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Kengyel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

2022. május 26. napján megtartott nyilvános üléséről készült  

TÁRGYMUTATÓ 

RENDELETEK MUTATÓJA 

RENDELET 

Száma Címe 

7/2022. (V. 27.) Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

8/2022. (V. 27.) Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

  
HATÁROZATOK MUTATÓJA 

HATÁROZAT 

Száma Címe 

97/2022. (V. 26.) A napirendi pontokra tett javaslatról 

98/2022. (V. 26.) Két ülés közötti tájékoztató 

99/2022. (V. 26.) A 2021. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

100/2022. (V. 26.) Az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

101/2022. (V. 26.) A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

102/2022. (V. 26.) A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadásáról 

103/2022. (V. 26.) A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 93/2022. (IV. 28.) 
önkormányzati határozat visszavonásáról 

104/2022. (V. 26.) A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 

105/2022. (V. 26.) A Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról 

106/2022. (V. 26.) A Kengyel 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról 

107/2022. (V. 26.) A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési kiadásaihoz történő hozzájárulásról 

108/2022. (V. 26.) Védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26. napján, 17:15 órakor 
megtartott rendes NYÍLT üléséről. 
 
Az ülés helye:  Kengyel Község Polgármesteri Hivatala nagytanácskozó terme 
(5083 Kengyel, Szabadság út 10.) 
 
 
Jelen vannak: Gál József polgármester valamint 

Árvai János, Kaszanyi Mónika, Tóthné Rácz Zsuzsanna, Oravecz Mihály és Varga Márta 
testületi tagok. 

 
Az ülésről távol maradt: Németh Lajos alpolgármester 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
Domány Katalin az önkormányzat jegyzője 
Kovácsné Jancsovics Krisztina  megbízott gazdaságvezető 
Doroginé Bálint Edina Belső ellenőr 
Szöllősi Krisztina Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezetője 
Kozák Ferencné Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde intézményvezetője 
 
Az ülésen részt vett meghívott vendégek:  
Müller Krisztián  a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsős tagja 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozákné Mikus Anikó titkársági ügyintéző 
 
Gál József polgármester úr üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott testületi tagok közül 6 fő 
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Ezután Gál József polgármester kéri a képviselőket, ha van interpellációs kérdésük tegyék meg. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Gál József polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó írásos anyagot mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
 
A napirendi pontokra tett javaslatról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napirendi pontokra tett javaslatot 
e l f o g a d j a .  

 

N A P I R E N D E K: 
Nyílt ülés: 
1. Két ülés közötti tájékoztató 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
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Előadó:  Gál József polgármester 
 

3. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
4. 2021. évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Előadó:  Domány Katalin jegyző 
 

5. Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
Előadó:  Domány Katalin jegyző 

 
6. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

7. A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 
 

8. A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
9. A Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

10. A Kengyel 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 

 
11. A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési kiadásaihoz történő hozzájárulásról 

Előadó:  Gál József polgármester 
 

12. Védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról 
Előadó:  Gál József polgármester 
 

I. NAPIREND: 

Két ülés közötti tájékoztató /szóban/  
Előadó: Gál József polgármester  
 
Gál József polgármester úr az előző rendes ülés óta hozott legfontosabb döntésekről az alábbiakban tájékoztatja a 
tisztelt Képviselő-testületet: 
 
A Képviselő-testület a 2022. május 3-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbiakról döntött: 

 A Kengyel I. és II. számú háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó 
pályázati kiírásáról. A pályázat tartalmazza, hogy szolgálati lakás is biztosítva van a jelentkező 
számára, melynek felújítása befejeződött. 

 
Gál József polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el.  
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
Két ülés közötti tájékoztató 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti tájékoztatóját 
e l f o g a d j a .  
 

II. NAPIREND: 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Domány Katalin jegyző asszony az írásos előterjesztést ismertette, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 
zárszámadás elfogadásig kell módosítani az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletét. 
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető elmondja, hogy a II. félév után nyert két pályázat, 
illetve a működési kiadások és a felhalmozási kiadásokhoz érkező összegek miatt is szükség van a 2021. évi 
költségvetési rendelet módosítására. 

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2022.(V. 27.) 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 1.075.994 eFt főösszeggel 
Részleteiben: 
Önkormányzat működési támogatásai 351.902 eFt 
Működési célú támogatások 
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államháztartáson belülről 128.099 eFt 
Működési bevételek 54.638 eFt 
Közhatalmi bevételek 66.776 eFt 
Felhalmozási célú támogatások 267.522 eFt 
Felhalmozási bevételek 14.254 eFt 
Működési célú átvett pénzeszköz 3.002 eFt 
Maradvány 177.464 eFt 
 
Következő évi megelőlegezés 12.337 eFt 
 
Költségvetési kiadását 1.075.994 eFt főösszeggel 
Részleteiben: 
Személyi juttatások 337.261 eFt 
Járulékok, szociális hozzájárulási adó 47.365 eFt 
Dologi kiadások 239.061 eFt 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.312 eFt 
Támogatások, egyéb működési célú 
kiadások 7.432 eFt 
Felhalmozási kiadások 417.939 eFt 
Belföldi finanszírozás kiadása 12.643 eFt 
(megelőlegezés) 
 
Egyenlegét 0 eFt hiánnyal 
 
Az intézmények finanszírozási bevételeit: 294.157 eFt-ban, 
az önkormányzat finanszírozási kiadásait: 294.157 eFt-ban állapítja meg.” 
 
2. § A rendelet 1., 3., 3/a – 3/e., 4., 5., 8., 10., 11., 12., 13., és 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 2/a 
– 2/e., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., és 10. melléklete lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napját követő napon 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, 2022. május 27. 
 

 
Gál József 

polgármester 
Domány Katalin 

jegyző 
 
 
 
A rendeletet a képviselő-testület a 2022. május 26-ai ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. május 27-énkerült kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 
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III. NAPIREND: 
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Kovácsné Jancsovics Krisztina megbízott gazdaságvezető elmondja, hogy az előirányzat tételei között a 
költségvetés módosítás adja az alapját. Az idei évben a maradvány sokkal nagyobb a 2020. évhez képest, de ezt a 
pályázati pénzek teszik.  Szabad maradvány nincs. Az előterjesztés az önkormányzat 2021. évi gazdálkodását 
foglalja magában. Úgy gondolja, hogy egy nagyon jó évet zárt az Önkormányzat. Próbáltak úgy gazdálkodni, 
hogy ami feltétlenül szükséges volt az megvalósuljon. Eredményesen gazdálkodott az önkormányzat. 

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az 
önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a 
Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag megalkotja az alábbi 
rendeletet. 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

8/2022.(V. 27.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában és az államháztartásról szólótörvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1) Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását 
1.075.994 ezer Ft bevétellel és 1.075.994 ezer Ft kiadással hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményi 
finanszírozások kiadási és bevételi összegét, melyet 294.157 ezer Ft-ban fogad el az 1. melléklet szerint. 
(2) Kiadásokon belül:  
Személyi juttatások 337.261 ezer Ft 
Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 47.346 ezer Ft 
Dologi kiadások 239.061 ezer Ft 
Egyéb működési célú támogatások 7.432 ezer Ft 
Ellátottak juttatásai (segélyek) 14.312 ezer Ft 
Felújítási kiadásait 297.626 ezer Ft 
Beruházási kiadásait 120.313 ezer Ft 
Egyéb felhalmozási kiadásait 0 ezer Ft 
Finanszírozási kiadásait 12.643 ezer Ft 
(3) Működési célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege a 2. melléklet szerint kerül elfogadásra. 
(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi mérlege a 2. melléklet szerint kerül jóváhagyásra. 
(5) A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2021. évi teljesítését az 1/a-1/e. melléklet szerint 
fogadja el. 
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2. § Az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Kengyel Községi Önkormányzat 400.253.435 Ft  
Kengyeli Polgármesteri Hivatal 152.603 Ft  
Kengyeli József Attila Művelődési ház és Könyvtár 397.911 Ft 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 1.699.257 Ft 
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 616.216 Ft 
 
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak összegét 
2.454.214.735 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. 
(2) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eredmény kimutatását a 4. melléklet szerint állapítja 
meg. 
 
4. § A 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat 1.320.000 Ft összegben hagyja jóvá az 5. melléklet szerint. 
 
5. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi ténylegesen betöltött létszámkeretét összesen és 
intézményenként az alábbiak szerint fogadja el: 
Kengyel Községi Önkormányzat 77 fő 
- ebből közfoglalkoztatotti létszám 61 fő 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal 13 fő 
Kengyeli József Attila Művelődési ház és Könyvtár 3 fő 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 20 fő 
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 23 fő 
 
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető 
rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Kengyel, 2022. május 27. 
 
 

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

 
 
 
A rendeletet a képviselő-testület a 2022. május 26-ai ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. május 27-én került kihirdetésre. 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 
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IV. NAPIREND: 
2021. évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról /írásban/ 
Előadó:  Domány Katalin jegyző 
Meghívott vendég: Doroginé Bálint Edina belső ellenőr 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Domány Katalin jegyző asszony ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Doroginé Bálint Edina belső ellenőr elmondja, hogy Polgármester úr és Jegyző asszony felkérte a Kengyel 
Községi Önkormányzat belső ellenőri feladatainak elvégzésére. A megkötött szerződés a 2021. évi belső 
ellenőrzési terv alapján elvégezendő feladatokat tartalmazza, melyeket az év során teljesítette. Az éves jelentés is 
tartalmazza, hogy főleg a humánerőforrás gazdálkodásról szólt a 2021. évi ellenőrzés. Az összes intézmény 
humán alapnyilvántartása tételenként átvizsgálásra került, ami azt jelenti, hogy minden egyes személyi anyagot a 
helyszíni ellenőrzések során átvizsgált, megnézte milyen kötelező elemek maradtak ki, melyet pótolni kell, 
ezeknek nagy része javításra, illetve pótlásra került. Az éves belső ellenőrzési jelentés tartalmazza, hogy az 
Önkormányzat vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
külön álló jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény helyett, kötelező feladatot ellátó intézményként nem 
önálló jogkörrel rendelkező intézményként, önkormányzati kormányzati funkción történő elszámolással kerüljön 
működtetésre. A szabályozás nem hátráltatja, hanem segíti a költségvetési szervek működését, az ugyanis 
megteremti annak a lehetőségét, hogy a költségvetési szervnek ne kelljen egyes funkcionális jellegű feladatokat 
ellátnia, és így több erőforrás álljon rendelkezésre az alaptevékenységének ellátásához, a funkcionális 
feladatokat ellátó személyek pedig olyan költségvetési szervvel álljanak foglalkoztatási jogviszonyban, ahol a 
gazdálkodási feladatokhoz szükséges szakértelem koncentrálódik. Tehát költséghatékonyabb lehetne, ha az 
Önkormányzat alá kerülne újból. Feladata volt az Önkormányzat szerződés állományának vizsgálata, amely 
folyamatos. A régi szerződéseket érdemes felülvizsgálni. Egy szerződés érvénességéhez elengedhetetlen a jogi 
ellenjegyzés, az intézmény képviselőjének aláírása és a pénzügyi ellenjegyzés. Az ellenőrzés során észlelt 
hibákat javítani szükséges. Jogszabályba ütköző kinevezés, illetve átsorolás nem került felszínre. 

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2021. 
évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett 
formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a 2021. évi belső ellenőri jelentés elfogadásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján előterjesztett, a 2021. évi 
belső ellenőrzési tevékenységről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és azt jelen határozat 1. 
melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2022. május 31. 
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Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetője helyben, 
5. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde Intézményvezetője helyben, 
6. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezetője helyben, 
7. Irattár 
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1. melléklet a(z) 99/2022. (V. 26.) önkormányzati határozathoz 
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V. NAPIREND: 
Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról /írásban/  
Előadó:  Domány Katalin jegyző 
Meghívott vendég: Szöllősi Krisztina intézményvezető 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Domány Katalin jegyző asszony ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Szöllősi Krisztina intézményvezető elmondja, hogy sajnos a szociális problémák erősödnek. A tavaly évben volt 
egy gyermek kiemelés a családból, ami jól végződött. 
A tavalyi évben szervezett nyári szünidei programokon 25-30 gyermek vett részt, melynek keretében 
Bagimajorban a Kúria és a kápolna látogatása nagyon jól sikerült. Sajnos a szociális intézmény új épületében 
pici helyiségek vannak, melyek nem alkalmasak esetkonferencia megtartására vagy programok szervezésére, 
illetve nem tudnak raktározni. Ennek tudatában még nem tudja, hogy az idei szünidei gyerek programokat hol 
sikerül majd megszervezni. Minden egyes alkalommal utaztatni a gyerekeket nem tudják, mivel anyagilag nem 
megoldható. 
 
Gál József polgármester úr elmondja, hogy a nyári gyermek programokat a Kúria épületénél is meg lehet tartani, 
az épület egyik szárnya teljesen alkalmas ilyen programok tartására. A gyermekek utaztatását is megoldják a 
kisbusszal. A Kúriánál lévő térre 2-3 héten belül érkezik meg az összes játszótéri játék. Úgy gondolja, hogy a 
fogorvosnak semmi kifogása nem lenne, ha a programokat az egykori Család- és Gyermekjóléti szolgálat 
épületében és az udvarán lenne megtartva. 
 
Szöllősi Krisztina intézményvezető a Család- és Gyermekjóléti szolgálat volt épülete és udvara lenne a 
legalkalmasabb a programok megtartására. 

 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a 
Kengyel Községi Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Kaszanyi Mónika testületi tag: Amennyiben a Családsegítő szolgálat csak egy napra szeretne Bagiba programot 
szervezni az is megoldható, szívesen látja a gyerekeket a Kúria épületében. Vonattal is át tudnak jönni 
Bagimajorba. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 

 
Felelős:jegyző 



67 
 

Határidő: 2022. május 31. 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37. 
5. Irattár 
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1. melléklet a(z) 100/2022. (V. 26.) önkormányzati határozathoz 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2021. évben 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – többször módosított – 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 14. §-a értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, 
illetve gyermekjóléti szakellátások, valamint a törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A 
gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
A Gyvt. 94. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme, helyi 
ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt. 96. 
§ (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak feladata évente átfogó értékelést készíteni a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az értékelést a képviselő-testület megtárgyalja. Azt követően a beszámoló 
megküldésre kerül a gyámhatóságnak. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal, állásfoglalással élhet az 
önkormányzat felé. A helyi önkormányzat a javaslatot, állásfoglalást érdemben megvizsgálja és 60 napon belül a 
gyámhatóságot tájékoztatja az intézkedésről. 
 
Önkormányzatunknál a gyámhatósági feladatokat 2021. évben egy előadó látta el kapcsolt munkakörben. Iskolai 
végzettsége: főiskola 
Munkaköri leírása a hatályos jogszabály szerint készült el. 
 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló – többször módosított – 
149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. számú melléklete tartalmazza az átfogó 
értékelés tartalmi követelményeit. 
 
Fenti feladat végrehajtására a következő beszámoló készült: 
 

1. Demográfiai adatok 
A község lakosság száma 2021. január 1-i adatok alapján: 3400fő 
 
Ebből a kiskorúak száma: 

0 - 2 éves korú gyermekek száma:  87 fő 
3 –5éves korú gyermekek száma: 86 fő 
6 - 13 éves korú gyermekek száma: 277 fő 
14 - 18 éves korú gyermekek száma:  173 fő 
0 – 18 év közötti gyermekek száma összesen: 623fő 

 
2. A gyermekvédelem rendszere: 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, 
illetve a gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
2021. évben az Önkormányzatunk által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások az alábbiak szerint alakultak: 
 
A gyermekek védelmének rendszerében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás, a hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzet fennállásához kapcsolódó kedvezmények, a rendszeres és rendkívüli települési támogatás, a gyermek 
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családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettségének megelőzését szolgálja azáltal, hogy a 
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családoknak támogatást nyújt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Szociális rászorultság alapján a jegyző által megállapítható ellátás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évente két 
alkalommal természetbeni támogatásra, továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb 
kedvezményeknek az igénybevételére. 
 
A jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

- a Gyvt 21/B.-ban meghatározott ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 
21/C. §-ban foglalt feltételnek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,  

- a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,  
- a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

 
A kedvezményre az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének a 135 %-át. 
Ez a jövedelemhatár 2021. évben: 38.475,- Ft volt. 
A gyermekét egyedül nevelő szülő esetén, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén, illetve a 
nappali tagozaton tanulmányokat folytató, 18. életévének betöltését megelőző két hónapon belül rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult nagykorú esetén ez az összeghatár nő, a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 145%-a. Ez a jövedelemhatár 2021. évben: 41.325,- Ft. 
 
A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A vagyonnyilatkozat alapján, ha a 
családban az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 20–szorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 70-
szeresét, nem jogosult a gyermek a kedvezményre. 
 
2021. év december hónapjában 110 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ebből 2 fő 
tartósan beteg, fogyatékos gyermek. A gyermekeket nevelő családok száma 58, ebből egyedülálló szülőként 
neveli gyermekeit 26 család. Elutasítás nem történt. Az ellátást igénybe vevők száma nőtt az előző évhez képest. 
 
A kérelmezőkre vonatkozóan általánosan megfigyelhető, hogy nagyrészük vagy egyedül neveli gyermekét, vagy 
a családban a szülők közül csak az egyik helyezkedik el a munka világában, aki legtöbbször az édesapa. Ennek 
oka lehet az évről-évre növekvő munkanélküliség. A környező városokban és településeken való elhelyezkedést 
a rossz közlekedési feltételek is nehezítik. Számos család kerül így nehéz anyagi körülmények közé. Az alkalmi, 
leginkább mezőgazdasági és szezonmunka ad valamelyest lehetőséget arra, hogy a lakosság községünkben 
kereső tevékenységet folytathasson. Ezen okok miatt kerülhet veszélybe a családon belül a gyermekek ellátása, 
nevelése, iskoláztatása.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra az önkormányzat 2021-ben 
1.319.000. forintot fizetett ki.  

- 2021.augusztus 1-jei jogosultság alapján összesen 644.000,- Ft,  
- 2021. november 1-jei jogosultság alapján összesen 675.000,-Ft pénzbeli támogatásában részesültek. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátásra a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után családbafogadó gyámjául kirendelt az a hozzátartozó 
jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 
balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a (2021 évben: 6.270,-Ft.) 
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2021. évben kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultság nem került megállapításra.  
 
2021. évben is vásárolt szolgáltatással biztosította önkormányzatunk településünkön a gyermekétkeztetést: 
A Gyvt 21/B. § (1)-(9)bekezdésében szabályozott ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben 
részesülő gyermekek száma településünkön intézményi bontásban a következőképp alakult, az adatok 2021. év 
12 hónapos átlagát tekintve:  
 

Bölcsődében 
- ingyenes étkezésben  3 gyermek 

- 50%-os étkeztetésben 0 gyermek 

Óvodában: 
- ingyenes étkezésben  41 gyermek 
- 50%-os étkeztetésben 0 gyermek 

Általános 
iskolában: 

- napközis ellátás ingyenes 
étkeztetésben 

24,8 gyermek átlagban (12 hónapot tekintve: 248 
gyermek) 

- 50%-os étkeztetésben 
10,2 gyermek átlagban (12 hónapot tekintve: 102 
gyermek) 

- menzai ellátás ingyenes 
étkeztetésben 

15,1 gyermek átlagban (12 hónapot tekintve: 151 
gyermek) 

- 50%-os étkeztetésben: 3,7 gyermek átlagban (37 gyermek) 

 
részesült 2021. év folyamán. 
 
2016. évben jogszabályváltozás következtében jelentősen átalakult a szünidei étkeztetés rendszere. A települési 
önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen 
biztosítja. A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az előbbiekhez nem tartozó 
gyermekek esetében a nyári szünetben legalább 43 napon, de legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon és az őszi, téli, tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles biztosítani a települési önkormányzat.  
 
2021. évben: 
- a tavaszi szünetben 13 fő 
- a nyári szünetben 17 fő (40nap) 19 fő (14nap),  
- az őszi szünetben 14 fő 
- a téli szünetben 14 fő részesült szünidei gyermekétkeztetésben.  
 
2021. évben a szünidei étkeztetésre fordított összeg összesen: 684.188, -Ft. volt.  
 
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása továbbra is jegyzői hatáskör:  
A Gyvt. 67/A. § (1) és (2) bekezdése szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik,  
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy 
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félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. 
(2)Halmozottan hátrányos helyzetű  
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 
az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,  
b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
 
2021. évben hátrányos helyzet fennállásának megállapításra 2 főnél 1 esetben került sor:   

 1 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége miatt. 
 
2021. évben halmozottan hátrányos helyzet megállapításra 3 főnél 1 esetben került sor:  

 0 esetben a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k), családbafogadó gyám 
alacsony foglalkoztatottsága  

 1 esetben alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság és elégtelen lakókörnyezet 
 0 esetben alacsony iskolai végzettség és elégtelen lakókörnyezet 
 Elutasításra 0 gyermek esetében került sor.  
 
Települési támogatás: Az önkormányzat rendeletében a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok 
megsegítésére rendkívüli és rendszeres települési támogatást biztosít eltérő jogosultsági feltételekkel.  
Rendkívüli települési támogatásra 1.183.000,-Ft. 
Rendszeres települési támogatásra 3.148.000,-Ft-ot fordított az önkormányzat, ez összesen: 4.331.000,- Ft. 
2021. évben rendkívüli települési támogatásban részesített személyek száma 83 fő, rendszeres települési 
támogatásban részesített személyek száma 70 fő.  
 

3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások: 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címe: 5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. 
 
Az intézmény székhelye: 5083Kengyel, Kossuth út 81-83. 
 
Intézményvezető: Szöllősi Krisztina 
 
Családsegítő munkatárs: Takács Heléna 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő: 8:00 - 12:00 
Kedd: Nincs 
Szerda:  8:00 - 12:00 és 13:00-16:00 
Csütörtök: 8:00 - 12:00 
Péntek:  8:00 - 12:00 
 
Megjegyzés: sürgős esetekben a többi napon is bizalommal lehet fordulni a családgondozóhoz. 
 
Személyi feltétel: 2021. évben 1 fő, diplomás szociális munkás– gyermekjóléti családgondozói munkakörben, 
heti 40 óraszámban, a település gyermek létszámának megfelelően (szakképzettsége a törvényi előírásoknak 
megfelelő).  
 
Tárgyi feltételek: 
A kliensek a törvényi előírásoknak megfelelő intézménybe jöhetnek segítséget kérni ügyeik intézésében. A 
családgondozó külön irodában tudja fogadni az ügyfeleket, ahol zárt ajtó mellett tudja meghallgatni az 
odaérkezőket. Illetve van még egy interjúszoba. Az esetkonferenciák is ebben a helyiségben kerültek 
megtartásra. 
 
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai 2021-ben: 
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A szolgálatnál a szolgáltatás ingyenes. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés 
elvére épül, megelőzve ezzel a hatósági intézkedést.  
Az ügyfélforgalom a forgalmi napló alapján:  
 
Az ellátottak köre: 
A család- és gyermekjóléti szolgálathoz tartozó lakosság szám: 3400 fő 
A család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott családok száma: 62 család 
 
Ellátotti adatok: 
18 év alatti gyermekek száma a településen: 623 fő. 
A 2021-es évben 9 család volt védelembe véve, ez összesen 22 gyermeket jelentett. Az alapellátásban lévő 
családok száma 7, ebből a gyermekek száma 18 fő. Családból való kiemelésre 1 esetben került sor. 
 
Az alapellátásban lévő családok és egyedül élők is gyakori találkozást igényelnek, hisz anyagi, mentális, 
egészségügyi okok miatt kerültek alapellátásba. Az ellátás önkéntes alapon működik. Ezen személyek 
szakrendelésekre, laborba történő bejutáshoz kérik a szolgálat segítségét, illetve a gyógyszerük kiíratásában, 
közüzemi szolgáltatások intézéséhez és egyéb ügyintézéshez kérnek segítséget.  
 
A gondozásba vétel leggyakoribb oka a családon belüli deviáns magatartás, érzelmi elhanyagolás, a szülők 
pszichés megbetegedése, párkapcsolati krízis, érzelmi bántalmazás.  
A segítés folyamata során fontos kiindulópont a megfelelő probléma meghatározás, a valódi okok 
megfogalmazása. A gondozásban való szerepvállalás a szülői felelősség erősítése, a szülői kötelezettségek és 
feladatok tisztázása alapvetően meghatározza az eredményességet. 
 
A 2021-es évben: 

 válsághelyzetben lévő várandós anyát nem regisztrált a családsegítő szolgálat családgondozója.  
 családból történő gyermek kiemelés – és a gyermek szüleinek gondozása – 1 esetben történt. 
 

4. A jelzőrendszer működése: 
A gyermekvédelemmel összefüggő jelzőrendszer településünkön jól működik. A felmerülő problémákra a 
jelzőrendszeri tagok közösen keresnek megoldást, esetkonferencia, illetve a gyermekvédelem helyzetét áttekintő 
tanácskozás megtartásával. A jelzőrendszer működése a gyermekjóléti alapellátás legfontosabb feladata a 
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 
 
Egy család védelembevétele jelzés alapján történik. A jelzést követően a családgondozó esetkonferenciát hív 
össze. A konferencián részt vesznek az érintett szülők, a gyermek (ha döntési és belátási képessége ezt 
megengedi) az érintett oktatási intézmény vezetője, az osztályfőnök/óvónő, védőnő, a Törökszentmiklósi Család- 
és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere, iskolai/óvodai szociálissegítője és tanácsadója, valamint a 
családsegítő szolgálat intézményvezetője, családgondozója. 
Az esetkonferencián a megjelentek megbeszélik az esetet és javaslatot tesznek az esetleges védelembe vételre. A 
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere továbbítja a javaslatot a 
Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya felé, aki dönt a család védelembevételéről. A 
védelembe vétel időtartama egy év. Egy év után felülvizsgálatra kerül a sor. A felülvizsgálat után dönthet úgy a 
gyámhatóság, hogy további védelembe vételre van szükség, illetve úgy is, hogy a védelembe vétel megszűnik. 
Ebben az esetben a gyámhatósági határozatban értesíti a családsegítő szolgálatot, hogy a család védelembevétele 
ugyan megszűnt, de további 6 hónap családgondozás javasolt az alapellátás keretein belül.  Ami azt jelenti, hogy 
a család továbbra is a családsegítő szolgálat „látókörében” van, de a hatóság már nincs jelen. A védelembe vétel 
esetén a családok számára a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere úgynevezett 
„gondozási tervet” készít. A gondozási tervben a szülők és a gyermekek számára feladatokat határoz meg. 
Ezeknek a feladatoknak a megvalósulását a családsegítő szolgálat családgondozója ellenőrzi, ha elakadást észlel, 
segít a családnak. Ha a család nem működik együtt a családsegítő szolgálattal, azt a családgondozó jelzi az 
esetmenedzser felé, aki megteszi az intézkedést a gyámhatóság felé.  
 
2021-ben 4 esetkonferenciát tartottunk, és 7 esetmegbeszélés volt. Az esetkonferencia a védelembe vett 
gyermekek felülvizsgálatakor, illetve valamilyen probléma miatt, jelzés esetén szervezünk.  
 
A 2021-es évben összesen 27 alkalommal érkezett jelzés a családsegítő szolgálat felé: 
 Védőnő – 5 esetben 
 Óvoda – 3 esetben 
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 Általános Iskola – 11 esetben 
 Áldozatsegítő Központ – 1 esetben 
 Kórházi szociális munkástól – 1 esetben 
 Gyermekjóléti központ – 3 esetben 
 Lakosság részéről – 3 esetben 
 
A legfőbb probléma településünkön a gyermekek iskolai igazolatlan hiányzásával van, ami miatt az iskolai 
jelzések érkeztek. Az igazolatlan hiányzások miatti jelzések száma: 8 esetben. 
A védelembe vett gyermekek nagy része magatartási probléma miatt került védelembe, illetve a szülők között 
fellépő konfliktus miatt.  
 
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal és a településen működő jelzőrendszerrel együtt a fentieknek 
megfelelően igyekszünk felkutatni a problémás családokat, segítségnyújtás céljából és közös erővel próbálunk 
megoldást találni - segélyek kiutalásával, iskolákkal való kapcsolatfelvétellel. 
 

5. Gyermekek napközbeni ellátása:  
A gyermekek napközbeni ellátását az előző évekhez hasonlóan bölcsődében, napközi-otthonos óvodában, illetve 
iskolai napközis foglalkozás keretén belül tudjuk biztosítani. 
Az óvoda napi háromszori étkezést biztosít a gyermekek számára. Az iskolában lehetőség van az alsó tagozatos 
diákoknak a napközi háromszori étkezésre, vagy csak az ebédre, a felső tagozatos diákoknak a menzai ebédre. 
 

6. Egyéb gyámhatósági ügyek:  
2021. évben gyámhatósági ügyekben más hatóság megkeresésére 9 alkalommal került sor környezettanulmány 
készítésére. Bíróság részére 5 esetben, Kormányhivatal részére 4 esetben történt adatszolgáltatás.  
 
Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés a 2021-es évben 1 
alkalommal történt a család és gyermekjóléti szolgálatnál. 
 
A partfogói felügyelő jelzőrendszeri 2021-es évre vonatkozó beszámolója alapján: 
A 2021-es évben a településen fiatalkorú vonatkozásában nem állt fenn felfüggesztett szabadságvesztés mellett 
megállapított pártfogói felügyelet és nem rendeltek el megelőző pártfogó felügyeletet.  
 
A pártfogói felügyelő: 

 környezettanulmányt 1 alkalommal készített a nyomozó hatóság felkérésére.  
 az Igazságügyi Szolgálathoz érkező gyámhivatali megkeresések alapján környezettanulmányt és a gyermek 

veszélyeztetettségének bűnmegelőzése szempontú kockázatértékelést nem készített.  
 
A rendőrség egy gyermekkorú elkövetőről sem élt jelzéssel hatóságunk felé. 
 
Községünkben bűnmegelőzési program nem készült. 
 
Az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (továbbiakban: KÖTE) és a Községi Polgárőr Egyesület is részt vett az alapellátás segítésében és a 
szabadidős programok szervezésében. 

 A gyermekek részére a KÖTE szabadidős program keretében tűzoltó bemutatót tartott. 
 
Az ügyintézők szakmai továbbképzését szem előtt tartva igyekszünk kihasználni minden olyan lehetőséget, 
amely munkájukban segítséget, szakmai útmutatást, előrelépést jelent. 
 
A gyámhatóság szakmai munkáját segítő tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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A fentiekben látható, hogy a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátása a gyámhatóság és a 
jelzőrendszer közötti összehangolt és lelkiismeretes munkát igényel. Kérem a beszámoló megvitatását és a 
gyermekvédelmi munka értékelését. 
 
 
Kengyel, 2022. május 13.  
 
 
 
 

Domány Katalin 
jegyző 

 

 

VI. NAPIREND: 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Gál József polgármester 
Meghívott vendég: Szöllősi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezetője 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Szöllősi Krisztina intézményvezető elmondja, hogy Dr. Jancsó Zsanett rendszeresen kijár az intézmény lakóihoz. 
A jelenlegi szolgáltató által biztosított ételek minőségével elégedettek. A felmerült kérdéseket, problémákat meg 
tudja beszélni a jelenlegi szolgáltatóval, aki próbál a kéréseknek eleget tenni.  
Az intézményen sok minden felújításra szorul. A fürdőszobát leburkoltatta és kisebb felújítást végeztek, 
korábban az étkező lett leburkolva. Az átjáró folyosó felújításra szorul, már szinte életveszélyes. 
 
Gál József polgármester elmondja, hogy az energetikai pályázat keretében lehetne ezeket a felújításokat 
megcsinálni. 

 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Árvai János testületi tag: Sajnos az intézmény bejárati ajtaja is katasztrófa. A vízhálózattal is vannak problémái 
az épületnek. 
 
Oravecz Mihály testületi tag: Az intézmény áramhálózata is felújításra szorul, ez már több, mint 10 éves 
probléma. 
 
Gál József polgármester válasza: Az intézmény áramhálózat felújítása és fűtés korszerűsítés az energetikai 
pályázat része. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi 
munkájáról szóló beszámolóját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester 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. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. 
5. Irattár 
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1. melléklet a(z) 101/2022. (V. 26.) önkormányzati határozathoz 
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VII. NAPIREND: 

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadásáról /írásban/ 
Meghívott vendég: Szöllősi Krisztina a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezetője 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 
 
Szöllősi Krisztina intézményvezető elmondja, hogy a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai 
programját a háziorvos, jogi képviselő változása, valamint a közétkeztetési feladatokat ellátó szolgáltató váltása 
miatt szükséges módosítani. 
 
Varga Márta bizottsági elnök elmondja, hogy az Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság a 
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 
és a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának elfogadásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény szakmai 
programját jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester 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. Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény 5083 Kengyel, Kossuth út 81-83. 
5. Irattár 
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VIII. NAPIREND: 

A Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el. 

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és mindkét 
határozati javaslatot a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Hozzászólás: 
Árvai János testületi tag: Ha tovább bérbe adják a 1253 hrsz-ú területet az állandó bevételt jelentene az 
Önkormányzat számára, ezért nem adná el ezt a területet. 
 
Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tag: Kicsi területről van szó, nem tudna ekkora területtel mit kezdeni az 
önkormányzat, ezért érdemes lenne az ajánlott összegért eladni. 
 
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja  a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 
szóló 93/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozat visszavonására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről szóló 93/2022. (IV. 28.) önkormányzati 
határozat visszavonásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 
szóló 93/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
 
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. Vantage Towers Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 
6. Irattár 

 
 
Majd Gál József polgármester szavazásra bocsátja a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 
szóló határozati javaslatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi 
határozatot. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 1253 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 13/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1 arányban a tulajdonát képező Kengyel 1253 hrsz-ú, 
természetben Kengyel, Kolozsvári utca 1253 hrsz. alatt található kivett beépítetlen terület és adótorony 
megnevezésű ingatlan 200 m2 nagyságú részét 2022. július 1. napjától évi 1.200.000,- Ft (Áfa mentes), azaz 
Egymillió-kettőszázezer forint összegért kívánja bérbe adni vagy 18.000.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió forintért 
hajlandó értékesíteni a Vantage Towers Zrt. (székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., adószám: 
28749251-2-43) részére. 
 
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 helyben, 
5. Vantage Towers Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 
6. Irattár 

 
IX. NAPIREND: 

A Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
 (az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Gál József polgármester ismertette az írásos előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a fogorvosi 
rendelő épülete megújul, felújításra kerül és a fűtést korszerűsítik. A földhivatali nyilvántartásban a Tavasz u. 16. 
szám alatt található ingatlan a földhivatalnál kivett lakóház, udvar, gazdasági épületként szerepel, és mivel más 
célt szolgál, ezért javasolja az ingatlan művelési ágának módosítását.  

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és javaslatot a 
beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Gál József polgármester kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi 
határozatot. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 270 hrsz-ú ingatlan művelési ág 
megváltoztatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1 arányban tulajdonát képező Kengyel 270 hrsz-ú, 
természetben 5083 Kengyel, Tavasz utca 16. szám alatt található, 1240 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület művelési ágú ingatlan művelési ágát fogorvosi rendelőre változtatja meg. 
 
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. Műszaki Csoport helyben, 
5. Irattár 

 
 
 
X. NAPIREND: 

A Kengyel 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról /írásban/ 
Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az egykori szemét 
telep, mely rekultiválásra került. El lett fogadva a terület jelenlegi állapota egy folyamatos monitoring mellett, 
vagyis folyamatosan vizsgálni kell a terület szennyezettségének határát. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály határozatában 
előírásként szerepel, hogy a 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ágát rekultivált hulladéklerakóra szükséges 
módosítani. 

 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Kengyel 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és javaslatot a 
beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Kérdést tett fel: 
Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tag kérdése: Az előterjesztésben szerepel, hogy 2012. évben történt a 1271 hrsz-
ú terület lezárása és a követő 30 évig ezt a művelési ágat fenn kell tartani. Ez azt jelenti, hogy 2042-ig nem lehet 
azon a területen semmit sem csinálni? 
 
Gál József polgármester válasza: Igen. 
 
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 
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Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
a Kengyel 1271 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel 1271hrsz-ú ingatlan művelési ág 
megváltoztatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1 arányban tulajdonát képező Kengyel 1271 hrsz-ú, 
természetben 5083 Kengyel, Kolozsvári utca 1271. hrsz. alatt található, 2,0029 ha nagyságú, anyaggödör 
művelési ágú ingatlan művelési ágát rekultivált hulladéklerakóra változtatja meg. 
 
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. Műszaki Csoport helyben, 
5. Irattár 

 
 
XI. NAPIREND: 

A Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési kiadásaihoz történő hozzájárulásról /írásban/ 

Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Oravecz Mihály bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 
Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési kiadásaihoz történő hozzájárulásról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és javaslatot a beterjesztett formában a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Kérdést tett fel: 
Tóthné Rácz Zsuzsanna testületi tag kérdése: A egyszeri 100.000 forintos hozzájárulási díj 2022. december 31-ig 
szól. 
 
Gál József polgármester válasza: Igen, ez az összeg 2022. évre vonatkozik. 
 
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 

 
megtartott rendes NYÍLT ülés jegyzőkönyvéből. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 



201 
 

a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása működési kiadásaihoz történő hozzájárulásról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszazugi Önkormányzatok Társulási Tanácsának a 
Társulás 2022. évi tagdíjról és működési hozzájárulásról szóló 6/2022. (III. 11.) számú határozatával egyetért és 
az abban foglaltak szerint a Társulás 2022. évi működési kiadásaihoz egyszeri 100.000,- Ft-tal, azaz Százezer 
forinttal hozzájárul. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a további szükséges 
intézkedések és aláírások megtételére, továbbá az 1. melléklet szerinti megállapodás aláírásához. 
 
 
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. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 5435 Martfű, Szent István tér 1., 
6. Irattár 
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1. melléklet a(z) 107/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozathoz 
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XII. NAPIREND: 

Védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról /írásban/ 

Előadó:  Gál József polgármester 
(az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

Gál József polgármester ismertette az előterjesztést, szóbeli kiegészítés nem hangzott el.  
 
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
Ezután Gál József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2022. (V. 26.) önkormányzati határozata 
védőnői álláshelyre pályázat kiírásáról 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában ésaz egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapja a Kengyel, II. számú védőnői körzet egészségügyi szolgálati 
jogviszony keretében történő ellátására pályázatot ír ki jelen határozat 1. mellékletében foglaltak szerint. 
 
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. Irattár 
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1. melléklet a(z) 108/2022. (V. 26.) önkormányzati határozathoz 
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

 
védőnő 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye:  
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 139.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCsM rendelet szerinti feladatok ellátása, az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása a helyi oktatási 
és nevelési intézményekben, önálló védőnői tanácsadás és szűrések végzése, valamint egészségnevelési feladatok 
ellátása egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.  
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben,az e törvény 
végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
 főiskola, védőnő 
 Magyar állampolgárság 
 büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. év C. 

törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. § (4) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben 
nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5) – (6) bekezdésében foglalt kizáró okok 

 cselekvőképesség 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes, fényképes szakmai önéletrajz  
 végzettséget igazoló okiratok másolata  
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  
 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja 
 a pályázó nyilatkozata, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben 

meghatározott kizárási okok vele szemben nem állnak fenn 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál József polgármester nyújt, a +3670/54-44-722-es 
telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
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Postai úton, a pályázatnak Kengyel Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5083 Kengyel, 
Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/1254-
1/2022., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  

vagy 
Elektronikus úton Gál József polgármester részére a hivatal@kengyel.hu e-mail címen keresztül. 

vagy 
Személyesen: Gál József polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A megbízásról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen 
közzé, vagy az eljárást lefolytatva, azt eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5. 
 

 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Gál József polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést berekeszti. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Gál József       Domány Katalin  
polgármester             jegyző 

 


