
 
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 
 

a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 
 

A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt év őszén tárgyalta a kegyeleti 
szolgáltatást végző vállalkozó beszámolóját. 
Ebben a szolgáltató jelezte, hogy a temető üzemeltetése a szemétszállítás magas díja és a 
szállítás gyakori igénybevétele miatt veszteséges. 
Kérte az önkormányzatot, hogy a veszteség kiküszöbölése érdekében üljünk le tárgyalni, 
valamilyen megoldást keresve. 
Az egyik megoldás az lehetne, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelektől magasabb díjat 
kérnének, a másik megoldás pedig a fenntartó segítsége a karbantartás és a hulladék szállítás 
megszervezésében. 
2015. januárjában sikerült tárgyalóasztalhoz ülnünk a Kegyelet Sírkő Kft. képviselőivel. 
Arra az egyezségre jutottunk, hogy a szerződés módosítása után az önkormányzat a temető 
karbantartását (fűnyírás, tisztítás, gyomlálás, gallyazás stb.) és a szemétszállítást átvállalja a 
szolgáltatótól. A szolgáltató viszont eltörli a hozzátartozókra kirótt szemétszállítási 
díjat.(16.000 Ft) 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. pontjának második francia bekezdése törlésre 
kerülne. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kengyel, 2015. február 17. 
 
      Nagy Szilárd 
      polgármester 
 
_____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 20-án aláírt és 2011. 
május 27-én módosított Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kegyelet Sírkő Kft. 



 
Melléklet a ___/2015.(____) Kt. határozathoz 

 
 KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
Mely egyrészről   Nagy Szilárd polgármester által képviselt Kengyel Község 
Önkormányzata, Kengyel, Szabadság út 10., mint a kengyeli köztemető tulajdonosa-
fenntartója/ továbbiakban fenntartó/, másrészről Búzás Péterné által képviselt Pósta Bt. 
Temetkezési Vállalkozás ( Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 184.), mint üzemeltető 
/továbbiakban: üzemeltető/ között a kengyeli köztemető fenntartása és üzemeltetése tárgyában 
az 1999.évi.XLIII.tv.39.§./2/.bekezdésében meghatározott  tartalmi követelmények 
figyelembevételével is az alábbiak szerint jött létre: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat képviseletében Nagy Szilárd polgármester mint 
fenntartó, valamint Búzás Péterné által képviselt Pósta Bt. Temetkezési Vállalkozás ( 
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 184.), mint üzemeltető 2010. december 20-án 
kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötöttek Kengyel, Petőfi út 614 hrsz-ú köztemető 
fenntartására és üzemeltetésére. 

2. A szerződést 2011. május 27-én módosították az üzemeltető adataiban történt változás 
miatt. Újabb adatváltozás miatt a szerződés második módosítása 2012. augusztus 31-
én történt. 

3. Közös megegyezés alapján a szerződésből a 2. pont  második francia bekezdése 
törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: A fenntartó gondoskodik a temetői 
utak /főutak és parcellák közötti utak/, temető előtti közterület, valamint a be nem 
temetett területek tisztántartásáról, folyamatos, illetve szükség szerinti 
gyomtalanításáról. Az évszaknak megfelelő munkák elvégzéséről, fák, bokrok, 
sövények ápolásáról, temetői szemét gyűjtéséről és elszállításáról. A temető területén 
folyamatosan biztosítani kell a sírok feltöltéséhez szükséges földet. A továbbiakban a 
üzemeltető nem számolhat fel szemét gyűjtésért és szállításért díjat az igénybe 
vevőktől. 

4. A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb rendelkezései változatlanul 
maradnak. 

5. A felek a szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon 
aláírták. 

 
 
 

 
 
Kengyel, 2015…….. 
 
 
 
Fenntartó képviseletében:     Üzemeltető képviseletében: 
 
 
…………………………………….    …………………………………… 
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Beszámoló 
 
 
Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
Magyarországon ma egyre nehezebb a megélhetés a kistelepüléseken. A helyben való 
elhelyezkedés komoly feladatnak bizonyul, hiszen a tőke, a beruházások, a vállalkozások 
leginkább elkerülik a falvakat, községeket. Az itt élő emberek közül sokan nem tudnak munkába 
állni, így válaszút elé kerülnek, vagy kiterjesztik látókörüket más településekre, városokra, 
országokra, vagy munkanélküliként vegetálnak, reményvesztetten alkalmi munkákból, 
segélyekből próbálva fenntartani magukat. Az apatikus munkanélkülieknek, akik úgy döntenek, 
hogy helyben maradnak a helyi önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében próbál segíteni. 
 
Amikor ezelőtt 1,5 éve megismerhettem a település adottságait, és lehetőségeit 
megfogalmazódott bennem egy koncepció, amit nyomban megosztottam az önkormányzat 
vezetőivel. Nem volt ez más, mint az önkormányzati tulajdonban lévő 27 hektáros mezőgazdasági 
szántóterület és az azon található termálkút hasznosítása. Elkészítettem egy projekt anyagot, 
mely egy termálvízre alapozott fóliakertészeti, szabadföldi és szántóföldi növénytermesztési 
beruházást foglalt magába. 
 
Arra gondoltam, tekintettel arra, hogy az ország hatalmas termálvízkincs birtokában van, amely 
koránt sincs kihasználva, hogy ez a projekt kitörési pontként alkalmas lehet a település 
számára nem csak gazdasági vonatkozásban, hanem a kormány munkahelyteremtő és 
közfoglalkoztatási politikájába is tökéletesen beleillene. 
 
Az elkészített projekt anyaggal Polgármester Úr és Jegyző Asszony megkereste a 
Belügyminisztérium illetékes osztályát, ahol első körben elutasítást kapott az elképzelés. Ezt 
követően a Polgármester Úr és a Jegyző Asszony felkértek arra, hogy menjek el velük a 
Belügyminisztériumba egy második meghallgatásra, és beszéljek én a fejlesztési elképzelésről, 
próbáljuk együtt meggyőzni az illetékeseket annak realitásáról, fontosságáról és nem utolsó 
sorban hasznosságáról. Ez a beszélgetés már sikeresebb volt, hiszen a Belügyminisztérium 
elfogadta és jóváhagyta a projekt költségét, melynek eredményeként Kengyel község “Kistérségi 
Start mintaprogram” jogcímen 65 millió forintos támogatáshoz jutott és megkezdődhetett a 
településen a gazdaságfejlesztési beruházás. 
 
Ezt követően a Polgármester úr engem, mint a projekt ötletgazdáját felkért a beruházás 
menedzselésére, koordinálására és nem utolsó sorban a termelés szakmai irányítására, melyet a 
Tisztelt Képviselő-testület is támogatott. A felkérést szívesen fogadtam és vállaltam, mivel ez a 
kihívás nem állt messze tőlem, hiszen korábban szüleimmel 25 éven keresztül folytattunk 
fóliakertészeti növénytermesztést, melynek során és hatására kellő szakmai és üzleti 
tapasztalatokra, partnerekre tettem szert, köszönhetem továbbá ezt a későbbi mezőgazdasági 
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szférában eltöltött 16 évemnek is. Egyébiránt ez irányú szakképesítéssel és diplomával is 
rendelkezem. 
 
2013. november 1-én, a megbízatásom kezdetén és 20 fő helyi közfoglalkoztatott irányítása 
mellett, ami ma már 37 fő, megkezdődött az érdemi munka. Kezdetben a hangsúlyt egy szociális 
helyiség biztosítására helyeztem, hiszen tél lévén gondoskodni kellett az emberek megfelelő 
elhelyezéséről. Ezt sikerült úgy megoldani, hogy az önkormányzat rendelkezésre bocsájtotta az 
Áchim úti ingatlanját, ahol előbb oktatás keretein belül megismertettem a dolgozókkal a 
termeszteni kívánt zöldség- gyümölcs fajtákat, majd igyekeztem elsajátíttatni azok gondozási, 
nevelési mechanizmusát, továbbá itt nyílt lehetőség a későbbi termesztési technológiánk bizonyos 
elemeinek az elkészítésére. Ezzel párhuzamosan még a tél folyamán sikerült megvásárolni az 
összesen 1000 nm alapterületű, (2 x 500 nm) fóliakertészetet biztosító új vasszerkezetet, valamint 
a termesztő terület elkerítését szolgáló anyagokat: drótháló, kerítésoszlopok, stb. és egy mobil 
konténert is, ami a jövőre nézve biztosítja a dolgozók kinti elhelyezését, és egyben raktározási 
célokat is szolgált, és szolgál a mai napig. A fóliakertészet vázszerkezetének kialakítására 
(meghajlítására) az önkormányzat speciális gép hiányában külsős kivitelezőt vett igénybe. Az 
időjárás jobbrafordultával elvégeztük a 4 hektáros terület körbekerítését, majd megkezdtük a 
fóliasátrak megépítését, összeszerelését, illetve a szükséges talaj-előkészítési munkálatokat.  
 
Minden eseményről, munkafázisról és munkavégzésről igyekeztem fénykép-dokumentációt is 
készíteni, amit a jelen beszámolómhoz mellékletként becsatolok. 
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Nem kis erőfeszítés kellett a villanyhálózat kiépítéséhez, hogy a program határidejét tartani 
lehessen, de a helyi vezetőkkel összefogva és némi közbenjárással sikerült ezt az akadályt is 
elhárítani. 
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Azt gondolom, hogy nem csak a személyem, hanem az önkormányzat valamennyi dolgozója, 
illetve a település valamennyi lakosa is büszkén konstatálhatta a tavaszi foglalkoztatásért felelős 
helyettes államtitkár személyes látogatását, hiszen beruházásunk azon túl, hogy dicséretben 
részesült, nagy érdeklődéssel és figyelemmel bír a minisztériumok, a környező települések vezetői 
és lakosai körében egyaránt. A fenti látogatást anno a Hír- TV is megörökítette. 
 
 
 

 
 
 
 
Április elejére jóformán elkészültünk szinte mindennel, beleértve a talaj-előkészületi munkálatokat 
is, így még ebben a hónapban egy 1 hektáros terület nagyságon elvetettük az Orange fajtájú 
sütőtököt, valamint 11,9 hektáron az olajnapraforgót.                                 
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Május közepén kiültetésre került 2 hektáron a Top Gun és a Crysby fajtájú dinnye, majd a 
hónap harmadik hetében 2 fóliasátorba, összesen 1000 nm-es területen 2200 db Monaline F1 
fajtájú paradicsom kiültetése zárta a sort. A görögdinnye termesztésünket kezdetben az 
időjárási körülmények és a mezei rágcsálók elszaporodása nehezítette, de ennek ellenére azt 
gondolom, hogy a 11 tonnás össztermésünkkel nem vallottunk szégyent a helyi lakosok nagy 
örömére, hiszen a termés teljes egésze a településen került értékesítésre. A nem megfelelő, 
éretlen terméseket úgyszintén a helyi lakosoknak ajánlottuk fel takarmányozásra, illetve 
savanyításra.  
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Paradicsom termesztésünk tekintetében kiváló termést könyvelhettünk el a 7 tonnát meghaladó 
mennyiséggel, ami a normál és átlagos tövenkénti 20-25 kg-ot, 10 kg-mal szárnyalta túl. 
 
A termés java része a szabadpiacon került értékesítésre, de ezen belül adományoztunk a lengyel 
testvér településnek valamint karitatív szervezetnek is. 
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Olajnapraforgó termesztésünk tekintetében a helyi és a környező területek viszonylatában 
kiemelkedő eredményt értünk el. A visszajelzések alapján dobogós helyezést értünk el a 39,5 
Tonna betakarított összmennyiséggel, ami a nagygazdáknak is irigylésre adott okot. A termést a 
Bunge Rt.-nek értékesítettük. 
 
Töktermesztésünk jelenleg még folyamatban van, az eddig beérett mennyiség egy része 
szabadpiacon került értékesítésre, de történt már többszöri szociális jellegű felajánlás is. 
 
A fenti növénykultúrák értékesítése során befolyt árbevételünk meghaladta a 4 millió forintot, 
aminek egy részéből sikerült egy Citroen Jumper teherszállító járműre is szert tenni, ami 
biztosította és reményeink szerint biztosítani fogja a megtermelt zöldségek piacra juttatását a 
későbbiek során is. 
 
Az előzményekhez tartozik még a termálkút kialakítása is. A kutat sikerült életre kelteni, annak 
teljes körű technikai és műszaki kivitelezésére decemberben kiírt közbeszerzési eljárást a 
budapesti és ceglédi székhelyű VIKUV Rt. nyerte el, aki a vállalt kötelezettségét teljesítette. 
 
  
A termálkút kiépítésének képes dokumentációja: 
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A fentieken túl meg kell említeni továbbá azt is, hogy a hévízberuházás hosszabb távon történő 
gazdaságos kihasználtsága érdekében lehetőségünk nyílt egy újabb pályázati programban való 
részvételre. 
 
Ennek keretén belül, egy úgynevezett ráépülő beruházási program jogcímen sikerült további 26 
millió forintnyi forráshoz jutni, amiből további 4 fóliasátrat sikerült megépíteni, amivel növelni 
tudjuk nemcsak a termesztő területünk nagyságát, de a további közfoglalkoztatási program 
létszámát is.  
 
Jelenleg a korábban megépített 2, és a bővítés során megépített további 4 fóliasátor vas- 
szerkezetének megerősítése, valamint azok fűtésének kiépítése történik. Ezzel párhuzamosan 
kerül kiépítésre az elhasznált termálvíz 1,8 km-es szakaszon történő elvezetése is.  
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A folyamatban lévő munkálatok befejezése után a hévízprogramunk alkalmas lesz a termesztési 
idő megnyújtására, ergo az eddigi úgynevezett hidegágyas, májustól októberig szóló 5 havi 
termesztési ciklus, időintervallum 8, vagy akár 9 hónapra hosszabbodik. Amennyiben a képviselő 
testülettől a jövőre nézve további bizalmat kapok, terveim között szerepel a korábban termesztett 
növénykultúrák mellett új növénykultúra beiktatása, termesztése is, mint például a 
csemegekukorica, illetve TV paprika. Új növény lesz a szántóföldi növénytermesztésben is, 
nevezetesen a takarmány árpa, hiszen figyelemmel kell lennünk a vetésforgóra. A 
paradicsomtermesztés a korábbi 2 fóliasátor helyett 6-ra növekedne, a piros 
dinnyetermesztést némi sárgadinnyefajta is színesítené. A sütőtök vetésterülete megfeleződne és 
a szántóterület egyik sarkában kapna helyet.  
 
Jelenleg a művelés alatt álló terület 37 fővel működik. A közfoglalkoztatottak alapvetően pozitívan 
ítélik meg a programot. E mögött a legkülönbözőbb indokok húzódnak meg. Hivatkoznak a 
szépülő faluképre, a helyben megtermesztett zöldség- gyümölcsféleségek helyi sajátosságaira, 
továbbá és talán a legfontosabb számukra, hogy nem kell a településről eljárni. Mint közgazdász 
azt látom a program egyfajta életmentő funkcióval bír számukra, hisz e nélkül az alapvető 
szükségletüket sem tudnák kielégíteni. Nagy probléma a kevés bér, az időszakos jelleg, ami miatt 
sokan nem is tartják ezt biztos megélhetési formának.  
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Olyan kijelentéseket is hallani, hogy sose tudja az ember, hogy mikor hívják és, hogy mennyi 
időre. Az se biztos, hogy vissza lehet menni, nem biztos kenyér, hiszen csak határozott időre szól. 
Stb. 
 
Ennek tükrében távlati célként egy önfenntartó, profittermelő önkormányzati tulajdonú 
vállalkozás létrehozását jelölném meg, ami biztos megélhetést, kiszámíthatóságot nyújt az ott 
dolgozó embereknek, és amely az önkormányzat számára is biztos bevételt jelenthetne. 
Hosszabb távon javasolnám a termelést egy korlátolt felelősségű társaságként (Kft) végezni, 
mivel így ki lehetne használni az áfa kör adta lehetőségeket, aminek következtében megnőne a 
mozgástér és könnyebben lehetne érvényesülni a következő 7 éves ciklusban megnyíló 
mezőgazdasági pályázatokon. Munka, jövőre is lesz. A település életében rendkívül jelentős, 
meghatározó időszak következik. Úgy hírlik, hogy a 2014 és 2020 közötti európai uniós ciklus az 
utolsó, amelyben még jelentős fejlesztési forrásokat kapnak a tagállamok. Hogy valóban így lesz-
e, arra a jövő ad majd választ. Most még bőséges fejlesztési támogatások állnak Magyarország 
rendelkezésére. A pályázati lehetőségekkel okosan kellene élni, mert az önkormányzat 
vezetősége és képviselő testülete előtt álló öt évben kell a község jövőbeli önfenntartó 
képességét megnövelni. Olyan további beruházásokra lenne szükség, amelyek a jövőben 
munkahelyeket generálnak, bevételt termelnek, illetve amelyek folytán csökkennek az 
önkormányzat rezsiköltségei. Arra kell készülni, hogy ha a jövőben az EU megváltoztatja 
fejlesztési politikáját és nem juttat, vagy jóval szerényebb mértékben biztosít a tagállamoknak 
támogatásokat, akkor is legyen bevétele Kengyel községnek, hogy a megvalósult beruházások 
fenntartásának költségeit saját erőből biztosítani lehessen. Nem árt felkészülni a pályázatok 
nélküli, vagy csak a csekély pályázati lehetőséget kínáló új világra. Mindennek az alapja, a 
gazdálkodási fegyelem szigorú fenntartása. Tisztelt képviselő testület! Az elmúlt percekben 
megpróbáltam átadni önöknek mindazt, ami az irányításom alatt az elmúlt egy évben megvalósult, 
és igyekeztem némi jövőbeni koncepcióra is rávilágítani, remélem nem kevés sikerrel. Köszönöm 
a megtisztelő figyelmet, a képviselő-testületnek és a település vezetőinek munkájához további sok 
sikert kívánok. 
 
 
 
 
          Kengyel, 2014.november 1.                                                       Hegedűs József 
 
 
A folytatás… 
 
 
Az elmúlt időszak sem telt el fejlesztés nélkül, mint ahogy korábban már esett róla szó a kibővített 
termesztési terület fűtéskiépítésének munkálatait végeztük. Ennek keretén belül kiépítésre került 
egy úgynevezett kétkörös fűtésrendszer, ami áll egyrészről egy talajfűtésből 25 cm-re leásva a 
talajba, másrészről egy a fóliasátrak két oldalán végigfutó, úgynevezett radiátor elvként működő 
fűtésből. 



 
 
 
 

41 

 

 

 



 
 
 
 

42 

 

 

 



 
 
 
 

43 

 

 
 



 
 
 
 

44 

A fűtésünk során majdan elhasznált termálvizet a terveknek megfelelően a kertészetünktől 
mintegy 1,5 km távolságra lévő harangzugi csatornába kötöttük be. 
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A próbaüzem megtörtént, jelenleg a rendszer tesztelése és a termesztő közeg befűtése folyik, 
hogy az esetleges hibák kiküszöbölését még időben elvégezhessük. Ezzel párhuzamosan 
elvégeztük a fóliasátrak előkészületi munkálatait, mint pl. a csepegtető öntözés kiépítését, a 
tápkockák lyukkifúrását, valamint azok kampóra történő madzagolását. Ezzel a fóliakertészet 
ütemszerűen készen áll a február 23.-i elsőkörös paradicsom kiültetés fogadására. A Képviselő-
testület egy helyszíni látogatás során személyesen is megismerheti a kertészet munkáját. 
 
Kengyel, 2015.február 18. 
 
 
 
                                                                                                                Hegedűs József  
 



































































































KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület  2015. február 26-i ülésére 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  helyi szabályairól  
                                                                                                                     
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény (továbbiakban Szt.)  2015. március 1. napjától hatályba kerülő 
rendelkezései alapján  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendeletalkotás vált szükségessé.  

Az Szt.132. § (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy rendeletben 
szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az 
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait. 

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, méltányossági közgyógyellátásra, 
adósságkezelési szolgáltatásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon 
kívül helyezésre kerül az Szt.-ből. Ettől az időponttól kezdődően –az átmeneti szabályokban foglaltak 
kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges. 

az önkormányzatok által biztosított ellátás neve települési támogatás lesz egységesen. E támogatás 
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás például: 
 a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, 
 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személyek részére, 
 a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
 a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását. 
 
Kengyel 2015. február    23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Dr. Fekete Nóra 
                                                                                                             Jegyző 
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
_____/2015. (_____) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  helyi szabályairól  

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról 
szóló1993. évi III. törvény 134.§ (4) bekezdés  g) pontja és 134/E.§ -ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
 
                                                                              I.fejezet  

 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok 

                                     
A rendelet célja, hatálya 

1.§ 
 

 (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a 
Kengyel Községi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 
szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  
 
(2) Ha jogszabály vagy e rendelet másképp nem rendelkezik , a rendelet hatálya kiterjed a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§ (1)-(2) 
bekezdésében, 3. §(3) bekezdésének a) pontjában meghatározott Kengyel közigazgatási területén 
lakcímmel rendelkezőkre.  
 

Hatásköri szabályok 
 

               2.§ 
 
(1)A Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetésre vonatkozó hatáskörét a 
Polgármesterre ruházza át.  
(2) Az egyéb hatásköri szabályok az egyes ellátási formáknál kerülnek részletezésre.  
 

Eljárási rendelkezések 
 

                3.§ 
 

  
(1) Az  ellátások iránti kérelmet Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az erre 
rendszeresített – az e rendelet mellékletét képező -  formanyomtatványon kell  benyújtani.  
(2) A kérelemhez mellékelni kell 
a) az együtt élő személyeknek a jövedelem számítására irányadó időszakra eső jövedelméről szóló 
igazolást, 
b) a gyermek elhelyezéséről, vagy gyámrendelésről szóló határozatot, 
c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező nappali 
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról, 
d) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. 
(3) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az 
adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra. 
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(4) Az ebben a fejezetben meghatározott ellátásokra a közigazgatási hatósági eljárás és  szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(5)E rendeletet az Szt.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) korm. 
rendelettel együtt kell alkalmazni 
(6) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: 
a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás, 
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott 
igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata, 
c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi 
nyugdíjszelvény, 
d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás, postai szelvény, 
olyószámlakivonat 
e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény,  
bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító 
jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy 
nyilatkozata, 
f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat, 
g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés, 
h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,bankszámlakivonat, vagy a 
kifizető igazolása, 
i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási szervvel 
kötött együttműködés, vagy nyilatkozata  
j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás. 
(7) Az e rendeletben szabályozott  támogatások esetében a jövedelem számításra vonatkozó időszakra az 
Szt. 10. §(2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  
(8) Az e rendeletben használt fogalmakra  az Szt. 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.  
(9) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal 
megkeresheti: 
a) az állami adóhatóságot, 
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet, 
c) az igazolást kiállító szervet, 
d) a munkáltatót, 
e) elrendelheti környezettanulmány készítését, illetve elfogadható a kiskorú gyermeket nevelő 
családoknál a gyermekjóléti központ, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó 
szervek javaslata, környezettanulmánya is. 
(10) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során környezettanulmányt készíthet a kérelmező 
szociális helyzetének megállapítása érdekében. Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a 
kérelem beadását megelőzően már készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul 
venni. 
(11) Amennyiben az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a 
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott 
lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon 
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 
(12) A havi rendszerességgel folyósított természetbeni települési támogatásként megállapított 
lakásfenntartási támogatás utólag minden hó 5. napjáig átutalásra kerül a szolgáltó részére.  
(13) A pénbeli ellátások a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kerülnek kifizetésre.  
. 
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                                               Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 

    4.§ 
 

A jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett ellátások megtérítésének elrendelése esetén a 
hatáskört gyakorló az Szt. 17. § (5) bekezdése szerint jár el. 
 
 
                                                              Adatkezelés 
 

    5.§ 
 

 A jegyző a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítására, az ellátás biztosítására, fenntartása 
és megszüntetése céljából az Szt. 18-19.§-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi 
nyilvántartást vezet.   
 
 

                                                        II.fejezet 
 

1. A települési támogatás formái 
 
 

Eseti támogatás 
 

6. § 
 

(1)Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési és 
Oktatási Bizottsága eseti támogatásként rendkívüli települési támogatásra  való jogosultságot állapít 
meg azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt 
anyagi segítségre szorulnak.  
(2)Az eseti támogatás  iránti kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújtható 
be.  
(3)Eseti támogatásra jogosult a 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén az a 
személy akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb 
összegének 130%-át nem haladja meg.  
(4)Az eseti  támogatás mértéke alkalmanként maximum 10.000.-Ft. 
(5)A kérelmezőnek  a kérelmében indokolnia  kell az eseti támogatásra  való jogosultságát.   
(6)Az  eseti támogatás  évente két alkalommal adható. 
(7)Az  eseti  támogatás  természetbeni ellátás formájában is nyújtható.  
(8)Kivételes méltánylást érdemlő esetben a hatáskört gyakorló évente egy alkalommal a (3) és (4) 
bekezdésben szabályozottaktól eltérhet. A méltányosságból adható eseti támogatás mértéke azonban 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.  
(9)Az eseti támogatásról átruházott hatáskörben Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- 
testületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága dönt. 
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                                                                  Temetési segély 

 
7. § 

 
 
(1)Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési és 
Oktatási Bizottsága a temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatást állapíthat meg 
annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg.  

a.) a kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a nevére kiállított számla eredeti példányát, 
valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.  

b.) a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 90.000.-Ft. A  temetés költségeire 
tekintettel megállapított települési támogatás  mértéke alkalmanként 20.000.-Ft.” 

(2)A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon 
belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
(3) A temetési segélyről átruházott hatáskörben Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-            
testületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága dönt. 
 
 

 
Az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való hozzájárulás 

 
8.§ 

 
(1)Rendkívüli települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások 
költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek,  
a) aki közgyógyellátásra nem jogosult és  rendszeresen,  alkalmanként felírt gyógyszerköltségét, vagy 
gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
210%-át.  
b) aki közgyógyellátásra jogosult és a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás 
alapján nem beszerezhetők és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át. 
c) aki az egészségügyi alap és szakellátást igénybe venni – utazás költségére tekintettel -  szociális 
rászorultsága alapján nem tudja, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal adható. 
 
(3) Az (1) bekezdésben a) és b) pontjában szabályozott rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 
kötelező melléklete a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.  
 
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 
és/vagy gyógyászati segédeszköz költsége,de  alkalmanként maximum 15.000.-Ft. 
 
(4) Az  (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás a hatáskört gyakorló 
döntése alapján természetbeni támogatás formájában is adható.  
 
(5)Az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott rendkívüli települési támogatást  természetbeni 
támogatás  – kizárólag személyszállítás - formájában biztosítja az önkormányzat. 
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(6)Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás esetében Kengyel Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottsága, az (1) bekezdés c) 
pontja szerinti támogatás esetében a Polgármester dönt átruházott hatáskörben. 
 
 
  

Karácsonyi csomag 
 

9.§ 
(1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –hivatalból, a költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg-  tárgyév decemberében rendkívüli települési támogatásként  természetbeni ellátás 
formájában támogatásban részesítheti Kengyel közigazgatási területén lakcímmel rendelkező 65. 
életévét betöltött személyt.  
(2) A karácsonyi csomag értéke: maximum 1.500.-Ft. 
 

Mikulás csomag 
10.§ 

(1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –hivatalból, a költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg-  tárgyév decemberében rendkívüli települési támogatásként mikulás  csomag formájában 
támogatásban részesítheti Kengyel közigazgatási területén lakcímmel rendelkező 0-14 éves korú 
gyermekeket. .  
(2) A mikulás csomag értéke: maximum 1.000.-Ft. 
 

Szépkorúak köszöntése 
11.§ 

(1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –hivatalból, a költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg-  tárgyévben rendkívüli települési támogatásként természetbeni ellátás formájában  
támogatásban részesítheti Kengyel közigazgatási területén lakcímmel rendelkező a 80-ik, 90-ik, 100ik 
életévüket töltő személyeket.  
(2) A természetbeni ellátás értéke: maximum 3.000.-Ft. 
 

Lakásfenntartási támogatás   
 

12.§ 
 

(1)Települési támogatásként a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás 
formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
(2)Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  
(3) A lakásfenntartási támogatás havi összege: 2.500.-Ft.  
(4) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  
(5)A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti 
meg.  
(6) A  lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a támogatás lejártát követően ismételten 
benyújtható.   
(7) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az e rendelet mellékletét képező 
formanyomtatványon kell benyújtani. 
(6) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokon túl, az e rendelet mellékletét képező 
vagyonnyilatkozatot és  a szolgáltató által kiállított részszámla másolatát.  
(8) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása 
a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költségek tekintetében a 
szolgáltató írja jóvá.  
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(9) Azon személy részére, akinél előrefizetős mérőóra működik, a lakásfenntartási támogatást 
kizárólag a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz, kódhordozó formájában kell nyújtani.  
(10) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 
(5) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit. 
(11)Ha lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának 
időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó 
támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további 
folyósítását meg kell szüntetni. 
(12) A lakásfenntartási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös 
háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér 
egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. 
(13)A lakásfenntartási támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 
 

Átmeneti rendelkezések 
13.§ 

 
Az Szt. 38.§-a alapján megállapított normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy  
támogatása lejártát követően kérelmezheti az e rendelet 12. §-a szerinti ellátást.  

 
 
                                                                     Záró rendelkezések 

                     14.§ 
 

(1)Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kengyel Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 15/2011. (IX.01.) számú és Kengyel Községi Önkormányzat a helyi lakáscélú támogatásokról 
szóló 5/2004./III.26./ számú önkormányzati rendelete.   
 
 
 
Kengyel, 2015. február ……. 
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Fekete Nóra 
  polgármester                                                                                  jegyző 
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1. melléklet   
Kérelem  

rendkívüli települési támogatás megállapítására  
 
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________   
      

 Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/:    
  
            Születési helye: _________________________Anyja neve:_____________________ 
 
 Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap 
  
2./ * Állampolgársága :  magyar vagy ___________________________________________ 
                     
3./ * Családi állapota: 

             egyedülálló 

             házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt 

4./ Lakóhely:       ______________________________________________helység 
 
 _________________________________utca________sz..________em._________ajtó 

     Tartózkodási hely:       _______________________________________helység 
 
 _________________________________utca________sz.________em. _________ajtó 
 

     Értesítési és utalási cím:       
___________________________________helység 
 
 _________________________________utca________sz.________em.__________ajtó 
 
     Telefonszám:   ____________________ 
 
5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő - 
családtag -    szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó 
 
6./ A  KÉRT TÁMOGATÁS FORMÁJA /aláhúzással jelölendő/  

-    eseti támogatás   
-    temetési segély 
-    egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való hozzájárulás   
 
Indokolás: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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7./ A  kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ________fő 
8./ *Nyilatkozom arról, hogy fenti ingatlanban egyedül élek/közös háztartásban élek az alábbi 
személyekkel: 
 

 A megfelelő rész aláhúzandó 
 

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN LAKÓK ADATAI 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni 
kapcsolat 

Születési hely,idő 
TAJ szám Anyja neve 

 
1. 

 ………………………… 
    ....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
2. 

 …………………………… 
    ....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
3.   

 ………………………… 
    ....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
4. 

 ............................................... 
    ...év..............hó.....nap 

   

 

 
 
 5.   

 ………………………… 
     ....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
 6.   

 ………………………… 
    ....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
 

7. 

 ………………………… 
    ....év..............hó.....nap 

   

 

 
 
8. 

 …………………………… 
    ....év..............hó.....nap 

   

 

 
Közös háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel  rendelkező 
személyek közössége. 
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 

 



 10

 
JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

A jövedelem típusai 

Kérelme
ző 
jövedelm
e 

A háztartásban lakó hozzátartozók jövedelme 
 
       

1. 
Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó ebből 
közfoglalkoztatásból származó 

        

2. 
Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

        

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

        

4. 
Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások 

        

5. 
Önkormányzat. járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelmek 
 

        

7. Összes jövedelem 
 

        

 
Egy főre jutó havi jövedelem /ügyintéző tölti ki/: …………………………..Ft/hó.  
 
 
Felelősségem  tudatában kijelentem, hogy 

a.) életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (megfelelő aláhúzandó) 
b.) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
   
 
Kengyel,  20___ év_________________hó _____nap 
 
 

kérelmező és a vele közös háztartásban együtt élő nagykorú hozzátartozó aláírása 
 

A kérelmet a mai napon átvettem:_________________________(átvétel ideje, ügyintéző 
aláírása) 
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2. számú melléklet  
IGAZOLÁS 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről 
 
 

1. Kérelmező neve /születési név is/:_________________________________________ 

2. Születési helye, ideje:__________________________________________________ 

3. Anyja neve: _________________________________________________________ 

4. TAJ-száma:__________________________________________________________ 

5. Lakóhelye:___________________________________________________________ 

6. Tartózkodási helye:____________________________________________________ 

 

 

*A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz                                                       Költsége forintban:  

                      neve:                     

______________________________                                                       _________________ 

______________________________                                                       _________________ 

______________________________                                                       __________________ 

______________________________                                                       __________________ 

________________________________                                                          __________________ 

________________________________                                                       __________________ 

______________________________                                                       __________________ 

______________________________                                                       __________________ 

______________________________                                                       __________________ 

 

Összesen: __________________Ft 

 

 

Kengyel, 20……… 
 
 
 
 

 p.h. 
 
 

                                                                                                          aláírás             
 

 közgyógyellátásában részesülő személy esetén a közgyógyellátásba nem tartozó 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 
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3. számú melléklet  

KÉRELEM 
 lakásfenntartási támogatás megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve: ........................................................................................................................................ 

1.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................... 

1.1.3. Anyja neve: .............................................................................................................................. 

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................................... 

1.1.5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ............................................................................. település 

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám .............................................................. település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□□□□□□□ 

1.1.8. Állampolgársága: ..................................................................................................................... 

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................... 

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .................................................................................... 

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 
 

 A B C D 

 
Név 
(születési név) 

Születési helye, ideje 
(év, hó, nap) Anyja neve 

Társadalombiztosítási 
Azonosító 
Jele 

 
1.     2.     3.     4.     5. 
6.  
7.  
8. 
9. 
10. 
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2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:  
 

 A B C 
 

 A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 
további  
személyek 

 

1. 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

      

 

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és 
más önálló tevékenységből 
származó 

      

 

3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások       

 

4. 
Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások       

 

5. 
Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások       

 
6. Egyéb jövedelem       

 

   7.      Összes jövedelem 

 

3. Lakásviszonyok 

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2. 

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: ................................................................. 

4. Nyilatkozatok 

4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék 

működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). 

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ .................................... 
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{ 4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): 
............................................................................................................................................................ 

4.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó), 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört 

gyakorló szerv ellenőrizheti. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Dátum: ............................................... 

 
................................................................... .................................................................. 
 
kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 
 
 
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási 
hellyel is rendelkezik. 
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4. számú melléklet 
Vagyonnyilatkozat 

I A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 
Születési neve: .............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 
Lakóhely: ..................................................................................................................................... 
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a v háztartás valamennyi tagjának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... 

út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község 

.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: 

................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, 
műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... 

út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község 

.............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: 

................ év 
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: ' 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám 
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális 
igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 
aláírás 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő 
pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a 
Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.  
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
 

2015 évi munkaterve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Összeállította:  intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
 
 

 

Jelen munkaterv a hatályban lévő jogszabályok, az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzata, az Alapító Okirata és fenntartói utasításokat, feladatokat foglalja össze 
folyamatosan 2015.évre. 

 
 
 
 
 

Kiemelt szakmai feladatok 
 
 

Intézményünk szakmai programjának megvalósítása meglévő szolgáltatások fejlesztése 
bővítése, igazodva a valós igényekhez. 
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők 
 
Kapcsolatrendszer továbbépítése, szükséges intézményi módosítások elvégzése. 
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők 
 
Szakmai munka folyamatos ellenőrzése , kontrollálása, monitorozása 
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők 
 
Folyamatos kapcsolattartás  észlelő és jelzőrendszer tagjaival a jelzési protokolnak 
megfelelően , szükség esetén  a kapcsolattartási forma  módosítása, együttműködési 
megállapodások megkötése. 
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők, családgondozó 
 
Pályázati lehetőségek figyelése, kiaknázása. 
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők 
 
Továbbképzési kötelezettségnek való megfelelés kiegészítve a burn –out és szupervíziós 
tevékenységekkel. 
felelős: Intézményvezető, szakmai vezetők családterapeuta közreműködésével 
 
 
További feladatok: 

 
 

Elérhető, szükségletalapú szolgáltatási rendszert kell kiépíteni, működtetni – az adott 
költségvetési támogatás igénybevétele mellett – hatékonyságunk és ügyfeleink 
elégedettsége érdekében. 
Egységesen meghatározott jogosultsági kritériumokat állapítsunk meg. 
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 Egységes elvárási rendszer alapján ellenőrizzük és értékeljük a szolgáltatási 

tevékenységeket. 
 Az intézmény hagyományainak  megtartása,  új és tartalmas programok bevezetése . az 

idős korosztály is hasznosnak érezheti magát, megszűnjön a „feleslegessé válás „ 
érzése. 

 
 
 
A  Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény  általános segítő szolgáltatás keretében preventív 
tevékenységet folytat, mely során figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló problémák okait, ezeket jelzi illetékes hatóságok, 
szervek, egyéb intézmények felé. Segíti a szociálisan egészségügyileg rászoruló személyeket, 
önmaguk ellátásában, étkeztetésben. 
 Intézményünkben a gondozási-ápolási tevékenységet az alábbi mottónknak megfelelően 
végezzük:  „ A gondozás-ápolás során tisztelni kell az egész személyt. Az egyén tisztelete: az 
összes dolgozó legyen érzékeny az ember egyéniségére, kulturális hátterére és körülményeire. 
Az emberi méltóság és önbecsülés tisztelete: az emberek elvárhatják, hogy becsületesen, 
tisztelettel, méltóságuk megőrzésével bánjanak velük.”  
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, melyhez különösen az 
egészségügyi-, oktatási-nevelési intézmények, családsegítő szolgálat társadalmi szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek tartoznak. 
 A hozzá forduló embereket meghallgatja, számukra tájékoztatást ad szociális, 
családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formájáról és hozzájutásról, segítséget 
nyújt szociális,  ügyek vitelében.  
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben zajló  szakmai munka célja a meglévő társas 
kapcsolatok erősítése, szociális és kommunikációs készségek fejlesztése, meglévő képességek 
szinten tartása és fejlesztése, szabadidő helyes eltöltésének megismerése és gyakorlati 
alkalmazása,  egyénre szabott speciális támogatás nyújtása,  
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1. Házi segítségnyújtás 

 
 
Különösen gondot jelent az egyedül élő idős emberek helyzete, akik kevésbé számíthatnak 
környezetük, családjuk segítségére. A családok jelentős része megélhetési gondokkal küzd és 
ilyen körülmények között sok esetben komoly nehézséget jelent az idős, beteg szülők ápolása, 
gondozása.  
A fiatalok új munkalehetőség érdekében elköltözik de az idős korosztály már ragaszkodik az 
addig kialakított életéhez, lakókörnyezetéhez. 
A szolgáltatással el kell érni hogy amíg lehet addig az idős embereket saját, megszokott 
környezetében segítsük , figyelembe véve egészségügyi és mentális állapotukat.  
 
 
Nagyon fontos  a lakosság hiteles tájékoztatása a szolgáltatásokról, ennek a módja:    
 
-    szórólap készítése, eljuttatása az érdeklődőknek,  
- a fenntartó honlapján történő szolgáltatásokra vonatkozó ismertetők közzététele 
- települési média igénybevétele 
- Házi segítségnyújtás szakfeladaton: 7 fő dolgozik ebből 5 fő intézményi dolgozó, 3 főnek 

van meg a végzettsége. 
Jelenleg: 63 fő ellátására van engedélyünk 
 

 
2. Családsegítés 

 
A   Családsegítés feladatai feladata évről évre növekszik. Jelentősen emelkedett az anyagi 
problémával hozzánk fordulók száma..  Felerősödtek a családi problémák, 
szenvedélybetegségek, pszichiátriai betegségek (alkoholizmus, depresszió), családok 
bomlottak fel. Nőtt a  hajléktalansággal veszélyeztetett egyének és száma 
 
A dolgozók leterheltsége évről évre jelentős, ami a komplex családgondozás és az egyéni 
esetkezelés minőségi romlására, a dolgozók kiégéséhez fog vezetni. Szükségesnek tartom a 
dolgozók , megsegítését, szakember segítségével „ bournout tréning” ( konfliktus kezelés, 
stressz kezelés  , egyéni-csoportos tanácsadás ). 
Intézményünkbe  családterapeuta jár ki 3 hetente és fogadja a hozzá rendelt klienseket vagy 
az önként jelentkezőket. 
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3. Ápolást , gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona 

 
Idősek otthonában 23 férőhelyünk van. Minden férőhely foglalt. Jelenleg 11 sorban álló vár a 
beköltözésre.  
Az idősek otthonában 2014 óta Szakápolót alkalmazunk megbízással aki a törvényben előírt 
feladatokat látja el és segíti tanácsokkal látja a dolgozókat. 
Háziorvosunk dr. Kotró László. 
Idősek ellátásában 7 fő vesz részt  1 fő vezető ápoló és 6 gondozónő. Minden dolgozónak 
megvan a megfelelő végzettsége  
 
 

Szűrővizsgálatok 
 
A rendszeres vizsgálatok célja a betegségek még tünetmentes, illetőleg korai 
stádiumban való felfedezése és a betegség kialakulásának, súlyosbodásának 
megelőzésére szolgáló kezelés, terápia beállítása. 
Az Határidő: folyamatos 
 
Védőoltások 
Szezonális influenza védőoltás szeptember-december folyamán a lakók és a dolgozók 
körében igény szerint. A védőoltásokkal kapcsolatos jelentések megtétele az ÁNTSZ 
felé. A hepatitisz elleni védőoltást is igény szerint biztosítja az intézet. a kiskorúak 
részére előírt védőoltások esetében a törvényes képviselők a kötelezettek. 
Felelős: az intézet háziorvosa, vezető ápoló 
Határidő: ÁNTSZ ajánlása szerint 
 
 
Gyógyszerellátás 
A gyógyszerellátást a 2006. évi XCVIII. törvény és annak módosításainak és 
kiegészítéseinek megfelelően kell az intézmény lakóinak biztosítani. A törvény az 
azonos hatóanyagú,de a csoporton belül a legolcsóbb gyógyszer írható fel a 
betegnek. 
14/2007 EüM rendelet szabályozása értelmében kell eljárni az inkontinencia 
termékek felírásával és beszerzésével kapcsolatban. 
További cél a gyógyszeres terápia visszaszorítása, kiváltása, alternatív megoldások, 
egyéb terápiák alkalmazása. 
Felelős: intézményvezető főorvos, intézményvezető ápoló 
Határidő: folyamatos 
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Gyógyszerelés 
 
A gyógyszerelés során megfigyelt tapasztalatok alapján az előforduló tévedések 
kiküszöbölése, a kompetencia és felelősség tisztázása érdekében a gyógyszerelés 
folyamatának megfontolt szabályozása válik szükségessé, mely protokoll formájában 
már előkészítés alatt áll, végesítése az első félév feladata lesz. 
Felelős: intézményvezető ápoló 
 
Fejlesztő foglalkoztatás 
 
Személyre szóló, személyes részvételt igénylő és lehetővé tevő, az emberi és 
személyiségi tiszteletben tartó foglalkozás, ellátás, mely a lakók napi életviteli 
támogatása előtérbe helyezésével határozza meg a fejlesztés konkrét feladatait. A 
fejlesztések direkt és indirekt  
 
 
formájának alkalmazásával biztosítja az önállóság fenntartását, elérését az 
önkiszolgálás területein, a szociális készségek megőrzését, fejlesztését, a motivált 
munkavégzés elérését, a tartalmas szabadidő eltöltését. 
A fejlesztési tervek tartalmaként meg kell, hogy jelenjenek az intézményi munkaterv 
fő célkitűzéseinek megismerése, azok egyénre lebontott megvalósulási lehetőségei 
Felelős: fejlesztő csoportvezetők 
Határidő: folyamatos 
  
 
Betegszállítás 
 
Feladatok az ellátás biztosítására: 

- betegszállítás szervezése 
- kísérő biztosítása 
- időpontok egyeztetése, összehangolása 

A betegszállítás intézményi gépjárművel történik, ( fenntartó által van biztosítva) 
szükség esetén mentőszállítás igénylésével. Cél: indokolt esetben a lakó egészségügyi  
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okból történő kivizsgálásának elősegítése, eü. intézménybe szállítása; a várakozási 
idő redukálása, időpontok betartása és a pszichés terhelés csökkentése mellett. 
Felelős: vezető ápoló, alapellátás vezető 
 
 

Étkezési kultúra 
- az intézmény napi 3x étkezést biztosít, az ellátottak egészségügyi állapotának, 

a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények 
között. Egészségügyi indokoltság alapján orvosi utasításra napi 5x étkezést 
illetve diétát biztosítunk. Étkezések az intézmény ebédlőjében illetve a 
gondozottak mozgásbeli akadályozottsága esetén, az osztályon kialakított 
helyen történik. 

Ruházat, textília 
- az intézményben élők többsége saját ruházattal rendelkezik. Akinek nincs 

megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházata az intézmény-a teljes körű 
ellátás keretében- kiegészíti azt,hogy a vonatkozó jogszabály által előírt 
mennyiség fehérneművel, hálóruhával, felsőruházattal és lábbelivel 
rendelkezzen a gondozott. 

- öltöztetés: évszaknak és időjárásnak megfelelő ruházat biztosított, naponta 
alsónemű csere, szükség szerint felsőruházat cserével 

- Szennyes ruha és ágynemű: ágyneműcsere  hetente illetve szükség szerint 
van,  

- tiszta ruha biztosítása, elszakadt ruházat javítása illetve pótlása rendszeresen 
történik. 
 
 
 
 

4. Étkeztetés 
 
Jelenleg   31 megállapodás van. 29-31 között mozog a napi rendelés. 2014. óta hétvégén és 
ünnepnapokon is biztosítunk  ebédet és kihordást .Jelenleg  a Zöld Labdamágus Kft-vel állunk 
szerződésben. 
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Idős és demens személyek ellátása 
 
 

 
Nappali ellátás területén  11 ellátott ebből  4 fő demens.  Folyamatosan készülnek a 
klubosok a rendezvényekre . Kézműves foglalkoztatás, történik. Lehetőség van 
olvasásra tv-nézésre.  a község és az intézmény  rendezvényein  való megjelenésre. 
Amikor szükséges személygépkocsival szervezzük meg a rendezvényekre való 
szállítást.  Szükség esetén időpontot egyeztetünk , vizsgálatokra szállítjuk az 
ellátottat.  
Ezen feladaton 2 fő intézményi dolgozónk van akik megfelelő végzettséggel 
rendelkezik. 

A szükséges dokumentációkat minden szakfeladaton vezetjük, az adminisztrációs munkák, a 
nyilvántartások vezetésére kötelezettek számára rendkívül időigényes és összetett feladatot 
jelentenek. A törvényi változások is az adminisztrációs terhek növekedését jelentik. 
A munkavégzés a Szociális Szakma Etikai Kódexében meghatározottak szerint és a 
vonatkozó törvényi, jogszabályi háttérnek megfelelően történik. 
 
 
 

 
Kapcsolatok 

 
 

Törekszünk, jól működő kapcsolatok kialakítására és meglévő kapcsolataink fenntartása a falu 
közösségével, helyi intézményekkel, szervezetekkel. A helyi általános iskola tanulói és az óvodások  
rendszeresen szerepelnek intézményünk ünnepi műsoraiban, örvendeztetik meg lakóinkat. 
kapcsolatainkat igyekszünk a településen kívülre is kiterjeszteni,. Ezen alkalmak, a szabadidős 
programok mellett, kitűnő módjai a szemléletformálásnak és az előítéletek elleni 
küzdelemnek. Hiszen intézményünkbe ellátogatók, ezáltal bepillantást nyerhetnek lakóink 
életébe, megtapasztalhatják kedvességüket, szeretetüket, pozitív benyomások érik őket.  
A meglévő, jól működő kapcsolatok folytatása a falu közösségével, helyi intézményekkel, 
szervezetekkel. Közös programok szervezése 
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Társas kapcsolatok kiépítése 
Társas kapcsolatok az otthonon belül az otthon gondozottjai és alkalmazottjai között jöhetnek 
létre. a jó kapcsolat feltétele az, hogy a lakók bizalommal legyenek a gondozónők iránt. A 
dolgozó minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó. A 
lakó meghallgatására mindig módot kell találni, panaszát komolyan kell venni, kezelni, és ha 
szükséges megfelelően kell intézkedni. a kapcsolatkiépítés fontos pillére a titoktartás, ilyen 
magatartással a gondozó  megnyerheti a gondozott bizalmát.   A kapcsolat lényege egy 
bizalmi alapon kialakuló kapcsolat létrehozása, mely elősegíti a lakó életét a 
mindennapokban.,  
Az otthonban élők között a társas kapcsolatok sajátosan alakulnak ki. a gondozottak körében 
igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely a gondozottaink alkalmazkodó képességének és 
aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért segítséget kell nyújtanunk abban, hogy a 
gondozottak között baráti kapcsolatok alakuljanak ki, és ne forduljanak elő értelmetlen viták 
és beilleszkedési zavarok. 
 
Kapcsolat a családdal 
Az otthonon belüli családias légkör kialakulását segíti elő, ha a gondozottak megtartják, 
illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, 
barátaikkal. Az ápolók és gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek 
kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Munkánk során igyekszünk szoros 
kapcsolatot kialakítani a hozzátartozókkal, illetve ha szükséges biztosítjuk a levelezés 
feltételeit. 
Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy 
távollétüket a családjuk körében töltsék. törekszünk arra, hogy a távollét időpontja lehetőleg 
nagyobb családi ünnepek idejére essen. 
Évente több alkalommal szervezünk kisebb csoport részére haza utat, figyelembe véve a 
gondozott és a hozzátartozó igényét. 
 
Ezen foglalkoztatás sokszínű tevékenységek végzésére nyújt lehetőséget: 

- Irodalmi jellegű foglalkozások 
- Ünnepekre történő készülés 
- Zenehallgatás és daléneklés 
- Kézműves tevékenységek 
- Játék, szórakozás 

A foglalkozások tervezésénél segítségül szolgál az egyéni fejlesztés tematikája is, melyben fő 
irányvonalként az aktuális évszakhoz kötődő témák, események, ünnepek jelennek meg. Mindezek 
mellett a csoportnak vannak saját hagyományai is, mint például különböző ünnepek csoportban 
történő megünneplése, közös vásárlások, piknikek. 
Célunk, lakóink számára széleskörű, pozitív, közös élmények nyújtása, az együtt alkotás 
örömének megtapasztalása, mely által lakóink sikerélményekhez juthatnak, önmagukat 
kipróbálhatják, tehetségüket kibontakoztathatják. Továbbá célunk, hogy lakóink idejüket 
tartalmas elfoglaltsággal töltsék, jól érezzék magukat, problémájukat megbeszélhessék,  
örömeiket, bánataikat megoszthassák a csoportban, egymást elfogadják és megéljék a közös 
együttlét örömét. 
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Gazdálkodással kapcsolatos folyamatos feladatok 

- Hatályos jogszabályi előírások betartása, állami átadással- átvétellel 
kapcsolatos gazdasági feladatok koordinálása, fenntartóváltással kapcsolatos 
gazdasági feladatok végrehajtása 

- NAV és Statisztikai Hivatal felé történő kötelező bevallások és jelentések 
elkészítése. 

- Új dolgozók beléptetése, besorolása, kilépő dolgozók közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése. 

- Folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a Magyar Államkincstárral. 
- Kiemelt figyelmet követel az előirányzat-felhasználáson belül a személyi 

juttatásokra vonatkozó részének betartása, módosítási javaslatok 
kidolgozása. 

- Célszerű vagyongazdálkodás, a vagyonnyilvántartásra vonatkozó szabályok 
áttekintése. A hasznosítási lehetőségek számbavétele, a vonatkozó belső 
szabályok áttekintése, felelősök meghatározása. a meglévő vagyon 
értékesítésére vonatkozó belső szabályok áttekintése, értékesítési irányok 
meghatározása. 
 

Adminisztráció területén: 
Adminisztrációs feladatok ellátása. 
Bejövő, kimenő iratok iktatása, lerakása. 
Szükséges nyomtatványok, szakirodalmak, irodaszerek beszerzése. 
Faliújságok frissítése, aktualizálása. 

 
Gondozási napok nyilvántartása, lakói jelenléti ívek vezetése, feldolgozása. 
Lakók által vásárolt gyógyszerek pénzügyi nyilvántartása, kiegyenlítése. 
Előirányzat-felhasználási keret-számlára befizetett zsebpénzek nyilvántartása, átfizetése. 
 
 
 
 
 
VI/I. Összlakógyűlés 
Évente egy alkalommal tartandó fórum- melyen lehetőség szerint valamennyi lakónk részt 
vesz – az otthon 2014. évi életéről kíván teljes körű áttekintést nyújtani. Célja az információk 
átadása, az elmúlt évjelentős eseményeiről, történéseiről szóló beszámoló, a várható 
munkákról, változásokról, tervekről történő tájékoztatás. Lakóink észrevételeire, 
hozzászólásaira válaszolunk. Az őszlakógyűlésről jegyzőkönyv készül. 
 
 
Feladat: Összlakógyűlés évi egy alkalommal történő összehívása 
Felelős: Intézményvezető 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
 
 
 
Határidő:2013. december.31. 
 
 Összedolgozói értekezlet 
Az SzMSz szerint évente tartandó fórum elsődleges célja az információk átadása. Az 
intézmény vezetői beszámolnak az éves munkákról, a következő év várható feladatairól.. 
Jegyzőkönyv készül róla. 
 
 
 
 
 

 
Éves munkaterv havi bontásban 

 
 
 
 

2015.év  Január 
 
Költségvetés elkészítése,  
2015. évi szolgáltatási szerződések megkötése esetleges módosítása 
Törvényi-jogszabályi változások figyelése és a változások alkalmazása   
Intézményi leltározási munkák 
Intézményi belső szabályozások aktualizálása 
Statisztikák, jelentések előkészítése, leadása 
Pályázatfigyelés 
Munkaköri leírások átdolgozása,kötelező átsorolások hatályos jogszabály alapján 
 Adminisztrációs munkák, feladatterv, koncepció kidolgozása 
Képzési terv elkészítése 
Intézményi működés 2014. év értékelése munkatársi értekezleten 
Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetések 
Vezetői megbeszélések megtartása 
Gondozotti névnapok köszöntése 
Helyi  intézményekkel a szükséges együttműködés 
SZMSZ és szakmai programok átdolgozása a jogszabályi változásokat figyelembe véve 
Nappali ellátásban és bentlakásos idősek otthonában , házi segítségnyújtás ellátásban 
dokumentációk elkészítése. 
Határidő : folyamatos 

 
 
 
 

 
 
 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
2015. Február 
 
2015 évi felújítások eszközbeszerzések feltérképezése  
Továbbképzések teljesítésének jelentése  
Beszámoló elkészítése 
Önkormányzattal kapcsolattartás és egyeztetések 
Intézményi farsang szervezése 
Munkatársi értekezlet tartása 
Továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel 
Gondozottak névnap /születésnap  köszöntése 
Egyéb adatszolgáltatás 
Farsangi rendezvény lebonyolítása 
Lakófórum 
2014 évi beszámoló elkészítése 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
2015. Március 
 
 
Ellenőrzések és beszámolók eredményinek bekérése 
Adminisztráció ellenőrzése 
Munkatársi értekezlet  
Március 15-ei intézményi és községi  ünnepségen részvétel 
Szabadságolási ütemterv előkészítése 
Pályázatok, törvényi változások figyelése 
Udvarrendezés . 
Gondozotti névnapok/ születésnapok köszöntése 
Érdekképviseleti fórum összehívása 
 

 
 
 

2015.  Április 
 
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése 
Gondozotti névnapok/ születésnapok köszöntése 
Intézményi orvossal, családterapeutával a  negyedéves munka értékelése  tervezés - 
ellenőrzés-értékelés- programjának alkalmazása   
Húsvét  szervezése, megtartása az idősek számára 
Anyák napi szerveződés anyagbeszerzés 
Továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel 
 
 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
Továbbképzési terv teljesülésének figyelemmel kisérése 
Családsegítő szolgálatnál jelzőrendszer  összehívása 
Törökszentmiklósi Mentőállomás előadójának meghívása : sebkötözés ,  témában oktatás 
 
2015. Május  
 
 Az Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása 
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése 
Családsegítő szolgálat szolgáltatásainak bővítése,  
Munkatársi értekezlet megtartása 
Gondozotti névnapok köszöntése 
Anyák napi ünnepség szervezése 
Szakmai szervezetetekkel kapcsolattartás 
Továbbképzéseken való részvétel  
Terápiás kutyás bemutató megszervezése az időseknek 
 
 
 
2015. Június 
 
Munkatársi értekezlet megtartása 
Háziorvosokkal az együttműködés értékelése 
Nyári programok  lebonyolítása , családsegítő szolgálatnál 
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI  
Szabadságolások idejére a helyettesítések megszervezése, biztosítása 
Gondozotti névnapok/ születésnapok  köszöntése 
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések elvégzése 
Intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása 
Féléves beszámoló előkészítése,  
Csapatépítő kirándulás szervezése 
Kiégés elleni tréning szervezése: Családterapeuta közreműködésével 
 
 
 
2015. Július 
 
Nyári programok szervezése 
Féléves beszámoló elkészítése,  
E-nyilvántartás működtetése KENYSZI  
Megbeszélések megtartása  
Tervezett éves szabadságok kiadása 
Névnapok köszöntése 
Féléves statisztikai adatok összesítése, jelentése 
 
 
 
 
 
 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
2015. Augusztus 
 
Éves szabadságok kiadása 
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI  
Munkaértekezlet megtartása 
Munkatársi értekezlet megtartás 
Államalapítás megünneplése  
Gondozotti névnapok köszöntése 
A költségvetés esetleges módosításával kapcsolatos teendők elvégzése 
 
 
2015. Szeptember 
 
Adminisztráció ellenőrzés 
Pályázatok benyújtása 
Idősek világnapjára program szervezésének megkezdése 
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok 
Munkatársi értekezlet megtartása 
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás 
Kilátogatás a falunapra. 
 
 
2015. Október 
 
Idősek Világnapjának megrendezése 
szakmai szervező munkái, az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények értékelése 
Gondozotti névnapok megtartása 
56-os megemlékezéseken részvétel intézményi  szinten 
Továbbképzéseken való részvétel  
Továbbképzési program teljesítésének figyelemmel kísérése 
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás 
Átmeneti ellátás fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata, pályázat benyújtása 
2015-re tervezett szolgáltatások előkészítése 
Dolgozói jutalmakkal kapcsolatos teendők ellátása – Szociális Munka Napja alkalmából 
 
 
2015. November 
 
Az intézmény működtetésével kapcsolatos feladok ellátása 
Intézményi Halottak napi megemlékezés 
Év végi zárási munkák előkészítése szakmai szervező, koordinációs munkái 
Pénzmaradvány áttekintése és felhasználása 
Költségvetés előkészítő munkálatok,  
Év végi szabadságolások tervezése 
E-nyilvántartás működtetése  
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás 
Jelzőrendszeri konferencia szervezése, megtartása, éves együttműködés értékelése 
Karácsonyi ünnepségre való felkészülés 
 
 



Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
5083 Kengyel Kossuth L. út 81-83  

tel: 0656/583-415 email: szocotthonkengyel@gmail.com 
 
2015. December 
 
Az ellátás, együttműködés értékelése az eddig végzett tevékenységek, elért eredmények 
értékelése 
Az információs szolgáltatás tapasztalatainak értékelése 
E-nyilvántartás működtetése, KENYSZI-TEVADMIN feladatok  
Munkatársi értekezlet megtartása 
Önkormányzattal együttműködés, szükséges egyeztetések, kapcsolattartás 
Intézményi karácsonyi ünnepségek szervezése, azokon részvétel 
Ünnepek közötti munkavégzés szervezés 
Falu mikulás fogadása 
Karácsonyi ünnepség megtartása 
Adminisztráció ellenőrzése 
 
 
 
Kengyel, 2015. 01.31.                                                         ……………………………………. 
                                                                                                            intézményvezető 
 
 
 
 
 

Záradék 
 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2015 évi munkatervét a 
………………….…………………………………fenntartó……………….jóváhagyom 
 
 

 
 
 
 
Kengyel, 2015…………....................                                     ………………………… 
                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                          
 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

a  Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 
A polgármester szabadságának évi ütemezéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCX. törvény (a továbbiakban Kttv.) Harmadik része a VII/A. 
fejezettel egészült ki, melyben a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések 
kerültek meghatározásra. 
A 225/C. §(1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester 
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe 
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A 
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző 
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell 
számítani. 
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell 
i8génybe venni vagy kiadni. 
A fenti törvényi rendelkezés szerint a 2014. évről megmaradt 12 nap szabadságot 2015. március 31-ig kell kivenni. 
Az ez évi 39 nap szabadságot pedig augusztusban és szeptember második felében kívánom igénybe venni. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Kengyel, 2015. február 11. 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
 
 
_____/2015.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t 
A polgármester szabadságának évi ütemezéséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCX. törvény  225/C. §-a alapján Nagy Szilárd polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését 
az alábbiak szerint fogadja el: 

 2015. augusztus 17- szeptember 4-ig (13 nap) 
 2015. szeptember 7-től- október 12-ig (26 nap). 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző 

 
Erről értesül: 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Irattár  



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 
 

A településrendezési terv módosításának megrendeléséről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A település területén két vállalkozó beruházási igényt jelentett be, a K-Plusz 21 Kft. a Bagi-majori településrészen, az Őze és 
Társa Kft., valamint a Pine-Steel Kft. a 4/30 hrsz-ú területen,  az érintett területeken a jelenleg érvényes területrendezési terv 
alapján a megvalósítani tervezett beruházások nem valósíthatóak meg, szükségessé válik a rendezési terv módosítása. 
A rendezési terv módosítást csak a települési Önkormányzat rendelheti meg, és annak jóváhagyása is Őt illeti meg. 
A beruházókkal településrendezési szerződést kell kötni, a teljes költséget kötelesek viselni. 
 
A fenti két módosítással  egy időben, tekintettel arra, hogy  jelenlegi rendezési terv 2006-ban készült szükséges  több módosítás 
végrehajtása  a már megvalósult, illetve megvalósítani tervezett beruházások  jogi hátterének  biztosítására, melyeket az 
Önkormányzat rendel meg. 
A  02 és 1202 hrsz-ú területek gazdasági területbe sorolásával lehetőséget teremthet az Önkormányzat a későbbiekben  az ide 
települni szándékozó vállalkozások azonnali fogadására. 
 
Ezen módosítások a következők: 
 
 1. Kengyel belterületén az 1470 hrsz-ú telek Lf3 építési övezetből Vt1 építési övezetbe sorolása. (volt mozi épület helye 
Bagi-major) 
 
  
 2. A 02 és 1202 hrsz-ú terület, mely a hatályos településrendezési terven falusias lakóterület, gazdasági területbe sorolása. 
 
 3. A sportpálya területénél út céljára történő lejegyzés.(Jelenleg a sportpályának nincs közút kapcsolata) 
 
 4. Bagimajor településrészen az 1502 hrsz-ú telekből közút céljára történő lejegyzés. 
 

5. Kengyel belterület 653 hrsz-ú temető céljára kijelölt terület egy  részének gazdasági területbe sorolása , a két 
terület-felhasználás  elkülönítésére védősáv kijelölése.  

  
Fenti feladatokra , rendezési terv módosítás keretében ,illetve a teljes  közigazgatási területre vonatkozó  településrendezési terv  
készítésére ajánlatot kértünk  3 településtervezői jogosultsággal rendelkező tervezőtől. 
 
Az alábbi ajánlatok érkeztek:            módosítás              teljes terv 
URBAN LINEA KFT     nettó:  4.800.000 Ft              9.200.000 Ft 
CÍVISTERV BT    nettó:  4.400.000 Ft    8.650.000 Ft   
KISZELOVICS  és Társa KFT  nettó:  3.000.000 Ft    7.950.000 Ft 
 
A rendezési terv módosításához az adott területüket térképvázlatot az önkormányzatnak kell a Földhivataltól beszereznie, 
melynek költsége  3.000 Ft/ ingatlan. 
Az új településrendezési terv készítéséhez a település bel- és külterületét tartalmazó digitális  térképi adatbázis ára jelenleg  
577.805 Ft +ÁFA egyszeri felhasználásra. 
 
Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a rendezési terv módosításának megrendelését,- amennyiben a két  vállalkozás a 
településrendezési szerződést az Önkormányzattal megköti, valamint a terv készítésének költségét az önkormányzatnak 
megfizeti,-. a legkedvezőbb ajánlatot adó KISZELOVICS  és Társa Kft-től.   
 
A Kengyel község teljes  közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv elkészítését későbbi időpontban javaslom 
megrendelni. 
 
 
 
Kengyel, 2015. február 23. 
 
 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 



 
 
____/2015.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
A településrendezési terv módosításának megrendeléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési terv módosítását megrendeli a 
Kiszelovics és Társa Kft-től. 
A módosítás tartalma:  
1. Kengyel belterületén az 1470 hrsz-ú telek Lf3 építési övezetből Vt1 építési övezetbe sorolása. (volt mozi 
épület helye Bagi-major) 
 
 2. A 02 és 1202 hrsz-ú terület, mely a hatályos településrendezési terven falusias lakóterület, gazdasági 
területbe sorolása. 
 
 3. A sportpálya területénél út céljára történő lejegyzés.(Jelenleg a sportpályának nincs közút kapcsolata) 
 
 4. Bagimajor településrészen az 1502 hrsz-ú telekből közút céljára történő lejegyzés. 
 

  5. Kengyel belterület 653 hrsz-ú temető céljára kijelölt terület egy  részének gazdasági területbe sorolása , a 
két terület-felhasználás  elkülönítésére védősáv kijelölése. 
  
Felhatalmazza a polgármestert a Kiszelovics és Társa Kft-vel kötendő vállalkozói szerződés,  valamint  a K-
Plusz 21 Kft-vel, illetve az Őze és Társa Kft és a  Pine-Steel Kft.-vel kötendő településrendezési szerződés 
aláírására. 
 
 Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kiszelovics és Társa Kft. 
4. Őze és Társa Kft. 
5. Pine-Steel Kft. 
6. K Plusz 21. Kft. 
7. Irattár  

  
 
 
       

















KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. február 16-i ülésére 
 

Az Európa a Polgárokért 2014-2020 – Testvérvárosi találkozók 2015. év című 
pályázaton való részvételről 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az  Európa a Polgárokért 2014-2020 – Testvérvárosi találkozók 2014. évi pályázatára a 
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. által készített pályázatot nyújtottuk be. 
A pályázat alapján a testvérvárosi kapcsolatok megvalósítására és a falunapi programok 
megszervezésére is lehetőség lett volna. Kevés pontszám hiányzott ahhoz, hogy támogatáshoz 
juthassunk. 
Ebben az évben ismét lehetőség van pályázat benyújtására. A  Goodwill Consulting Pályázati 
Tanácsadó Kft. 100.000 Ft+ÁFA díjért vállalja az elkészítés és a benyújtást az idén is.  
Szeretnénk minél több vendéget fogadni lengyelországi testvérvárosunkból, valamint jó lenne, 
ha településünkről is többen kilátogathatnának. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi  határozati javaslat elfogadására. 
 
Kengyel, 2015. február 23. 
 
 
 
       Nagy Szilárd 
       polgármester 
 
____/2015.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
Az Európa a Polgárokért 2014-2020 – Testvérvárosi találkozók 2015. év című 
pályázaton való részvételről 
 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Európa a Polgárokért 
Program 2014-2020 – Testvérvárosi találkozók 2015. év pályázati programra. 
A pályázat előkészítésével és benyújtásával a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó 
Kft-t bízza meg. A pályázat elkészítésének költségét a 100.000 ft+ ÁFA díjat a 2015. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés és a pályázati dokumentáció 
aláírására.  
 
Erről értesül: 

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



 
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
A Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 

Kengyel Községi Önkormányzat képviselő- testületének a képviselők tiszteletdíjáról szóló  
14/2010.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

  
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A képvelők tiszteletdíjának megállapítását a módosított 14/2010.(X.25.) önkormányzati rendelet szabályozza. A 
képviselő testület tagjainak kezdeményezésére a rendelet módosítására teszek javaslatot az alábbiak szerint. 
 
A képviselői alapdíj jelenleg 25.000,- forint, melyet javasolom 2015. január 1-el tízezer forint összeggel 
megemelni. 
 
A tiszteletdíj kifizetésének módosítását kezdeményezem, még pedig a negyedéves kifizetés helyett havi 
kifizetésben meghatározni. 
 
A képviselői tiszteletdíj emelés összege, nem került be az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
tervezetébe. A rendelet módosítás költségigénye: 1.307 ezer forint. 
 
Kengyel, 2015. február 26. 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

  
 

Kengyel Községi Önkormányzat képviselő- testületének  
a képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2010.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2010.(X.25.) 
önkormányzati rendeletét ( továbbiakban:R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
A R.2.§. 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A képviselő-testület tagjának havi tiszteletdíja alapdíjként: 35.000,- Ft 
 

2.§ 
A R.5.§ 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
A Képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának kifizetése havonként utólag, minden hónapot 
követő 10-ig történik. 
 

3.§. 
Ez a R.  kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 
2015. január 1-től kell alkalmazni. 
 
Kengyel,2015. február ……. 
 
 
 

Nagy Szilárd        Dr .Fekete Nóra 
polgármester        jegyző 




