlő esetekben.

(4)Az átmeneti segély félévente egy alkalommal adható.

(5)A folyósítható segély alsó határa az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 10%-a, felső határa az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb összege.

(6)Az (1), és (4) - (5) bekezdésekben meghatározottaktól indokolt esetben évente
egy alkalommal a hatáskört gyakorló eltérhet.

(7)Az átmeneti segély elsősorban természetbeni formában, amennyiben erre nincs
lehetőség pénzbeli formában nyújtható.

(8)A (2) – (3) bekezdésben foglaltakat okirattal kell igazolni.

(9)Nem részesíthető átmeneti segélyben az a család , amely családban a kiskorú
gyermekek a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek.

Temetési segély
10. §

(1) Temetési segélyt lehet megállapítani annak, aki az elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott.
a.) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b.) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét, és aki nem részesült a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban.

(2) A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 10 %-a.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 80.000 Ft.

(4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon
belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.



(5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a temetés
költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított
számlák eredeti példányát, valamint ha a haláleset helye szerint nem a Kengyel
Község Önkormányzata lenne illetékes, be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi
kivonatát is.

Köztemetés
11. §.

(1)A köztemetés szabályait az Sztv. 48. §, tartalmazza. Az elhunyt személy utolsó
lakóhelye szerinti települési önkormányzat:
a.) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
vagy
b.) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.
(2)A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek
megtérítése alól különös méltánylást érdemlő esetben mentesítheti, ha az
eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 120%-át, valamint a köztemetés
költsége a család létfenntartását veszélyeztetné.

Közgyógyellátás
12.§.

(1) A községi önkormányzat az Sztv. 50.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl,
kérelemre közgyógyellátásra való jogosultságot biztosít annak a szociálisan rászoruló
személynek , akinek:

a) a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, vagy egyedül
élő esetén annak 200 %-át, és

b) a havi összes gyógyító ellátásának költsége olyan magas , hogy azt
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában akkor olyan magas a „havi rendszeres
gyógyító ellátása költsége” a rászorulónak, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése
mellett nem képes viselni, ha az meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25 %-át.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
13.§.

Kengyel Község Önkormányzatának Jegyzője kérelemre a társadalombiztosítás
egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági bizonyítványt állít
ki, az Sztv. 54. § –ban meghatározott feltételek esetében.



III. fejezet

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
14. §

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek, akinek
eltartásáról a gondozó család más módon nem tud gondoskodni, illetve ha a család
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, és a gyermeket gondozó családban
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos, vagy
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét az a) pont alá nem tartozó esetekben.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából különösen
létfenntartást veszélyeztető helyzetek a következők:

a.) krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem kiesés,
b.) nagyobb összegű váratlan vagy nem tervezhető kiadások,
c.) egyéb támogatási formákból való kiszorulása,
d.) egyéb különös méltánylást érdemlő esetek.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként és
gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át nem
haladhatja meg.

(4) Nem részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a gyermek, aki
vagy a vele közös háztartásban élő bármely családtagja a kérelem benyújtását
megelőző 60 napon belül felnőtt átmeneti segélyben részesült.

(5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente két alkalommal igényelhető.

(6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri
Hivatalnál kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell a támogatást igénylő nyilatkozatát a gyermeket gondozó
család jövedelmi viszonyairól, valamint az azokat tanúsító igazolásokat.

(7)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsősorban természetbeni formában,
amennyiben erre nincs lehetőség pénzbeli formában nyújtható.

(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az önkormányzat polgármestere állapítja
meg,
(9) Az önkormányzat polgármestere különös méltánylást érdemlő esetben (pl:
különösen nagy összegű kiadást jelentő: elemi csapás, betegség, gyógykezelés stb.)
a 2. § (1-4) bekezdésében foglaltaktól évente egy alkalommal eltérhet.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény



15.§

Kengyel Község Jegyzője kérelemre rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg a Gyvt. 19.§. (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelő jogosultaknak.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

16.§

Kengyel Község Jegyzője kérelemre kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít meg a
Gyvt. 20/B.§. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultaknak.

Óvodáztatási támogatás

17.§

Kengyel Község Jegyzője kérelemre óvodáztatási támogatást állapít meg a Gyvt. 20/C.§. (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultaknak.

IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és szakosított ellátások

18. §.

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ részéről szociális szolgáltatást igénybe vevő öt önkormányzat közül
Törökszentmiklós Önkormányzatának helyi rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetési díjakról szóló szabályokat.

V. fejezet

Szociálpolitikai kerek asztal

19.§

A kerek asztal feladata, hogy figyelemmel kísérje a szociális szolgáltatás-tervezési
koncepcióban meghatározott célok megvalósulását, annak végrehajtását. Az évente
egy alkalommal ülésező tanács véleményezi, javaslataival kiegészíti a koncepcióban
foglaltakat.

Tagjai:

1. A polgármester
2. Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának képviselője
3. A polgármesteri hivatal szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézője



4. A „ Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Egyesület” elnevezésű alapítvány képviselője.

VI. fejezet

Záró rendelkezés

20. §.

(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 01-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzben és
természetben nyújtott szociális, és gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször
módosított 6/2006. (III.30.) számú önkormányzati rendelet.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Sztv. és a
végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet, a Gyvt. és végrehajtására
alkotott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló többször módosított 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.

K e n g y e l , 2011. augusztus 31.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző

IX. NAPIREND:
Az írásos előterjesztéséhez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.

Dr. Fekete Nóra jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, a Remondis Kft. és a
Remondis Kétpó Kft. között létrejött elszámolási megállapodásról, aláírásáról van
szó. A Remondisz Kétpó Kft-nek 24 tulajdonosa van, - Kengyel is az egyik tulajdonos
- mivel minden egyes tulajdonosnak hozzá kell járulni az elszámolási megállapodás
aláírásához, ezért kell egy jóváhagyó határozatot hozni az Önkormányzatnak. Mivel
a megállapodást a társaság jogásza, valamint a Felügyelő Bizottság megvizsgálta,
és rendben találta, így készült el a határozati javaslat . Több településen is döntöttek
róla, és ezt a formát elfogadták.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a Remondis Kft.
és a Remondis Kétpó Kft. között létrejött elszámolási megállapodásra vonatkozó
előterjesztés elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
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A Remondis Kft. (1211 Budapest, Szállító út 6.) és a Remondis Kétpó Kft.
(Szolnok, József A. út 85.) között létrejövő elszámolási megállapodás
jóváhagyásáról

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a
Remondis Kétpó Kft. Tulajdonos önkormányzata jóváhagyja a jelen
határozat mellékleteként csatolt, a Remondis Kft. és a Remondis Kétpó
Kft. Között létrejövő – a 2006-2008. években végzett szennyvíziszap
kezeléssel kapcsolatos – elszámolási megállapodást és felhatalmazza
az ügyvezetést annak aláírására.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Boldog István Kétpó Község polgármester
4. Irattár

X. NAPIREND:
Dr. Fekete Nóra jegyző szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Szilágyi Jenő
vállalkozótól, aki üzemelteti az iskola konyhát kérés érkezett, mely szerint az elmúlt
időszakban az élelmiszer- energia- és nyersanyagárak jelentős emelkedése miatt
- melyet a mindennapokban is érzékelünk – 2011. október 1. napjától kéri az
élelmezési nyersanyag norma emelést.
A főzőkonyha üzemeltetésére, szolgáltatására vonatkozó szerződés 13. pontjának
/3/ bekezdése rendelkezik a szolgáltatási díjról, mely kimondja, hogy a meghatározott
ellenérték, a szolgáltatás egységárai 2012. január 31-ig nem változtathatók.

Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat
tegyék meg.
Hozzászólások:

Kozák Ferencné :
Aggályosnak látja az ellátást, ha be indul az élet az intézményekben, ezekkel az
áremelésekkel hogyan tudja ezt megoldani vállalkozó. A vállalkozónak igaz, tudnia
kellett hogy 2012. január 31-ig nincs lehetősége emelésre. Bízik abban hogy ez nem
üt vissza az étkezésben.
Elmondja továbbá, ha beindul az óvoda felújítás, a tálaló résznek is megoldást kell
találni.

Összefoglalva a napirendet elmondja, hogy a megkötött szerződés miatt nem lehet
nyersanyagnorma emelést alkalmazni 2012. január 31-ig, így a kérelem elutasítását
javasolja, melyet szavazásra bocsát.



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi
határozatot hozta.
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az élelmezési nyersanyagnorma emelésére

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilágyi
Jenő vállalkozó által kérelmezett élelmezési nyersanyagnorma emelést
a vállalkozóval megkötött szerződés 13. pontjára hivatkozva
e l u t a s í t j a.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Szilágyi Jenő Vállalkozó Kengyel
3. Irattár

Napirendek előtt feltett kérdésekre adott válaszok:
Nagy Szilárd polgármester:

 A gépállomáson lévő sittek eltakarítását, aki vállalkozó ebben megnyerte a
pályázatot folyamatosan végzi, Gál József vállalkozó tanyájához útalapba
vitték az egyik részét, és információi szerint Bagi-majorban Kispál László által
megvásárolt ingatlanra szállítanak a parkoló részre néhány kocsi sittet, ahol
egy szabadidő központot szeretne létesíteni a vállalkozó. A Bagi-majori
lakosok már tájékoztatva lettek lakossági fórumon a látványtervről és az
építkezés ütemezéséről. Elkezdik hamarosan a beruházást.
Ezzel együtt megkérte azt a céget, aki végzi az elszállítást, hogy a piactér
mellől azt a néhány kocsi sittet vigyék már el, amit Turcsányi Gyula
vállalkozó ott hagyott, ugyanis Ő vitte el a focipályához ennek egy részét,
ezzel lesz feltöltve a parkoló rész, aki ennek cserében a vályogot kérte el.

 A Bagi-majori volt állomásra beköltözött személlyel kapcsolatosan jelzést fog
tenni a körzeti megbízott felé.

 Csatornázással kapcsolatban elmondja, hogy a pályázatot befogadták, bízik
abban, hogy jövő évben el fog kezdődni a kivitelezés, és bízik benne hogy
még abban az évben be is fejeződik.

Dr. Fekete Nóra jegyző:
 Áchim úti fákkal kapcsolatban elmondja, készült egy felmérés a kivágandó

fákról, a vállalkozóval egyezkedés történt. Előre láthatólag szeptemberben
elkezdődik a fák kivágása, gallyazása. A vállalkozó a munkát megpróbálja,
úgy elvégezni, hogy minél kevesebbe kerüljön az Önkormányzatnak. A
munkálatok során áramszünetet is kell elrendelni a Község területén.

Juhászné Bíró Erika műszaki főelőadó:

 Az Útfelújítással kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a kátyúzások
megtörténtek minden aszfalt burkolati úton. A földutak minőségileg sokkal



jobbak, teljesen járhatóak lettek. Ahol tudták az útpadkákat lenyesték, ahol
nem bírták ott a közhasznúak lefolyókat csináltak hogy a víz lefolyjon a
padkáról. Tapasztalta viszont, hogy sok helyen azokat a lakók
visszatemették, nemhogy segítettek volna benne. Véleménye szerint az utak
sokkal jobb minőségűek lettek.

 A fekvőrendőr telepítésével kapcsolatosan elmondja, hogy érdeklődőt a
lehetőségekről tájékoztatást is kapott.

A feltett kérdésekre kapott válaszokat a kérdést feltevők, valamint a Képviselő-
testület tagjai elfogadták.

Napirend után:

Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, felmerült már testületi ülésen az
Erdészháznál történő lámpatest felszerelése. 4 lámpatestről van szó. Ígéret szerint
ha vár az önkormányzat egy kicsit, jóval olcsóbban meg lehet majd oldani,
megvalósítani.

Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal ma
megkapta a Magyarország Alaptörvényének díszpéldányát, amihez a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Államtitkára levelet küldött, ami utasítást tartalmaz arra,
hogy hogyan kell elhelyezni. Ügyfélszolgálat számára nyitva álló helyiségben asztalt
kell elhelyezni, amit megfelelő dekorációval ellátni, és a 28. oldalán nyitott
helyzetben azt nemzeti színű szalaggal és egy Magyarország alaptörvénye felirattal
kell ellátni és mindenkinek olvashatóvá lehetővé tenni. Van egy adatlap is, amit bárki
kitölthet és kérheti az ingyenes példányt az Alaptörvényből.

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző


