
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

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

 
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

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

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
1 
1. § 

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

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

(2) A rendelet hatálya  tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az 
arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek 
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti  
 
(3) a rendelet hatálya a (2) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében az 
(1) bekezdésben foglaltakra túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát 
megerősítő országoknak a Kengyel Község területén jogszerűen tartózkodó 
állampolgáraira is. 
 

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

és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad 
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország8 
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 

2 
3 
                                            
1 Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII:27.)Ör. 
2 Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII:27.)Ör. 
3 Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII:27.)Ör. 
8 Módosította a 4/2012.(II.24) Ör. 



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

4 
Hatáskör 

2.§ 
9 

29 A képviselő-testület a köztemetésre, a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó 
hatáskörét a polgármesterre, az önkormányzati segélyre vonatkozó hatáskörét az 
Egészségügyi, Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottságra ruházza át. 
 

Eljárási rendelkezések 
3. § 

 
 

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

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

 
(3) Az önkormányzat a hatáskörébe tartozó ellátásoknál a jogosultság 

megállapításakor 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői 
tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, 
azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek 
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 
c,) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 
hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység 
időtartama alapján kell kiszámítani. 

     d.)A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
     da) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
     db) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási 
tevékenysége megszűnt , 

                                            
4 Hatályon kívül helyezte a 21/2011.(XII:27.)Ör.  
9. Hatályán kívül helyezte a 4/2012.(II.24.) Ör. 
29 Módosította a 17/2013.(XII.13.) Ör. 



dc) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkozást 
helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 10. 

       e.)A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni 
vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak 
szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, 
illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből. 
 
(4) A jövedelmet okmányokkal kell igazolni, ha az okmányok nem állnak 

rendelkezésre, vagy azok beszerzése nehézségbe ütközik vagy hosszabb időt 
vesz igénybe, helyette a jogosult által írásban tett nyilatkozat is elfogadható. 
 

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

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

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

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

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

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

 
(6) Amennyiben a jogosult írásbeli nyilatkozatában foglalt jövedelem és a 

helyszínen tapasztalt életkörülmény, életvitel a nyilatkozat valódiságát 
kérdésessé teszi, a jogosultat az okmányok benyújtására kell kötelezni. 
 

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

 
(8) A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az 
ellátást megállapító szervet. 
 

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

 
 
 
 
___________________ 
10. Módosította 4/2012.(II.24.) Ör. 



Az ellátások formái 
4. §. 

A jogosult részére pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 
ellátás nyújtható. 
          a/ szociális ellátások: 
                 aa) 20 

      ab) aktív korúak ellátása 
      ac) lakásfenntartási támogatás 
      ad) 21 
      ae) önkormányzati segély30 

      af)  34 

      ag) köztemetés 
      ah) az Sztv. 50.§ (3) bekezdés szerinti közgyógyellátás 13 
      ai) 22 

b/ gyermekvédelmi ellátások 
      ba) 35 

      bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
                bc) 36 
       bd) óvodáztatási támogatás 
 

II. fejezet 
 

Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Időskorúak járadéka 
5.§ 23 

 
 

Aktív korúak ellátása 
6. § 

 
(1) Az aktív korúak ellátásának  feltételeit a szociális igazgatásról és szociális  
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33-37/C§-ai  szabályozzák.       Az ellátások 
igényléséhez a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások      igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes      szabályairól szóló 
63/2006.(III.27.)  Kormány rendelet szabályai az irányadók.  
 
________________ 
13 Módosította a 2/2013.(II.15.) Ör. 
20 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
21 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
22 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
23 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
30 Módosította a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
34 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
35 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
36 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
 
 
 



(2) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy esetében a rendszeres szociális      
segély folyósításának feltétele, hogy az együttműködést vállalja  a      
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális       
Szolgáltató Központ  Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat  kengyeli     
egységével. 
  
(3)  Az együttműködés keretében :  

a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapításáról szóló 
             határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba 
             veteti magát és, 

b) a beilleszkedését segítő programba való részvételről írásban 
megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel és, 

                c) teljesíti a beilleszkedését segítő programba foglaltakat. 
 
 (4) A beilleszkedési program típusai: 

a) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozások 
b) életmódot formáló foglalkozások 
c) munkavégzésre történő felkészítés 
d) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben 

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

 (5) A rendszeres szociális  segélyben részesülő személy az együttműködési 
     kötelezettségét megszegi, ha 
a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig az együttműködésre 

kijelölt szervnél  nem veteti magát nyilvántartásba és a mulasztás okát nem 
igazolja  

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

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

  
 (6) 24 

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

Lakásfenntartási támogatás 
7. §. 

5 
Kengyel Község jegyzője kérelemre normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg 
az Sztv. 38.§ (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelő 
jogosultaknak. 11. 

                                            
5 Módosította a 21/2011.(XII:27.) Ör. 
11. Módosította a 4/2012.(II.24.) Ör. 
24 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
 



Ápolási díj 
8. §  

 
.6 , 25 

 
Önkormányzati segély 31 

 

9.§. 32 

(1) Az önkormányzat képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális, Művelődési 
és Oktatási Bizottsága önkormányzati segélyre való jogosultságot állapít meg 
azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 
többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak.  

(2) Az önkormányzati segély iránti kérelem az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon írásban nyújtható be.  

(3) Az önkormányzati segély formái:  
a.) általános eseti önkormányzati segély 
b.) temetés költségeire tekintettel megállapított önkormányzati segély. 

(4)  Általános eseti önkormányzati segélyre jogosult az 9.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy akinek a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb 
összegének 130%-át nem haladja meg.  
a.) az általános eseti önkormányzati segély mértéke alkalmanként maximum 

10.000.-Ft. 
b.) a kérelmezőnek  a kérelmében indokolnia  kell az általános eseti 

önkormányzati segélyre való jogosultságát.  
c.) az általános eseti önkormányzat segély évente két alkalommal adható. 
d.) az általános eseti önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában 

is nyújtható. 
(5) A temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyre jogosult a 9.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220%-át nem haladja meg.  
a.) a kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a nevére kiállított számla 

eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.  
b.) a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 90.000.-Ft. A  temetés 

költségeire tekintettel megállapított önkormányzati segély mértéke 
alkalmanként 10.000.-Ft. 
 
14 

 
45(6)„Az önkormányzat a krízishelyzetbe jutott családok támogatására – jövedelmüktől 

függetlenül – szociális kölcsönt biztosít legfeljebb 15.000.-Ft összegben, melyet az 
önkormányzattal kötött megállapodás alapján kell visszatéríteni.” 

                                            
6 Módosította a 21/2011.(XII:27.) Ör. 
25 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
14 Módosította a 2/2013.(II.15.) Ör. 
31 Módosította a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
32 Módosította a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
45 Kiegészítette a 17/2014.(XII.10.) Ör. 



 
 

Temetési segély 
10. § 37 

 
 

Köztemetés 
11. §. 

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

Közgyógyellátás 
12.§. 33 

 
(1) Az Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az 
a szociálisan rászorult személy 

a) akinek családjában  az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át, vagy egyedül élő 
esetén annak 210%-át és  

b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át eléri vagy meghaladja.  

(2) A képviselő-testület a méltányossági közgyógyellátási ügyekben a döntési jogot a 
polgármesterre ruházza át. 
15 

7 
8 
 

 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

13.§. 26 
 
                                            
7 Módosította a 21/2011.(XII.27.) Ör. 
8 Módosította a 21/2011.(XII:27.) Ör. 
15 Módosította a 2/2013.(II.15.) Ör. 
26 Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
33 Módosította a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
37 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
 



 
 

III. fejezet 
 

A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
14. § 38 

 
16  
27  

17  
18 

19  

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

15.§ 
 
Kengyel Község Jegyzője kérelemre rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot állapít meg a Gyvt. 19.§. (2) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelő jogosultaknak. 

 
 
 
 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
16.§ 39 

 
 
 
 
                                         Óvodáztatási támogatás 

17.§ 
 

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

 
 
 
 

IV. fejezet 40 

 
__________________ 
 
16 Módosította a 2/2013.(II.15.) Ör. 
17 Kiegészítette a 2/2013.(II.15.) Ör. 
18 Kiegészítette a 2/2013.(II.15.) Ör. 
19 Módosította a 2/2013.(II.15.) Ör. 
27 Módosította a 2/2013.(II.15.) Ör. 
38 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
39 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
40 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 



V. fejezet 
Szociálpolitikai kerek asztal 

 
19.§ 

 

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

1. A polgármester  
2. Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának képviselője  
3. A polgármesteri hivatal szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézője 
4. A „ Kengyeli Ifjúság Jövőjéért Egyesület” elnevezésű alapítvány képviselője. 

 
VI. fejezet 

 
Záró rendelkezés 

 
20. §. 

 
(1)   Ez a rendelet 2014. január  01-én  lép hatályba. 44 

 
(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a  pénzben és 
természetben nyújtott szociális, és gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször 
módosított 6/2006. (III.30.) számú önkormányzati rendelet. 
 
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Sztv. és a 
végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.)  Korm. rendelet, a Gyvt. és végrehajtására 
alkotott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló többször módosított 149/1997./IX.10./ Korm. rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
K e n g y e l ,  2011. augusztus 31. 
 
 
    Nagy Szilárd                                                                           Dr. Fekete Nóra 
    polgármester                                                                                      jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2011. szeptember 01.  
 
     Dr. Fekete Nóra  
          jegyző 
 
___________________ 
44 Módosította a 17/2013.(XII.13.) Ör. 



12. 

2. számú  melléklet 42 
 

3. számú melléklet 43 
 

4. számú melléklet 28 
 

 

1.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________ 
12. Hatályon kívül helyezte a 4/2012.(II.24.) 
28Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(II.15.) Ör. 
41 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
42 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
43 Hatályon kívül helyezte a 17/2013.(XII.13.) Ör. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


