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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó 
polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2018. (XII. 19.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„1. § (2) 5083 Kengyel, Szabadság út 10.” 
 
(2) A rendelet 1. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § (5) c) 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról” 
 
(3) A rendelet 1. § (5) bekezdés f pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § (5) f) 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (továbbiakban: Ktv.)” 
 
2. § (1) A rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„39. § (3) A Képviselő-testület nyilvános és zárt üléséről a jegyzőkönyvet külön-külön 2-2 
példányban kell elkészíteni.” 
 
(2) A rendelet 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„39. § (4) A Képviselő-testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv: 
a) 1. sz. példányt a Polgármesteri Hivatal jegyzője kezeli, 
b) 2. sz. példányt a helyi Könyvtárnak kell megküldeni.” 
 
(3) A rendelet 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„39. § (5) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a titkos ügykezelés szabálya szerint kell 
kezelni.” 
 
3. § (1) A rendelet 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„48. § (1) A bizottság üléséről – az ülést követő 15 napon belül – jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amely tartalmazza a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendet, a hozott döntéseket, 
javaslatokat.” 
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(2) A rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„48. § (2) A jegyzőkönyv 2 példányban készül, együttes ülés esetén annyival több 
példányszámban, ahány bizottság ülésezett. A jegyzőkönyvet az elnök és egy bizottsági tag 
írja alá.” 
 
4. § Hatályát veszti a rendelet 45. §-a, az 57. § (8) bekezdése és az 58. § (5) bekezdése. 
 
5. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének 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. március 31. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

 
 
 
 
A rendelet 2021. március 31-én került kihirdetésre. 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 
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1. melléklet a(z) 8/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
besorolása: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120 Út, autópálya építése 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 Piac üzemeltetése 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, áthelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
061020 Lakóépület építése 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074013 Pálya- és munka-alkalmassági vizsgálatok 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
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074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások  
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
107052 Házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 
 

Támogatási típusú funkciót ellátó kormányzati funkciók 
 
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
084032 Civil szervezetek programtámogatása 
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
 
 


