


 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 32. § (1) bekezdése értelmében: „Önkormányzati tűzoltóság fenntartása esetén a 
települési önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye 
szerinti és az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. A 
megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak 
tekintendő a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága.” 
 
Kengyel Községi Önkormányzat és a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsokság (a 
továbbiakban: Tűzoltó Parancsnokság) között 2020. szeptember 21. napján támogatási 
szerződés jött létre. Önkormányzatunk a Tűzoltó Parancsnokságnak 2020. évre 1.350.000,- Ft 
vissza nem térítendő működési támogatást nyújtott. 
 
A Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése kimondja: „Az önkormányzati tűzoltóság köteles 
elszámolni a fenntartásához biztosított hozzájárulás felhasználásáról a hozzájárulást biztosító 
székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatai felé.” 
 
A Tűzoltó Parancsnokság elkészítette a 2020. évi tevékenységéről a szakmai és pénzügyi 
beszámolót. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 16. 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2020. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó 
egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport 
5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



1. melléklet a …../2021. (IX. 28.) önkormányzati határozathoz 

 













 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi támogatásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat tagja a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
(a továbbiakban: Tűzoltó Parancsnokság). 
 
A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság a 2/2021. (III. 9.) KGy. határozatával 
fogadta el a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi költségvetését. Az 
elfogadott költségvetés értelmében Kengyel Községi Önkormányzat 1.350.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a Tűzoltó Parancsnokságnak. 
 
Jelen támogatás 2021. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozik. 
 
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 32. § (1) bekezdése értelmében: „Önkormányzati tűzoltóság fenntartása esetén a 
települési önkormányzat hozzájárulását az önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye 
szerinti és az általa védett települések önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. A 
megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak 
tekintendő a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága.” 
 
A Tűzoltó Parancsnokság elkészítette a támogatási szerződést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 21. 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi támogatásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó 
egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésére figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság részére 1.350.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázötvenezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére és a jelen határozat 1. mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 
 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport 
5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



1. melléklet a …../2021. (IX. 28.) önkormányzati határozathoz 
 
Szám: ……../2021. 

 
Támogatási Szerződés 

 
mely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat - székhely: 5083 Kengyel, Szabadság 
u. 10., törzsszám: 732990, adószám: 15732994-2-16 - mint támogatást nyújtó  - melynek 
képviseletében Gál József polgármester jár el - másrészt a Tiszaföldvári Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság - székhely: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2. Nyilvántartási száma: 
16-03-0000085, adószám: 18832378-1-16, bankszámlaszám: 11745176-20006280 - mint 
támogatást igénybe vevő - melynek képviseletében Hegedűs István ügyvezető és Fábián Attila 
parancsnok jár el - között az alábbi feltételekkel. 
 
 
1./ A felek rögzítik, hogy Kengyel Községi Önkormányzat (a továbbiakban: támogatást nyújtó) 
az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. Rendelet 32. §-a alapján a 
Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: támogatást igénybe 
vevő) részére 2021. évre 1.350.000.- Ft azaz egymillió-háromszázötvenezer forint vissza nem 
térítendő működési támogatást nyújt. 
 
2./ A felek rögzítik, hogy a támogatás célja a támogatást igénybe vevő alaptevékenységével 
összefüggő működési ráfordításaihoz történő hozzájárulás.  
 
3./ A támogatás 2021. január 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozik. 
 
4./ A támogatást nyújtó a támogatás összegét 2021. évben, a támogatottal történő egyeztetésnek 
megfelelően folyósítja a támogatást igénybe vevő bankszámlájára. 
 
5./ A Támogatást igénybe vevő nyilatkozik, hogy az általános forgalmi adó tekintetében 
adólevonási joggal nem rendelkezik. 
 
6./ A támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30. 
 
7./ A támogatást igénybe vevő vállalja, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg 
elkülönített nyilvántartást vezet. 
 
8./ A támogatást igénybe vevő a támogatással 2022. augusztus 15. napjáig köteles elszámolni 
a támogatást nyújtónak. 
 
9./ A 8./ pontban meghatározott elszámolás a támogatott cél érdekében közvetlenül felmerült, 
működési költségeket igazoló a támogatást igénybe vevő nevére kiállított általános forgalmi 
adót tartalmazó számlák hiteles másolata, valamint bérjegyzék alapján történik. 
 
10./ Amennyiben a támogatást igénybe vevő elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz 
eleget, vagy a támogatást nem a maghatározott célra használta fel, úgy a támogatás összegét, 
vagy a céltól eltérően felhasznált támogatási összeget 2022. szeptember 30. napjáig köteles egy 
összegben visszafizetni a támogatást nyújtónak. 
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11./ Amennyiben az elszámolás hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a támogatás 
szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, úgy a támogatást nyújtó 8 (nyolc) napos 
határidő tűzésével a támogatást igénybe vevőt hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a 
támogatást igénybe vevő a hiánypótlásra vonatkozó kötetezettségét elmulasztja, és ezáltal 
lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást rendeltetés, illetve 
szerződésszerűen használta-e fel, a támogatást nyújtó a jegybanki alapkamat kétszeresét 
kitevő mértékű kamattal növelten kötelezheti támogatást igénybe vevőt a támogatás 
visszafizetésére. 
 
12./ Az elszámoláshoz kapcsolódó kötelezettségek támogatást igénybe vevő által történő 
megsértése szerződésszegésnek minősül. 
 
13./ A támogatást nyújtó jogosult a támogatás felhasználását ellenőrizni. A támogatást igénybe 
vevő biztosítja annak feltételeit, hogy a támogatást nyújtó ellenőrzési jogosultságát 
érvényesíteni tudja a támogatás igénybevétele alatt, a támogatást igénybe vevő tevékenység 
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig. 
 
14./ Támogatást igénybe vevő vállalja, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel 
együttműködik, ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
vizsgálatát a helyszínen is segíti. 
 
15./ Támogatást igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen támogatási szerződés 
alapján nyújtott támogatási összeg erejéig elszámolt költségeket más támogatást nyújtó felé 
nem számolja el, 
 
16./ Jelen szerződést a szerződést kötő felek közös megegyezéssel módosíthatják. Jelen 
szerződés szerződésszegés esetén a szerződő felek részéről azonnali hatállyal egyoldalúan is 
megszüntethető. Rendkívüli felmondás esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani. 
 
17./ A támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határideje a szerződés aláírásától számított 
5 év. 

 
18./ Az adatszolgáltatásokhoz és az ellenőrzéshez szükséges adatokat és az azokban 
bekövetkező változásokat a Támogatást igénybe vevő a Támogatást nyújtó felé köteles 
bejelenteni, a bejelentési kötelezettség elmulasztása a támogatás, illetve annak egy része 
visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után. 

 
19./ A feleket a támogatás igazolásával és egyéb információk, tények megosztásával 
kapcsolatosan folytonos és kölcsönös együttműködés, kapcsolattartás terheli. 
 
20./ Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Áht. Ávr. és a vonatkozó egyéb 
végrehajtási jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
különösen annak szerződésekre vonatkozó általános és megbízási típusú szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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Jelen szerződést a Felek közösen értelmezték és felolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helyben hagyólag írják alá és rendelkezéseit az aláírás napjától kezdődően 
magukra nézve kötelezőnek elismerik. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 30. 
 
 
 
A támogatást igénybe vevő képviseletében:          A támogatást nyújtó képviseletében: 
 
 
 
/: Hegedűs István :/               /: Fábián Attila :/                         /: Gál József :/                      
         ügyvezető                          parancsnok                                 polgármester   
 
 
 
A támogatást nyújtó részéről pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
Kengyel, 2021. szeptember 29. 
 
 
 
  
                                                                              _____________________________ 
 
 
 
 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elfogadásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata többek között a 
köztemető kialakítása és fenntartása 
 
Kengyel Község Önkormányzata tulajdonát képezi 1/1 arányban a Kengyel 614 hrsz-ú, 
természetben Kengyel, Petőfi út 614 hrsz. alatt található 2,4107 ha nagyságú kivett temető 
művelési ágú ingatlan. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Temetőtörvény) 6. § (3) bekezdése értelmében a temető tulajdonosa köteles a temető 
fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni, melyet saját maga, illetve szerződés 
alapján gazdálkodó szervezet útján is elláthat. 
 
Önkormányzatunk jelenleg nem rendelkezik kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel a temető 
és az ott található ravatalozó üzemeltetésére. 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 
(X. 1.) Korm. rendelet 54. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy temetőüzemeltetést olyan 
gazdálkodó szervezet láthat el, melynek vezetője vagy határozatlan idejű foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alkalmazottja kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, 
vagy középfokú kertészeti, parkgondozó, illetve kertépítő végzettséggel, vagy felsőfokú 
intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik. 
 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire vonatkozó előírásokat a 
Temetőtörvény 39. § (2) bekezdése írja elő. 
 
Fentiek figyelembevételével elkészült a Kegyelet Sírkő Optimum Kft-vel megkötendő 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezete, mely tartalma a Kft-vel egyeztetésre és részükről 
elfogadásra került. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 17. 
 

Gál József 
polgármester 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltakra figyelemmel az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 614 hrsz-ú, természetben 
Kengyel, Petőfi út 614 hrsz. alatt található 2,4107 ha nagyságú, 1/1 arányban Kengyel Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező kivett temető művelési ágú ingatlan üzemeltetésére kegyeleti 
közszolgáltatási szerződést köt a Kegyelet Sírkő Optimum Kft-vel (székhelye: 1136 Budapest, 
Tátra utca 5/a. al. 2., adószám: 14047154-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-041037, képviseli: 
Papp Ádám ügyvezető). 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére és jelen határozat 1. mellékletét képező kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Kegyelet Sírkő Optimum Kft. 1136 Budaepst Tátra utca 5/a. al. 2. 
6. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



1. melléklet a ……/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozathoz 
 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat (5083 Kengyel, Szabadság út 10., 
adószám: 15732994-2-16, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11745066-15410034, képviseli: 
Gál József polgármester), mint megbízó a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
másrészről pedig a Kegyelet Sírkő Optimum Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: 
Kegyelet Sírkő Optimum Kft., székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2., adószám: 
14047154-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-041037, képviseli: Papp Ádám ügyvezető), mint 
megbízott, a továbbiakban Üzemeltető, 
 
együttesen Szerződő felek között, Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozata alapján, alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételek szerint: 
 

I. 
PREAMBULUM 

 
1. Jelen szerződés célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, továbbá Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 9/2000. (IX. 
29.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően a köztemető fenntartásának, 
üzemeltetésének biztosítása. 

 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a köztemető üzemeltetésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátását az Üzemeltetővel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja. 

 
3. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi a Kengyel 614 hrsz-

ú, természetben Kengyel, Petőfi út 614 hrsz. alatt található 2,4107 ha nagyságú kivett 
temető művelési ágú ingatlan. 
 

II. 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
1. Az Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt 2021. október 1. napja és 2026. szeptember 

30. napja közötti időszakban a Kengyel 614 hrsz-ú temető és az ott található ravatalozó 
üzemeltetésével a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
 

2. Az Üzemeltető a kegyeleti közszolgáltatást a mindenkori hatályban lévő jogszabályi 
előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti. 

 
III. 

AZ ÜZEMELTETŐ KÖTELEZETTSÉGE 
 
1. Az Üzemeltető teljes körűen köteles ellátni a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályokban foglalt kötelező feladatokat, amelynek során 
 gondoskodik a temetőbe kiszállítottak átvételéről, 
 biztosítja a temető nyitását, zárását meghatározott nyitási és zárási időkben, 



 megőrzi a nyilvántartó könyveket, 
 minden a temető és ravatalozó üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben tájékoztatja a 

temetőlátogatókat, 
 kijelöli a temetési helyeket, 
 összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 
elősegíti a temetés és az urna elhelyezés zökkenőmentes lefolytatását, gondoskodik a 
sírásásról, 

 gondoskodik az ügyfélfogadásról az ügyfélfogadási idő alapján a meghatározott 
ügyfélfogadási rend szerint, 

 biztosítja a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető 
egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat, 

 tájékoztatja a temetőlátogatókat, 
 elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, összegyűjti és elszállítja a 

hulladékot, 
 gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról. 

 
2. Üzemeltető az általa végzett temetkezési szolgáltatást teljes körűen I. osztályú minőségben 

köteles végezni. 
 

3. Üzemeltető a részére átadott temetőtérképen köteles feltüntetni a sírhelytáblákat, sorokat, 
sírhelyeket, jelölve a gyermeksírhelyeket, díszsírhelyeket, urnasírhelyeket, 
kolumbáriumokat.  

 
4. A temető nyilvántartás és a térkép egyezőségét folyamatosan biztosítani, az egyezőséget 

helyszíni vizsgálattal ellenőrizni kell. Temetkezési hely méretének önkormányzati 
rendeletben vagy más vonatkozó jogszabályban rögzített változása esetén a rendelkezésre 
álló üres sírhelyeket felül kell vizsgálni és arról az Önkormányzatot tájékoztatni.  

 
5. Az Üzemeltetőnek a temetési helyekről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő 

adatokkal nyilvántartást kell vezetnie (temetőkönyv, sírhelynyilvántartás), továbbá 
Üzemeltető köteles gondoskodni a bejegyzett személyes adatok védelméről, biztonságáról. 

 
6. Üzemeltető köteles a lejárt használati idejű sírhelyekről felmérést, kimutatást készíteni, azt 

a fenntartóval egyeztetni, valamint azt hirdetményként minden év szeptember 15 – október 
15. között a temető hirdetőtábláján kifüggeszteni. 

 
7. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági 

tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti. 
 

IV. 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGE 

 
1. Az Önkormányzat gondoskodik a temetői utak (főutak és parcellák közötti utak), temető 

előtti közterület, valamint a be nem temetett területek tisztántartásáról, folyamatos,- 
szükség szerinti gyomtalanításáról, az évszaknak megfelelő munkák elvégzéséről, fák, 
bokrok, sövények ápolásáról. 
 

2. Az Önkormányzat feladata az utak karbantartása, síkosság-mentesítése és a hó eltakarítása. 
 
 
 
 



V. 
TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA 

 
1. Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi épületeket, 

építményeket, közműveket és infrastrukturális feltételeket biztosítja: 
 ravatalozó helyiség, 
 hűtőhelyiség, 
 tároló helyiség, 
 WC (külön épületben), 
 kerítés, 
 ivóvízvételi lehetőség, 
 ravatalozóhoz vezető, főutak és parcellák közötti utak, gyalogjárók, 
 valamint egyéb, leltár szerint átadott eszközök, vagyontárgyak. 

 
2. A szerződés megszűnésekor Üzemeltető ezekkel köteles az Önkormányzat javára a 

jelenlegi állapotnak megfelelően elszámolni. 
 

3. A további szükséges tárgyi feltételek és a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek 
biztosítása Üzemeltető feladata. 

 
4. A temetésen az Üzemeltető általa foglalkoztatott személyek kötelesek a kegyelethez illő és 

egymással összhangban lévő munkaruhát viselni. Viselkedésük kegyeletet nem sérthet. 
 

VI. 
A KÖZSZOLGÁLTATÁS FINANSZÍROZÁSA ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

 
1. A sírhelydíjak az Önkormányzatot, a sírásásért fizetendő díjak az Üzemeltetőt illetik meg. 
 
2. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy e díjak mindenkori mértékét az Önkormányzat jogosult 

megállapítani rendeletében, ettől eltérő díj nem alkalmazható. 
 
3. Üzemeltető tudomásul veszi továbbá, hogy a temetőlátogatóktól locsolóvízért díjat nem 

kérhet, köztemetés esetén kellékhasználati díjat, hulladékkezelési díjat nem számíthat fel. 
 
4. Üzemeltető az Önkormányzat felé a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni 

számla alapján (mely az előzetesen általa hivatalosan írásban közölt temetésszám alapján 
kerül kiállításra) temetésenként az igénybevételi díjat, melynek mértékét a mindenkori 
hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
5. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek 

fizetni, melynek mértékét a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza, és az 
Önkormányzatot illeti meg. 

 
6. A temető-fenntartási hozzájárulást az Önkormányzat szedi be. 

 
VII. 

AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ ELLENŐRZÉSI JOGOSÍTVÁNYOK 
 
1. A temető fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását, a jelen 

szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését az Önkormányzat Jegyzője ellenőrzi a 
jogszabály által biztosított jogkörében eljárva. 

 



2. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint 
a közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselő-testületet 
évente, minden év május 31. napjáig tájékoztatni. 

 
VIII. 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
a) Szerződő felek közös megegyezésével, 
b) a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 
c) az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével, 
d) az Üzemeltető elállásával, ha a teljesítés még nem kezdődött meg, 
e) bármelyik fél felmondásával. 
 

2. A közszolgáltatási szerződés a Szerződő felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az 
új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem 
veszélyeztető módon szüntethető meg.  
 

3. Az Üzemeltető a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat. 
 

4. Ezen szerződést bármelyik fél jogosult 3 hónapos felmondási idővel írásban felmondani, 
ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi és a jogsértés 
megszüntetésének – a sértett fél által írásban meghatározott határidőn belül, de legfeljebb 
15 napon belül – nem tesz eleget.  

 
5. Üzemeltető a felmondási idő alatt is köteles a közszolgáltatás folyamatosságát biztosítani, 

és a jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott fenntartásához szükséges – a 
szerződésben vállalt – kötelezettségeket teljesíteni. 

 
6. Az Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Üzemeltető a 

kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési szolgáltatást is végez, és a kegyeleti 
közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a temetkezési szolgáltatástól 
számvitelileg nem különíti el.  

 
IX. 

EGYÉB ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. Üzemeltető képviselője jelen szerződés aláírásával felelőssége teljes tudatában kijelenti, 

hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban 
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot 
bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok 
biztonságát garantálja.  

 
3. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését 

a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek, megfelelően végzik.  
 
4. Az adatot, vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem 

megfelelő adatkezelés, vagy adatvédelem folytán a másik félnél, vagy harmadik 
személyeknél keletkezik.  



 
5. Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük 

elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.  
 

6. Jelen szerződést a Szerződő felek bármikor írásban közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

7. Szerződő felek vállalják, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy jelen 
szerződéssel összefüggésben felmerült vitákat békésen rendezzék. Békés rendezés 
hiányában – hatáskörtől függően – kikötik a Szolnoki Járásbíróság és a Szolnoki 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Jelen szerződésből 4 eredetin példány készült, melyből 3 eredeti példány az 

Önkormányzatot és 1 eredeti példány Üzemeltetőt illet. Üzemeltető kijelenti, hogy jelen 
szerződés aláírásával egy eredeti példány szerződést átvett. 
 

2. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 

 
Kengyel, 2021. szeptember 30. 
 
 

_________________________ 
Gál József 

polgármester 
Kengyel Községi Önkormányzat 

Önkormányzat 

_________________________ 
Papp Ádám 
ügyvezető 

Kegyelet Sírkő Optimum Kft. 
Üzemeltető 

 
 

Kengyel, 2021. szeptember 29. 
 

 
______________________________ 

Domány Katalin 
jogi ellenjegyző 

 
 
 

 
______________________________ 

Kovácsné Jancsovics Krisztina 
pénzügyi ellenjegyző 

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett 
munkájukról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) és h) pontja alapján 
a fenntartó ellenőrizheti a köznevelési intézmény működésének hatékonyságát, a szakmai 
munka eredményességét, illetve értékelheti a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 
programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességét. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2021. (II. 4.) önkormányzati 
határozatával fogadta el a 2021. évi munkatervét, mely értelmében a Képviselő-testület a 2021. 
szeptemberi ülésén tárgyalja a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020/2021. 
nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 
 
A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetője elkészítette a 
2020/2021. nevelési évben végzett munkájukról szóló beszámolót. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 16. 
 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2020/2021. nevelési évben végzett 
munkájukról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Modellóvoda és 
Minibölcsőde 2020/2021. évben végzett munkájáról szóló beszámolót jelen határozat 1. 
melléklete szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde – Kozák Ferencné intézményvezető – 

5083 Kengyel, Áchim András út 12. 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



1. melléklet a ……/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozathoz 

 





































































 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a polgármester két ülés közötti legfontosabb döntéseiről és eseményeiről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2021. augusztus 26. napján megtartott rendes ülés óta hozott legfontosabb döntésekről és 
eseményeiről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A Képviselő-testület a 2021. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról döntött: 

- A Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó építési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. 
Ajánlattételre a KEVESZOL Kft.-t, a VERBAI-BAU Kft.-t és a KÖR-BAR-BAU Kft.-t 
kértük fel. 

- A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett orvosi eszközök beszerzése – 2021 
című, MFP-AEE/2021 kódszámú támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó 
eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatkérésről. Az informatikai eszközök beszerzésére 
vonatkozóan ajánlattételre a Számítástechnikai-Team Kft.-t, a KOMPLEX COMPUTERS 
Kft.-t, valamint a Balajthy és lányai Kft. kértük fel. Az orvosi eszközök beszerzésére 
vonatkozóan pedig az alábbi gazdasági szervezeteket kértük fel ajánlattételre: a Globál Clean 
2005 Kft.-t, a Wellmed Magyarország Kft.-t és a REXTRA Kft. 
 

- A Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. 
Ezen feladat ellátására az alábbi három személyeket kértük fel ajánlattételre: Nagy Sándort, 
Varga Zsoltot, illetve Dombi Gábort. 

A Képviselő-testület a 2021. szeptember 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról 
döntött: 

- A Kengyel 0107 hrsz-ú ingatlan Nemzeti Földalapba tartozó földrészletére vonatkozó vételi 
szándékról. A Képviselő-testület a 2020. október 21. napján megtartott ülésén vételi szándékát 
fejezte ki a Nemzeti Földalapba tartozó Erzsébeti-ligeterdőre 400.000,- Ft ajánlati áron. 2021. 
szeptember 7-én önkormányzatunk írásban azt a tájékoztatást kapta a Nemzeti Földügyi 
Központ jogi képviselőjétől, hogy a szóban forgó ingatlan vonatkozásában benyújtott vételi 
ajánlatunk értéke nem éri el a Birtokpolitikai Tanács által elfogadott legkisebb vételárat. A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletét az 
értékbecslés által megállapított 565.000 értékben meg kívánja vásárolni turisztikai célú 
fejlesztések megvalósítása érdekében. 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához 
való csatlakozásról. 

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – ezen belül az óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím – támogatást nyert projekt 



megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. 
Ezen feladat ellátására Nagy Sándort, Varga Zsoltot, valamint Dombi Gábort kértük fel 
ajánlattételre. 

2021. szeptember 11-én 36. alkalommal megrendezésre került a Kengyelfutás Kengyelen 
tömegsportnap az erzsébeti parkerdőben. A kengyeliek és a környékbeli érdeklődők újra élettel 
töltötték meg ezt a csodálatos helyszínt. Köszönöm mindenkinek, hogy méltó módon feléleszthettük 
településünk egyik kiváló hagyományát. 
 
A Képviselő-testület a 2021. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbiakról 
döntött: 

- A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett orvosi eszközök beszerzésére 
gazdasági szervezet kiválasztásáról. A felkért gazdasági szervezetek közül a legkedvezőbb 
árajánlatot az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozóan a Számítástechnikai-Team Bt., 
az orvosi eszközök beszerzésére a REXTRA Kft. nyújtotta be. 

- A Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó építési feladatok ellátására gazdasági szervezet kiválasztásáról. 
A felkért gazdasági szervezetek közül a legkedvezőbb árajánlatot a KÖR-BAR-BAU Kft. 
nyújtotta be. 

- A Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztásáról. 
A Képviselő-testület úgy határozott,hogy a felkért három személyek közül a legkedvezőbb 
árajánlatot nyújtó Nagy Sándort bízza meg ezen feladat elvégzésére. 

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – ezen belül az óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím – támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozó kiválasztásáról. 
A felkért személyek mindegyike benyújtotta árajánlatát, melyek közül a legkedvezőbbet Nagy 
Sándor adta. 

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására – ezen belül az óvodai, 
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím – támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó építési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérésről. Ezen 
feladat ellátására  a KÖR-BAR-BAU Kft-t, a STILUSTERV Kft.-t, valamint a JÁSZ MODUL 
Kft.-t kérték fel ajánlattételre. 
 

- A Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett óvodai játszóudvar és közterületi 
játszótér fejlesztése – 2021 című MFP-OJKJF/2021 kódszámú támogatást nyert projekt 
megvalósításához kapcsolódó játszótéri eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatkérésről. 
Ajánlattételre a JÁTSZÓPARTK Kft.-t, az IPS-Gyermekszem Kft.-t és a Fair Play Trade Kft.-
t kértük fel. 

 

 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.  
 
Kengyel, 2021. szeptember 27. 
 

Gál József 
polgármester 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 18.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos 
előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával 
kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási 
előirányzatait módosíthatja.  
 
Az Áht. 34. § (1) – (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi 
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítást. 
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, 
az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése a 4/2021. (II. 18.) számú 
önkormányzati rendelettel került megalkotásra.  
 
A 2021. évi költségvetés módosítását az időközben elnyert közfoglalkoztatási pályázatok, 
valamint a sikeresen elnyert pályázatok támogatási összege és egyéb bevételek növekedése 
teszik szükségessé. 
 
 
 



A közmunka programmal kapcsolatos kiadásokra az alábbiak szerint kaptunk támogatást: 
 

adatok Ft-ban 

Start Személyi Járulék Dologi Felhalmozási ÁFA Összesen Átlaglétszám 

Helyi értékteremtő 12.272.085 951.138 5.100.940 0 1.377.253 19.701.940 15 
MG fólia 10.942.335 848.088 4.011.320 2.712.331 1.815.385 20.329.460 14 
Szociális program 10.486.395 812.736 3.356.450 0 906.241 15.561.823 13 
Összesen: 33.700.815 2.611.962 12.468.710 2.712.331  4.098.879 55.593.223 42 

         
        

Hosszú távú Személyi Járulék Dologi Felhalmozási ÁFA Összesen Átlaglétszám 

20 fős 15.532.335 1.203.840  0  0  0 18.591.426 20 
        

Támogatás összesen: 4. 233.150 3.815.802 12.468.710 2.712.331 4.098.879 74.184.649 62 
 
 
Elnyert pályázatok: 

 IFKA pályázat (kamerarendszer) 4.514.991 Ft 
 Magyar Falu program (játszótér-felújítás) 3.241.196 Ft 
 Magyar Falu program (útkarbantartás) 9.988.002 Ft 
 Magyar Falu program (orvosi lakás felújítás) 19.977.554 Ft 
 Magyar Államkincstár (sportpálya felújítás) 19.484.401 Ft 

 
A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 kódszámú Bölcsődei férőhelyek bővítése Kengyelen 
pályázati projekt teljes előleg összege leutalásra került a Magyar Államkincstárnál külön erre a 
célra megnyitott önkormányzati számlára, melynek összege: 106.117.793 Ft. 
 
Az Önkormányzat ingatlaneladásból származó bevétele az első félévben: 14.254.200 Ft 
 
Többlet állami támogatás következtében az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: 

 Iparűzési adó kompenzáció: 4.186.117 Ft 
 Elszámolásból származó bevételek: 66.102 Ft  

 
A rendelet módosítását továbbá indokolttá tette, hogy a köztisztviselők és közalkalmazottak, 
valamint a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók vonatkozásában a cafetéria 
juttatás mértéke, illetve a bankszámla hozzájárulás mértéke szövegesen nem került feltüntetésre 
a rendeletben, csak a mellékletét képező táblázatokban. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 20. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



RENDELET-TERVEZET 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

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

Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi  
Költségvetési bevételét 871.797 eFt főösszeggel 
Részleteiben: 
Önkormányzat működési támogatásai 327.513 eFt 
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 105.597 eFt 
Működési bevételek 48.421 eFt 
Közhatalmi bevételek 42.500 eFt 
Felhalmozási célú támogatások 156.048 eFt 
Felhalmozási bevételek 14.254 eFt 
Maradvány 177.464 eFt 
 
Költségvetési kiadását 871.797 eFt főösszeggel 
Részleteiben: 
Személyi juttatások 341.748 eFt 
Járulékok, szociális hozzájárulási adó 49.645 eFt 
Dologi kiadások 222.223 eFt 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.630 eFt 
Támogatások 1.842 eFt 
Felhalmozási kiadások 232.066 eFt 
Belföldi finanszírozás kiadása 12.643 eFt 
(megelőlegezés) 
 
Egyenlegét 0 eFt hiánnyal 
 
Az intézmények finanszírozási bevételeit: 323.806 eFt-ban, 
az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 323.806 eFt-ban állapítja meg.” 
 
2. § A rendelet 7. §-a az alábbi (2), (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
„7. § (2) A képviselő-testület 2021. évre a Kengyeli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 
köztisztviselők cafetéria juttatás keretét bruttó 350.000,- Ft/év/fő összegben határozza meg. 
(3) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott 
közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatását 
bruttó 10.000,- Ft/hó/fő összegben határozza meg. 



(4) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla hozzájárulás mértéke 1.000,- Ft/hó/fő az 
önkormányzat és intézményei közalkalmazotti, Munka Törvénykönyve alá tartozó 
munkavállalók és köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói vonatkozásában.” 
 
3. § A rendelet 3., 3/a – 3/e. mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 1/a – 1/e. melléklete lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2021. szeptember 29. 
 

 
Gál József 

polgármester 
Domány Katalin 

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

 Domány Katalin 
jegyző 

 
  



1. melléklet a(z) …../2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

 
  

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK

Száma Jogcímek 2021. évi 
előirányzat 

1.számú 
módosítás

ebből: 
kötelező

ebből: 
államigaz

gatási

ebből : 
önként 
vállalat

1. Önkormányzat működési támogatásai 
(1.1.+…+.1.6.)

316 086 11 427 327 513

1.1 Helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása

66 584 337 66 921

1.1 Hivatal működésének támogatása 51 848 162 52 010

1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési 
feladatainak támogatása

77 959 3 279 81 238

1.3.1 Önkormányzatok szociális feladatainak 
egyéb támogatása

25 642 25 642

1.3.2.1-
1.3.2.2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása-család és gyermkjóléti 
szolgálat/központ támogatása

4 100 156 4 256

1.3.2.3-
1.3.2.15

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása-család és gyermkjóléti 
szolgálat/központ kivételével

14 150 892 15 042

1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 10 650 10 650

1.3.4 A települési önkormányzatok által 
biztosított egyes szoc.szakosított ellátások, 38 068 1 547 39 615

1.4.1
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

18 667 689 19 356

1.4.2 Szünidei étkezés támogatása 840 -13 827

1.5 Önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 7 578 126 7 704

1.6. Működési célú központosított 
előirányzatok

1.7.
Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai 4 252 4 252

2. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 81 513 24 084 105 597

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból megtérülések 

2.3. Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 

2.4. támogatások, kölcsönök igénybevétele 
(HIÁNY)

2.5. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei 81 513 24 084 105 597

2.5.1  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

2.5.2.
 - Elkülönített állami 
pénzalaptól 27 906 53 525 81 431

2.5.3.
 - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától 24 166 24 166

2.5.4.
 - Központi költségvetési 
szervtől

2.5.5.  - EU-s támogatás 29 441 -29 441

3. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 79 841 76 207 156 048

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból megtérülések

Kengyel Község Önkormányzat 
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 



 
 
  

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei

79 841 76 207 156 048

3.5.1  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

3.5.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

2 092 47 838 49 930

3.5.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

3.5.4.  - Központi költségvetési 
szervtől

3.5.5.  - EU-s támogatás 77 749 28 369 106 118

4. Közhatalmi bevételek 
(4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

42 500 42 500

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 39 500 39 500

4.1.1.  - Magánszemélyek 
kommunális adója

17 500 17 500

4.1.2.  - Iparűzési adó 22 000 22 000
4.2. Gépjárműadó
4.3. Talajterhelési díj 1 000 1 000

4.4.
Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, 
Pótlékok) 2 000 2 000

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 48 788 -367 48 421

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 400 0 5 400 0
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 6 411 -10 6 401

5.2.1. - Alkalmaztottak térítése
5.2.2. - Bérleti és lízingdíj 3 377 3 377

5.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó 
bevétel

3 034 -10 3 024

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke
5.4. Tulajdonosi bevételek 3 475 3 475
5.5. Ellátási díjak 29 022 -367 28 655
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3329 0 3 329
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8. Kamatbevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Egyéb működési bevételek 1 151 10 1 161

6. Felhalmozási bevételek 14 254 14 254

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. 
+ … + 7.3.)

7.1.
Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 
kívülről

7.2.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 
kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
(8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.
Felhalm. célú garancia- és 
kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 
kívülről

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: (1+…+8)

568 728 125 605 694 333

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 
kívülről  (10.1.+10.3.)



 
  

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 183 135 -5 671 177 464

12.1. Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele

183 135 -5 671 177 464

12.1.1. Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele működési

66 987 -5 671 61 316

12.1.2. Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele felhalmozási

116 148 116 148

12.2. Előző év vállalkozási maradványának 
igénybevétele

    13.
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 
… + 13.3.)

13.1.
Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

    14. Külföldi finanszírozás bevételei 

    15.
Adóssághoz nem kapcsolódó 
származékos ügyletek bevételei

    16.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 183 135 -5 671 177 464

    17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 751 863 119 934 871 797

Kiadások
1.    Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.5.) 543 231 83 857 627 088

1.1. Személyi  juttatások 292 515 49 233 341 748

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 45 832 3 813 49 645

1.3. Dologi  kiadások 191 704 30 519 222 223
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 630 11 630
1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 550 292 1 842

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+2.2.+2.3……..) 195 989 36 077 232 066

2.1. Beruházások 8 662 8 662
2.2. Felújítások 151 875 19 745 171 620
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások
2.4. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1 650 1 650
2.5. Beruházási Áfa 42 464 7 670 50 134
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1. Működési tartalék
3.1.1. - Általános tartalék   
3.1.2. - Céltartalék
3.2. Felhalmozási tartalék

3.2.1. - Általános tartalék
3.2.2. - Céltartalék

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (1+2+3)

739 220 119 934 859 154

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés 
államháztartáson kívülre  

6. Belföldi értékpapírok kiadásai 

7. Belföldi finanszírozás kiadásai 12 643 12 643

8. Külföldi finanszírozás kiadásai 

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN:  12 643 12 643

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 751 863 119 934 871 797



 
  

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési 
bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. 
sor) (+/-)

-170 492 5 671 -164 821

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

 1.  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-
1.2.) +/- 170 492 -5 671 164 821  

1.1. Finanszírozási bevételek  183 135 -5 671 177 464

1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási 
bevételek  66 987 -5 671 61 316

1.1.2.              Felhalmozási célú finanszírozási 
bevételek  116 148 116 148

1.2. Finanszírozási kiadások  12 643 12 643

1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási 
kiadások  

1.2.2.               Felhalmozási célú finanszírozási 
kiadások    
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adatok ezer forintban

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése

1 2 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 16 363 0 16 363 0 0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke 5 400 5 400
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 904 0 2 904 0 0

1.2.1. - Alkalmazottak térítése 0
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj 2 274 2 274
1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel 630 630
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 0
1.4. Tulajdonosi bevételek 2 475 2 475
1.5. Ellátási díjak 2 818 2 818
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 766 2 766
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 0
1.8. Kamatbevételek 0
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0
1.10. Egyéb működési bevételek 0

2. Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről (2.1.+…+2.3.) 81 513 24 084 105 597 0 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

81 513 24 084 105 597 0 0

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

2.3.2.  - Elkülönített állami pénzalaptól 27 906 53 525 81 431

2.3.3.  - Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától

24 166 24 166

2.3.4.  - Központi költségvetési szervtől
2.5.5.  - EU-s támogatás 29 441 -29 441

3. Közhatalmi bevételek 42 500 42 500

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

79 841 76 207 156 048 0 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 79 841 76 207 156 048 0 0

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól

4.4.  - Elkülönített állami pénzalaptól 2 092 47 838 49930

Kengyel Község Önkormányzat 
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  önkormányzathoz tartozó feladatok

I.1. Kengyeli Önkormányzat 2021. évi 
előirányzat 

I.számú 
módosítás

ebből: 
kötelező

ebből: 
államig
azgatási

ebből : 
önként 
vállalat

Bevételek



 
  

4.5.  - Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától

4.6.  - Központi költségvetési szervtől
4.6.  - EU-s támogatás 77 749 28 369 106 118

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0 14 254 14 254 0 0
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése 14 254 14 254
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 220 217 100 291 334 762 0 0
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 495 042 5 389 500 431 0 0

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 178 956 -6 038 172 918 0
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 
(intézményfinanszírozás) 316 086 11 427 327 513 0 0

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 316 086 7 175 323 261
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 4 252 4 252

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 715 259 119 934 835 193 0 0

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 179 601 89 169 268 770

1.1. Személyi  juttatások 52 190 53 832 106 022

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

7 591 4 526 12 117

1.3. Dologi  kiadások 106 640 30 519 137 159
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 630 11 630
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 550 292 1 842

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 193 897 36 077 229 974

2.1. Beruházások 8 662 8 662
2.2. Felújítások 151 875 19 745 171 620
2.3. Áfa 42 022 7 670 49 692
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1. Működési tartalék
3.1.1. - Általános tartalék   
3.1.2. - Céltartalék
3.2. Felhalmozási tartalék

3.2.1. - Általános tartalék
3.2.2. - Céltartalék

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(1+2+3)

373 498 125 246 498 744

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  

6. Belföldi értékpapírok kiadásai 

7. Belföldi finanszírozás kiadásai 341 761 -5 312 336 449

8. Külföldi finanszírozás kiadásai 

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:  341 761 -5 312 336 449

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 715 259 119 934 835 193
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adatok ezer forintban

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése

1 2 4 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 190 0 190 0 0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 190 -10 180 0 0

1.2.1. - Alkalmazottak térítése
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj
1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel 190 -10 180
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 10
1.10. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről (2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0 0 0 0 0

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

2.3.2.  - Elkülönített állami pénzalaptól

2.3.3.  - Társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjától

2.3.4.  - Központi költségvetési szervtől
3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0 0 0 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 0 0 0 0

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól
4.4.  - Elkülönített állami pénzalaptól
4.5.  - Társadalombiztosítás pénzügyi 
4.6.  - Központi költségvetési szervtől
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 0 0 0 0

5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kengyel Község Önkormányzat 
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  Kengyeli Polgármesteri Hivatal

I.2. Kengyeli Polgármesteri Hivatal 2021. évi 
előirányzat 

ebből: 
kötelező

ebből: 
államig
azgatási

ebből : 
önként 
vállalat

Bevételek

I.számú 
módosítás



 
  

8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 190 0 190 0 0
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 89 991 0 89 991 0 0

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 500 500
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 
(intézményfinanszírozás) 89 491 0 89 491 0 0

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 51 848 51 848
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 37 643 37 643
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 90 181 0 90 181 0 0

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 89 681 89 681

1.1. Személyi  juttatások 65 617 65 617

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

10 171 10 171

1.3. Dologi  kiadások 13 893 13 893
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0
1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 500 500

2.1. Beruházások 0 0
2.2. Felújítások
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 500 500
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 90 181 90 181

13 13  Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
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adatok ezer forintban

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt 
előirányzat megnevezése

1 2 3 4 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 236 0 236 0 0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0

1.2.1. - Alkalmazottak térítése
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj

1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó 
bevétel 0 0 0

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 186 186
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 50 50
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek

2.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

0 0 0 0 0

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

2.3.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

2.3.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

2.3.4.  - Központi költségvetési 
szervtől

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0 0 0 0 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

4.4.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

4.5.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

4.6.  - Központi költségvetési 
szervtől

Kengyel Község Önkormányzat 
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Napsugár Modellóvoda egységes óvoda-bölcsőde

I.3.
Napsugár Modellóvoda 

Egységes Óvoda bölcsöde
2021. évi előirányzat ebből: 

kötelező

ebből: 
államiga
zgatási

ebből : 
önként 
vállalat

Bevételek

I.számú 
módosítás



 
  

7. Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen 
(1.+…+7.)

236 0 236 0 0

9. Finanszírozási bevételek 
(9.1.+…+9.3.)

122 918 0 122 918 0 0

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 724 724

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) 
támogatás (intézményfinanszírozás) 122 194 0 122 194 0 0

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 101 001 101 001
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 21 193 21 193
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 123 154 0 123 154 0 0

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.5.) 122 697 122 697
1.1. Személyi  juttatások 82 971 82 971

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó

12 861 12 861

1.3. Dologi  kiadások 26 865 26 865
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 457 457

2.1. Beruházások 0 0 0
2.2. Felújítások
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 457 457
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 123 154 123 154

22,75 22,75Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Eredeti előirányzat



1/d. melléklet a(z) …../2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
  

adatok ezer forintban

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt 
előirányzat megnevezése

1 2 4 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 650 0 650 0 0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 650 650 0 0

1.2.1. - Alkalmazottak térítése
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj 600 600

1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó 
bevétel

50 50

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek

2.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

2.3.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

2.3.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

2.3.4.  - Központi költségvetési 
szervtől

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0 0 0 0 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

4.4.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

4.5.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

4.6.  - Központi költségvetési 
szervtől

Kengyel Község Önkormányzat 
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli József Attila 

Művelődési Ház és Könyvtár

I.4. Kengyeli József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár

2021. évi előirányzat ebből: 
kötelező

ebből: 
államiga
zgatási

ebből : 
önként 
vállalat

Bevételek

I.számú 
módosítás



 
  

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.5.) 27 050 -5 312 21 738
1.1. Személyi  juttatások 17 105 -4 599 12 506

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 2 651 -713 1 938

1.3. Dologi  kiadások 7 294 7 294
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 762 762

2.1. Beruházások 0 0
2.2. Felújítások
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 762 762
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 27 812 -5 312 22 500

3 3Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



1/e. melléklet a(z) …../2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

 
  

adatok ezer forintban

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt 
előirányzat megnevezése

1 2 4 4 5 6

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 31 349 -367 30 982 0 0
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 044 2 044 0 0

1.2.1. - Alkalmazottak térítése
1.2.2. - Bérleti és lízingdíj

1.2.3. - Egyéb szolgáltatásokból származó 
bevétel

2044 2044

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 28 792 -367 28 425
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 513 513
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Egyéb működési bevételek

2.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 0 0 0 0 0

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0

2.3.1.  - Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

2.3.2.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

2.3.3.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

2.3.4.  - Központi költségvetési 
szervtől

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 0 0 0 0 0

4.1. Visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0

4.3.  - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi 
önkormányzattól

4.4.  - Elkülönített állami 
pénzalaptól

4.5.  - Társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjától

4.6.  - Központi költségvetési 
szervtől

Kengyel Község Önkormányzat 
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Kengyeli Egyesített Szociális 

Intézmény

I.5.
Kengyeli Egyesített Szociális 

Intézmény
2021. évi előirányzat ebből: 

kötelező

ebből: 
államiga
zgatási

ebből : 
önként 
vállalat

Bevételek

I.számú 
módosítás



 
  

9. Finanszírozási bevételek 
(9.1.+…+9.3.) 93 226 367 93 593 0 0

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 635 367 2 002

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) 
támogatás (intézményfinanszírozás) 91 591 0 91 591 0 0

9.3.1. Normatíva állami hozzájárulás 56 318 56 318
9.3.2. Önkormányzati kiegészítés 35 273 35 273
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 124 575 0 124 575 0 0

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.5.) 124 202 124 202
1.1. Személyi  juttatások 74 632 74 632

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 12 558 12 558

1.3. Dologi  kiadások 37 012 37 012
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0
1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1.+…+2.4.) 373 373

2.1. Beruházások 0 0
2.2. Felújítások
2.3. Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 373 373
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 124 575 124 575

19 19
  

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Kengyel Községi 
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelethez: 

 
Általános indokolás 

 
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályok. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a írja elő az 
önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét. Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét a 
4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletével alkotta meg, mely módosítására még nem került 
sor. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 38/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.  
Az Áht. 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési 
rendeletben állapítja meg. 
Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos 
rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait 
módosíthatja.  
Az Áht. 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a 
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 
 
A jogszabály módosításának indoka a jogszabály mindennapi alkalmazásának elősegítése és a 
jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményének biztosítása. 
 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 
 

Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. §-ához 
 

Az Önkormányzat költségvetésének főösszegeit módosítja. 
 

A rendelet 2. §-ához 
 
A rendelet szöveges részébe is beépítésre került mind a köztisztviselők, mind a 
közalkalmazottak, mind pedig a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók cafetéria 
juttatásának és bankszámla hozzájárulásának összege. 
 

A rendelet 3. §-ához 
 
Mellékletek módosítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 
 

A rendelet 4. §-ához 
 
Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való 
megfelelést tartalmazza.  



Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az 
önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról jogszabályban meghatározott kivétellel a 
képviselő-testület dönt. 
 
A rendelet módosításának szükségességét indokolja az évközben elnyert pályázatok és a 
központosított előirányzatok leosztása. Az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a 
költségvetés módosítása. 
 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és 
adminisztratív hatásai: 
 
a) Társadalmi hatással nem jár. 
b) Gazdasági és költségvetési hatása: Az önkormányzat kiadásai és bevételei a 

pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott rendeletnek megfelelően változnak 
c) Környezeti és egészségügyi hatással nem jár. 
d) Adminisztratív hatása: az adminisztratív terhek minimális mértékben növekednek. 
 
 
III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 
Rendelkezésre állnak.  
 
 
 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati 
rendeletével alkotta meg az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendeletét, mely több alkalommal módosításra került. 
 
Jelen módosítás a rendelet 3. mellékletét érinti.  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete két ingatlant értékesített, melyek a 
Kengyel, 0114/12 hrsz-ú és a Kengyel, 707/14 hrsz-ú ingatlanok. Az utóbbi ingatlan – az 
értékesítést megelőzően – megosztásra került és csak egy része lett értékesítve. A 
telekmegosztást követően létrejövő Kengyel, 707/16 hrsz-ú ingatlan továbbra is 
Önkormányzatunk tulajdonát képezi. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonát képezi a Kengyel, 925 hrsz-ú, természetben 
Kengyel, József Attila út 49/A. szám alatt található 2.026 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan, mely forgalomképes. Az ingatlan az került feltüntetésre a 
vagyontárgyak között. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges a rendelet mellékletét módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 20. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



RENDELET-TERVEZET 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

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

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-bán, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdésében, a 6. § (6) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: rendelet) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
 
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2021. szeptember 29. 
 

 
Gál József 

polgármester 
Domány Katalin 

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

 Domány Katalin 
jegyző 

 
  



1. melléklet a(z) …../2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Forgalomképes vagyon 
 

I. Épületek Helyrajzi szám 
Építési telek (Kinizsi u.)                                                            4/6 
Építési telek (Thököly út 27.) 410 

 
II. Belterületi földterület      Helyrajzi szám 

Kivett géppark                                                                          707/16 
Beépítetlen terület                                                                    925 
Beépítetlen terület                                                                  1119/8 
Beépítetlen terület                                                                  1119/9 
Beépítetlen terület                                                                  1119/10 
Beépítetlen terület                                                                  1119/11 
Beépítetlen terület                                                                  1136/1 
Beépítetlen terület                                                                  1136/2 
Beépítetlen terület                                                                  1137 
Beépítetlen terület                                                                  1142 
Beépítetlen terület                                                                  1143 
Beépítetlen terület                                                                  1156 
Beépítetlen terület                                                                  1159 
Beépítetlen terület                                                                  1160 
Beépítetlen terület                                                                  1161 
Beépítetlen terület                                                                  1164 
Beépítetlen terület                                                                  1165 
Beépítetlen terület                                                                  1170 
Beépítetlen terület                                                                  1168 
Beépítetlen terület                                                                  1169 
Beépítetlen terület                                                                  1171 
Beépítetlen terület                                                                  1172 
Beépítetlen terület                                                                  1177 
Beépítetlen terület                                                                  1174 
Beépítetlen terület                                                                  1177 
Beépítetlen terület                                                                  1178 
Beépítetlen terület                                                                  1179 
Beépítetlen terület                                                                  1180 
Beépítetlen terület                                                                  1181 
Beépítetlen terület                                                                  1182 
Beépítetlen terület                                                                  1183 
Beépítetlen terület                                                                  1184 
Beépítetlen terület                                                                  1185 
Beépítetlen terület                                                                  1186 
Beépítetlen terület                                                                  1187 
Beépítetlen terület                                                                  1188 
Beépítetlen terület                                                                  1189 
Beépítetlen terület                                                                  1190 
Beépítetlen terület                                                                  1191 
Beépítetlen terület                                                                  1195 
Beépítetlen terület                                                                 1196 
Beépítetlen terület                                                                 1197 
Beépítetlen terület                                                                 1205/2 
Beépítetlen terület                                                                 1205/3 



Beépítetlen terület                                                                 1205/4 
Beépítetlen terület                                                                 1205/5 
Beépítetlen terület                                                                 1205/6 
Beépítetlen terület                                                                 1207 
Beépítetlen terület                                                                 1208 
Beépítetlen terület                                                                 1214 
Beépítetlen terület                                                                 1216 
Beépítetlen terület                                                                 1217 
Beépítetlen terület                                                                 1218 
Beépítetlen terület                                                                 1219 
Beépítetlen terület                                                                 1220 
Beépítetlen terület                                                                 1221 
Beépítetlen terület                                                                 1223 
Beépítetlen terület                                                                 1224 
Beépítetlen terület                                                                 1239 
Beépítetlen terület                                                                 1241 
Beépítetlen terület                                                                 1242 
Beépítetlen terület                                                                 1243 
Beépítetlen terület                                                                 1244 
Beépítetlen terület                                                                 1246 
Beépítetlen terület                                                                 1248 
Beépítetlen terület                                                                 1249 
Beépítetlen terület                                                                 1250 
Beépítetlen terület                                                                 1252 
Beépítetlen terület                                                                 1253 
Beépítetlen terület                                                                 1260 
Beépítetlen terület                                                                 1261 
Beépítetlen terület                                                                 1262 
Beépítetlen terület                                                                 1266 
Beépítetlen terület                                                                 1267 
Beépítetlen terület                                                                 1269 
Kivett anyaggödör                                                                 1271 
Beépítetlen terület                                                                 1297 
Beépítetlen terület                                                                  2506 
Beépítetlen terület                                                                  2505 
Beépítetlen terület                                                                  2507 
 

III. Külterületi földterület      Helyrajzi szám 
Szántó                                                                                         1202 
Derzsigáti szántó                                                                           08/12 
Szántó                                                                                           02 
Szántó                                                                                         086/27 
Szántó                                                                                       0826 
 
 
 
 
  



 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelethez: 

 
 

Általános indokolás 
 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályok. 
A jogszabály módosításának indoka a jogszabály mindennapi alkalmazásának elősegítése és a 
jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményének biztosítása. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján a képviselő-
testület helyi rendeletben szabályozza a vagyongazdálkodás szabályait. 
 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 

 
 

Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. §-ához 
 

A rendelet forgalomképes vagyonát tartalmazó mellékletet módosítja. 
 

A rendelet 2. §-ához 
 
Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való 
megfelelést tartalmazza. 
  



Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az 
önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai: 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján a képviselő-
testület helyi rendeletben szabályozza a vagyongazdálkodás szabályait. Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletével 
rendelkezett az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.  
A rendelet megalkotását az Önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak változása 
indokolta. 
 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és 
adminisztratív hatásai: 
 
a) Társadalmi hatással nem jár. 
b) Gazdasági hatással nem jár. 
c) Költségvetési hatása: nem jár. 
d) Környezeti és egészségügyi hatással nem jár. 
e) Adminisztratív hatása: az adminisztratív feladatok nem változnak.  
 
 
III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 
Rendelkezésre állnak.  
 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati 
rendeletével (a továbbiakban: rendelet) alkotta meg temetőkről és a temetkezésről szóló 
rendeletét, mely több alkalommal módosításra került. 
 
Jelen módosítás a rendelet 4. § (8) bekezdését és a 2. mellékletét érinti.  
 
A jelenlegi szabályozás értelmében a sírásás díját az Önkormányzat, mint a temető tulajdonosa 
határozza meg, mely díj az Üzemeltetőt illet. 
 
Fentiekre tekintettel a sírásás díját nem az Önkormányzatnak, hanem az Üzemeltetőnek a 
jogosultsága meghatározni, ezért ezen rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 20. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



RENDELET-TERVEZET 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

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

a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-bán, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 5. § (4) bekezdésében, a 6. § (6) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 4. § (8) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (8) A sírásást kizárólag a temető üzemeltetője végezheti.” 
 
2. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
 
Kengyel, 2021. szeptember 29. 
 

 
Gál József 

polgármester 
Domány Katalin 

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

 Domány Katalin 
jegyző 

 
  



1. melléklet a(z) …../2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

Sírhelyhasználati és újraváltási díjak: 
 
 
 
 

1. Egyes sírhely 20.000,- Ft 
2. Gyermeksírhely 18.000,- Ft 
3. Kettes sírhely 25.000,- Ft 
4. Mélyített sír 25.000,- Ft 
5. Díszsírhely ingyenes 
6. Urnafülke 25.000,- Ft 
7. Urnasírhely 25.000,- Ft 
8. Sírbolt: 2 személyes 85.000,- Ft 
9.   3 személyes 115.000,- Ft 
10.   4 személyes 145.000,- Ft 

 
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
  



 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 
rendelethez: 

 
 

Általános indokolás 
 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályok. 
A jogszabály módosításának indoka a jogszabály mindennapi alkalmazásának elősegítése és a 
jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményének biztosítása. 
 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 

 
 

Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. §-ához 
 

A sírásás díjának Önkormányzat által történő meghatározását szünteti meg. 
 

A rendelet 2. §-ához 
 
A rendelet 2. mellékletét módosítja az által, hogy kiveszi a sírásás díját. 
 

A rendelet 3. §-ához 
 
Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való 
megfelelést tartalmazza. 
  



Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az 
önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2000. (IX. 29.) önkormányzati 
rendeletével (a továbbiakban: rendelet) alkotta meg temetőkről és a temetkezésről szóló 
rendeletét, mely több alkalommal módosításra került. 
A temető üzemeltetését kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Kegyelet Sírkő 
Optimum Kft. végzi, ezért a sírásás díjának megállapítása is az ő hatáskörébe tartozik, mivel 
ezen díj is őt illeti. 
 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és 
adminisztratív hatásai: 
 
a) Társadalmi hatással nem jár. 
b) Gazdasági hatással nem jár. 
c) Költségvetési hatása: nem jár. 
d) Környezeti és egészségügyi hatással nem jár. 
e) Adminisztratív hatása: az adminisztratív feladatok nem változnak.  
 
 
III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 
Rendelkezésre állnak.  
 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítésről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.  
 
Az Áht. rendelkezései értelmében a beszámoló készítése a költségvetési évet követően 
kötelező, az év közben történő beszámolási kötelezettségeket az Önkormányzat munkarendje 
tartalmazza. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2021. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletével fogadta el Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését. 
 
Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítése az alábbiak 
szerint alakult: 
 
Kengyel Község Önkormányzata kötelező feladatait 2021. első félévében 1 önállóan működő 
és gazdálkodó és 3 önállóan működő intézménnyel látja el: 
 Kengyeli Polgármesteri Hivatala 
 Kengyeli József Attila Művelődési ház és Könyvtár 
 Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 
 Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 
 
 
BEVÉTELEK 
Az önkormányzat és intézményei I. félévi bevételeinek összege: 419.815 ezer forint volt az 
595.792 ezer forint módosított előirányzattal szemben, a bevételek teljesítése összességében: 
70.46%-os. 
 
Megállapítható, hogy a bevételek 57,16%-a az állami és egyéb (elsősorban munkaügyi) 
támogatásokból kapott, 29,15%-a leutalt pályázati előlegből (TOP-Bölcsődei projekt) és 
ingatlanértékesítésből származik. Az önkormányzat és az intézmények egyéb bevétele 13,65%-
ot tesz ki. 
 
Állami támogatások 
Az állami támogatások számlára való beérkezése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
történt. 
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Előirányzat módosításra a bérintézkedések hatása miatt került sor, a szociális ágazati bérpótlék 
és az egészségügyi kieg. pótlék miatt 

1. Egészségügyi kieg. pótlék 945.507,- Ft 
2. Szociális ágazati bérpótlék: 4.952.559,- Ft 

 
TB támogatás 
A TB támogatás 12.927 ezer forintot jelentett, részleteiben: 

1. Az iskola egészségügyi ellátáshoz: 84.600,- eFt 
2. Védőnői szolgálat fenntartásához: 4.288.300,- eFt 
3. Házi orvosi szolgálathoz: 8.554.500,- eFt 

 
Közfoglalkoztatás keretében 3 startmunka programra és a hosszú távú közfoglalkoztatási 
pályázatra 2021. június 30. napjáig összesen: 45.990 ezer forint támogatás érkezett. 
 
Közhatalmi bevételek 
A közhatalmi bevételek 7%-os részarányt jelentenek a költségvetésen belül. A közhatalmi 
bevételek a magánszemélyek kommunális adójából és az önkormányzatot megillető iparűzési 
adóból, valamint az igazgatási díjakból és pótlékból, bírságból folyik be a számlára. 
 
Befolyt összegek 2021. június 30-ig: 

1. Magánszemélyek kommunális adója: 10.455.358,- Ft 
2. Iparűzési adó: 20.075.631,- Ft 
3. Igazgatási szolgáltatási díj 1.833.400,- Ft 

(2020. évi mezőőri járulék hátralék) 
4. Pótlékok, egyéb bírság 22.353,- Ft 

 
Az adópótlék, valamint az önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságokból 
származó összegeket (422,- eFt) az egyéb közhatalmi bevételek között kell kimutatni. 
 
Működési bevételek 
A működési bevételekből 2021. első félévében a betervezett összeg 50,3%-a folyt be. A 
készletértékesítésnél (60,54%) meg jegyezni, hogy a második félévben még várható nagyobb 
összeg: zöldségek, kukorica, búza értékesítésének bevételéből. 
 
Intézményi bevételek 2021. június 30. napjáig 

adatok eFt-ban 

 Készlet- 
értékesítés Szolgáltatás Közvetített 

szolgáltatás 
Tulajdonosi 

bevétel 
Ellátási 

díjak 
Egyéb 

bevételek ÁFA Összesen 

Kengyeli 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény 

 154   14.118 697 234 15.203 

Napsugár 
Művészeti 
Modellóvoda 
és 
Minibölcsőde 

    103   103 

Kengyeli 
József Attila 
Művelődési 
Ház és 
Könyvtár 

 12      12 

Polgármesteri 
Hivatal  85    5  90 

Önkormányzat 3.269 402 993 2.331 576 99 1.561 9.231 
Összesen 3.269 653 993 2.331 14.797 801 1.795 24.639 
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Felhatalmozási bevételek 
A felhalmozási bevételek az első félévben egyrészt az ingatlanértékesítésből befolyt 
14.254.200,- Ft-ból, másrészt a TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00035 számú Bölcsődei férőhelyek 
bővítése Kengyelen elnevezésű projekt utalásra került előlegéből tevődött össze, melynek 
összege: 106.117.793,- Ft. Ez az összeg a Magyar Államkincstárnál külön erre a célra 
megnyitott önkormányzati számlára érkezett. 
 
Hitel: 
Az Önkormányzatnak hitele nincs. 
 
 
KIADÁSOK 
2021 első félévében a kiadások 320.658 ezer forintban teljesültek. A személyi kiadásokra és a 
járulékokra kifizetett összegek a kiadások 51%-át tették ki. A dologi kiadások 38%-ban 
teljesültek. 
 
A költségvetési rendeletben megállapított főbb kiadási-nemenkénti tény adatokon alapuló 
kimutatás intézményenkénti  bontásban: 
 
Intézményi kiadások 2021. június 30. napjáig 

adatok eFt-ban 

 Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulékok 

Dologi 
kiadások 

Ellátottak 
juttatásai 

Egyéb 
működési 

célú 
kiadások 

Beruházás, 
felújítás Összesen % 

Kengyeli 
Egyesített 
Szociális 
Intézmény 

34.393 5.569 18.445   169 58.676 47 

Napsugár 
Művészeti 
Modellóvoda 
és 
Minibölcsőde 

40.848 6.901 9.093   174 57.016 46 

Kengyeli 
József Attila 
Művelődési 
Ház és 
Könyvtár 

6.113 429 2.437   16 8.995 32 

Polgármesteri 
Hivatal 26.874 4.391 6.167   151 37.583 42 

Önkormányzat 52.601 5.887 87.491 2.717 292 9.399 158.387 40 
Összesen 160.929 23.177 123.633 2.717 292 9.909 320.657 42 
Előirányzat 310.242 49.448 217.971 11.630 18.42 169.480 760.613  
Százalék 52 47 57 23 16 6 42  

 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az alábbiak voltak: 
 Ft-ban 

Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 3.194.249 
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 10.626.294 
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése 1.385.129 
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 789.243 
Közüzemi díjak teljesítése 8.670.185 
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Vásárolt élelmezés teljesítése 16.150.688 
Bérleti és lízingdíjak teljesítése 413.048 
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 18.050.048 
Közvetített szolgáltatások teljesítése 1.134.330 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 19.839.854 
Egyéb szolgáltatások teljesítése 16.886.304 
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak 618.099 
Kiküldetések kiadásai teljesítése 47.242 
Reklám- és propagandakiadások előirányzata 0 
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
teljesítése 19.852.048 

Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 4.999.240 
Államháztartáson belüli kamatkiadások 50.913 
Egyéb dologi kiadások teljesítése 1.544.807 

 
Szociális támogatások 
A szociális támogatásokra fordított összeg 2.717 eFt, mely tartalmazza az önkormányzati 
segélyeket, továbbá az Arany János és a Bursa Hungarica ösztöndíj programokra adott 
támogatást is. 
 

1. Települési lakásfenntartási támogatás 2.354.003,- Ft 
2.  Rendkívüli támogatás 87.000, -Ft 
3. Temetési segély 30.000,- Ft 
4. Egészségmegőrzési támogatás 15.000,- Ft 
5. Ösztöndíjak 87.000,- Ft 
6. Köztemetés 144.355,- Ft 

 
Felhalmozási kiadások 
Összesen 9.909 ezer forint került kifizetésre az első félévben.  
 
Hiteltörlesztés, kölcsön kihelyezés 
Nem volt. 
 
 
ÖSSZEGZÉS 
A 2021. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat szem előtt tartotta az 
intézményeinek működését. Az intézmények takarékos gazdálkodást folytattak, csak a 
legszükségesebb kiadások történtek meg, mutatja ezt az is, hogy minden intézmény az 50%-os 
felhasználás alatt maradt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 15. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítésről 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kengyel Községi Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport helyben, 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a Kengyel 161/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kengyel 161/2 hrsz-ú, természetben Kengyel, Temető út 2. szám alatt található, 900 m2 
nagyságú, kivett telephely művelési ágú ingatlan 1/1 arányban a Prímaenergia Ipari és 
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdona (a továbbiakban: Prímaenergia 
Zrt.). 
 
A Prímaenergia Zrt. megkereste Önkormányzatunkat és megvételre ajánlotta fel a fenti 
ingatlant 550.000,- Ft-ért. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 21. §-a 
értelmében:  
„(1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármesternek a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával ellátott javaslata alapján a 
képviselő-testület dönt. 
(2) A vagyongyarapításról a képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal: 
a. a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése, 
b. a szerzés módja, 
c. az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek, 
d. az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama. 
(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén, a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az 
ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett 
alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, illetve a várható üzemeltetési 
költségek körét és nagyságát is. 
(4) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell 
készíttetni.” 
 
Az ingatlant megvizsgálva, nem javaslom megvásárlásra, mivel önkormányzati célok 
megvalósításához nem alkalmas, illetve továbbhasznosításának lehetőségét sem látjuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 13. 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 161/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 21. §-
ára figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 161/2 hrsz-ú, természetben 
Kengyel, Temető út 2. szám alatt található, 900 m2 nagyságú, kivett telephely művelési ágú 
ingatlant, mely 1/1 arányban a Prímaenergia Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság tulajdona, nem kívánja megvásárolni. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Prímaenergia Zrt. 1117 Budapest, Aliz utca 3. 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a Kengyel 925 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kengyel 925 hrsz-ú, természetben Kengyel, József Attila út 49/A. szám alatt található, 2.026 
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 1/1 arányban Kengyel Községi 
Önkormányzat tulajdonát képezi.  
 
A fenti ingatlan megvásárlására lakossági igény érkezett. Az ingatlan a kérelmező 
lakóingatlanával kertfaros. Gyümölcsfákat szeretne telepíteni, valamint rendezett kertet kíván 
kialakítani, ezzel is szépíteni tudná a közvetlen környezetét és javítaná az utcaképet. 
 
Az ingatlan az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai közé tartozik, tehát elidegeníthető. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: rendelet) 9. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az önkormányzati vagyon tekintetében 
a képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. 
 
A rendelet 19. §-a értelmében: „A rendelet hatálya alá tartozó elemeket a képviselő-testület 
határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:  
a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,  
b) forgalmi értékének megjelölése,  
c) átruházás módja,  
d) pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása,  
e) árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,  
f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő 
vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.” 
 
A rendelet 20. §-a kimondja, hogy a nettó 5.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó 
vagyonelemeket csak versenyeztetés útján lehet értékesíteni, viszont ezen értékhatárt nem 
meghaladó értékű vagyonelemeket nem kell versenyeztetni, viszont az értékesítési 
lehetőségeket az önkormányzat weblapján közzé kell tenni. 
 
Javaslom, hogy mielőtt a Képviselő-testület meghozza végleges döntését az értékesítésről, 
előtte értékbecslés beszerzésére kerüljön sor és annak függvényében kerüljön kijelölésre 
értékesítésre az ingatlan. 
 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 16. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 925 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 19-20. 
§-ára figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 925. hrsz-ú, természetben 
Kengyel, József Attila út 49/A. szám alatt található 1/1 arányban Kengyel Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező 2.026m2 nagyságú, kivett beépítetlen területmegnevezésű 
ingatlan értékesítéséről az értékbecslés beszerzését követően kíván döntést hozni. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
értékbecslés elkészíttetésére. 
 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Pénzügyi Csoport 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

a fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés megszűnéséről  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/2021. (VIII. 26.) önkormányzati 
határozatával döntött a fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladatellátási szerződés 
megszűnéséről, mivel a FLASHDENT Bt. a fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási 
szerződést hat hónap felmondási idővel, 2021. július 1. napjától felmondta. A felmondási idő 
2021. december 31. napjával jár le. 
 
Dr. Csécsei László fogorvos, a FLASHDENT Bt. képviselője a 2021. szeptember 16. napján 
kelt levelében kérte, hogy Önkormányzatunk tekintsen el a hat hónap felmondási időtől, mert 
2021. november 1. napjától vissza kívánja adni a praxist Önkormányzatunknak. 
 
A feladatellátási szerződés 20. pontja értelmében közös megegyezéssel a szerződés bármikor 
felbontható. 
 
A fogorvosi ellátást Önkormányzatunk 2021. november 1. napjától tartós helyettesítéssel meg 
tudja oldani a MOSONYI DENTAL Kft-vel. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges a 188/2021. (VIII. 26.) önkormányzati határozat módosítása, 
valamint döntést hozni a fogorvosi körzetben a fogorvosi tevékenység helyettesítéssel történő 
ellátásról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 20. 
 
 

Gál József 
polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a fogorvosi szolgálatra vonatkozó 
feladatellátási szerződés megszűnéséről szóló 188/2021. (VIII. 26.) önkormányzati 
határozatának módosításáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálatra vonatkozó 
feladatellátási szerződés megszűnéséről szóló 188/2021. (VIII. 26.) önkormányzati 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
FLASHDENT Bt. a fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződést 2021. 
július 1. napjától felmondta. A felmondási idő 2021. október 31. napjával jár le. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat többi részét változatlanul 
hagyja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további 
szükséges intézkedések és aláírások megtételére. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Gál József polgármester 
 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Gál József polgármester 
3. Domány Katalin jegyző 
4. FLASHDENT Bt. 
5. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
7. Országos Kórházi Főigazgatóság 
8. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
  



HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
____/2021. (IX. 28.) önkormányzati határozata 
a fogorvosi körzetben a fogorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátásról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi körzetben a fogorvosi 
tevékenység 2021. november 1. napjától történő ellátására az alábbi döntést hozza: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi körzetben a fogorvosi 
tevékenységet 2021. november 1. napjától tartós helyettesítéssel biztosítja. 
 

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ellátás biztosítása 
érdekében megbízza a MOSONYI DENTAL Kft-t (5000 Szolnok, Templom út 5., 
adószám: 27437517-2-16, képviseli: Dr. Mosonyi Zsolt Attila ügyvezető) a fogorvosi 
feladatok ellátására heti 15 órában.  

 
3. A további szükséges intézkedések és aláírások megtételére, továbbá a megbízási 

szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Gál József polgármester 
 
 
Erről értesül: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Gál József polgármester 
3. Domány Katalin jegyző 
4. MOSONYI DENTAL Kft. 5000 Szolnok, Templom út 5. 
5. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
7. Országos Kórházi Főigazgatóság 
8. Irattár 

 
Kengyel, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, e-mail: polgarmester@kengyel.hu 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 28-i nyílt ülésére 
 

az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 45. §-a tartalmazza azon támogatásokat, melyeket a képviselő-testület a települési 
támogatás keretében nyújthat önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján. 
 
Viszont az Szt. lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület ezen ellátásokon túl egyéb 
ellátásokat is megállapítson, melyet eredeti jogalkotói hatáskörében tehet meg, szintén rendelet 
formájában. 
 
A korábbi években mind az Szt. által meghatározott, mind pedig az ezen felüli támogatási 
formák egy rendeletben voltak szabályozva, melyre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 2021. április 12-én érkezett levelében törvényességi felhívással élt, többek 
között ezt is kifogásolva. 
 
A jogszabálysértést megszüntetésre került, Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésre került, helyette pedig megalkotásra 
került a települési támogatásokról szóló 10/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelet. 
 
Az új rendelet már nem tartalmazza azon támogatási formákat, melyeket a képviselő-testület 
eredeti jogalkotói hatáskörében állapíthat meg. 
 
Fentiekre tekintettel – annak érdekében, hogy az előző években nyújtott egyéb támogatásokat 
továbbra is biztosítani tudja a képviselő-testület – szükséges egy új rendelet megalkotása, 
melyben az alábbi támogatási formák kerülnek szabályozásra: 

 karácsonyi csomag: a jogosultak köre nem változik, de a csomag értéke maximum 
3.000,- Ft-ban kerül meghatározásra a korábbi 2.000,- Ft helyett 

 mikulás csomag: itt csak a csomag értéke változik 1.000,- Ft-ról, 2.000,- Ft-ra 
 szépkorúak köszöntése: változtatás nem került eszközölésre. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Kengyel, 2021. szeptember 27. 
 
 

Gál József 
polgármester



RENDELET-TERVEZET 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

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

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

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. Támogatási formák 

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

 
 

II. Fejezet 
Az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatások 

 
2. Karácsonyi csomag 

 
2. § (1) A képviselő-testület – hivatalból – tárgyév december hónapjában karácsonyi csomag 
formájában természetbeni támogatást nyújt minden 65. életévét betöltött, illetve a 65. életévét 
tárgyév december 31. napjáig betöltő azon személyek részére, akik Kengyel községben 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
(2) A karácsonyi csomag értéke maximum 3.000,- Ft.  
(3) A támogatás megítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 
 

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

4. Szépkorúak köszöntése 
 

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



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

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

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

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

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

 Domány Katalin 
jegyző 



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott 
egyéb támogatásokról szóló …./2021. ((IX. 29.) önkormányzati rendelethez: 

 
 

Általános indokolás 
 

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályok. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) értelmében a képviselő-testület az Szt-ben szabályozott ellátásokon túl egyéb ellátásokat 
is megállapíthat, melyet eredeti jogalkotói hatáskörében tehet meg rendelet formájában. 
 
A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el. 

 
 

Részletes indokolás 
 

A rendelet 1. §-ához 
 

Kengyel Községi Önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokat határozza meg. 
 

A rendelet 2. §-ához 
 
A karácsonyi csomagra való jogosultság részletszabályai kerültek rögzítésre. 
 

A rendelet 3. §-ához 
 
A mikulás csomagot szabályozza. 
 

A rendelet 4. §-ához 
 
Szépkorúak köszöntésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
 

A rendelet 5. §-ához 
 
Hatályba lépési rendelkezések és jogharmonizációs záradék, az Európai Unió jogának való 
megfelelést tartalmazza. 
 
  



Előzetes hatásvizsgálat 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az 
önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 
 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható hatásai: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 45. §-a rendelkezik a települési támogatás keretében nyújtható támogatásokat. Az Szt. 
értelmében a képviselő-testület ezen ellátásokon túl egyéb ellátásokat is megállapíthat, melyet 
eredeti jogalkotói hatáskörében tehet meg rendelet formájában. 
 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi és 
adminisztratív hatásai: 
 
a) Társadalmi hatás: a rendelet azon személyeknek – gyermekek és az idős korosztály – nyújt 

támogatást, akik korukra való tekintettel a legrászorultabbak. 
b) Gazdasági hatással nem jár. 
c) Költségvetési hatása: a költségvetési hatással nem jár, a rendelkezésre álló normatív 

támogatás fedezi a kiadásokat. 
d) Környezeti és egészségügyi hatással nem jár. 
e) Adminisztratív hatása: az adminisztratív terhek időszakosan megnövekednek.  
 
 
III. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 
Rendelkezésre állnak.  
 
 
 
 




