
KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető megállapodás
elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a Társulás
2013. december 31-én megszűnik.
Ahhoz, hogy a megszűnés hivatalos formában megtörténjen a társulási tagoknak, jelen
esetben a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek el kell fogadni a megszüntető
okiratot.
Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Kengyel, 2013. december 11.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető megállapodás
elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elfogadja a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető megállapodást a
melléklet szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2013. december 21.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. TTTKT Tanács elnöke
4. Irattár



Melléklet a ____/2013.(_____) Kt. határozathoz

TÁRSULÁST MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
(egységes szerkezetbe foglalt) megszüntető okiratot adja ki.

1) A Társulás neve: Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás

2) Székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út
135/a

3) Megszüntető szervek megnevezése, székhelye: Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út
135.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Kengyel Község Önkormányzata
5083 Kengyel Szabadság út 10.

Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082 Tiszatenyő Alkotmány út 26.

Tiszapüspöki Község Önkormányzata
5211 Tiszapüspöki Fő út 93.

Kuncsorba Község Önkormányzata
5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.

Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes, Felszabadulás út 16.

3) Megszüntetésről rendelkező határozatok: 9/2013. (VI.27.) TTTKT határozata
43/2013. (VI.27.) Tiszatenyő kt. hat.
69/2013. (VI.26.) Örményes kt. hat.
55/2013. (VI.20.) Tiszapüspöki kt. hat.
45/2013. (VI.25.) Kuncsorba kt. hat.
122/2013.(VI.27.)Törökszentmiklós kt.hat
69/2013. (VI.27.) Kengyel kt. hat.
93/2013.(VI.26.) Fegyvernek kt. hat.

4) A megszűnés oka:
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV.
fejezetének hatályba lépését követően a



többcélú kistérségi társulás hatályos
társulási megállapodása felülvizsgálatra
került. A Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsa a 9/2013. (VI.27.) számú
határozatával elfogadta a Társulási
Megállapodás módosítását, és döntött a
Társulás 2013. december 31-ei
megszűntetéséről.

5) A megszűnés módja: Jogutód nélküli megszüntetés

6. A megszűnés időpontja: 2013. december 31.

7. Közfeladatainak jövőbeni ellátása: Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás a szociális feladatokat
az alábbi felosztás szerint adja át:

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény:
(Fenntartó: Kengyel Község Önkormányzata) Időskorúak tartós bentlakásos szociális

ellátása,
Demens betegek bentlakásos ellátása,
Idősek nappali ellátása,
Demens betegek nappali ellátása,
Gyermekjóléti szolgáltatás,
Szociális étkeztetés,
Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
Családsegítés

Tiszapüspöki Szociális Gondozási Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
(Fenntartó: Tiszapüspöki Község Önkormányzata) Idősek nappali ellátása

Demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi

segítségnyújtás
Családsegítés

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ:
(Fenntartó: Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás)

Hajléktalanok ellátása éjjeli
menedékhelyen
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



Családsegítés
Fogyatékossággal élők nappali
ellátása
Nappali melegedő
Szociális foglalkoztatás munka-
rehabilitáció keretében
Szociális foglalkoztatás fejlesztő-
felkészítő foglalkoztatás keretében
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

Az intézmények fenntartó váltásáról a
Társulás Tanácsa a 30/2013. (XII.03.)
TTTKT számú határozatába döntött.
A fenntartó váltás során az érintett
munkavállalók munkaviszonya áthelyezéssel
lesz biztosítva.

A Társulás által vállalt feladatok közül a
szociális feladatok kerülnek átadásra a fenti
elosztás szerint. Az alább felsorolt
feladatokra, a Társulás ez iránti szükséglete
megszűnt: Területfejlesztési feladatok,
munkahelyteremtés, egészségügyi feladatok,
gyermek- és ifjúsági feladatok, közoktatási
feladatok, közművelődési feladatok,
természet és környezetvédelmi feladatok,
közlekedési feladatok, szolgáltatási-
szervezési, település-üzemeltetési feladatok,
művészettel kapcsolatos feladatok, közösségi
tér biztosítása, egyes hatósági ügyek intézése.

8. Kötelezettségvállalásával kapcsolatos
rendelkezések: A Társulás utoljára kötelezettséget 2013.

december 31. napján vállalhat, a 2013.
évre jóváhagyott költségvetési
előirányzatának mértékéig.

9. Társulás jogai és
kötelezettségei: Magánjogi jogait és kötelezettségeit -

ideértve a vagyonkezelői jogot is az
alapító önkormányzatok, mint alapító
önkormányzatok gyakorolják és teljesítik;
továbbá a nem magánjogi jogai és
kötelezettségei a jövőre nézve
megszűnnek azzal, hogy a megszűnés
időpontjában fennálló kötelezettségek
teljesítéséért és a követelések beszedéséért



szintén az alapító önkormányzatok
felelnek

10. Vagyonnal való elszámolás: A Társulási Tanács 24/2013. (XII.03.)
számú határozata alapján a Társulás
köteles 2014. február 28-ig teljes körűen
elszámolni a társulási tagok felé.

Záradék:
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait,
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Törökszentmiklós város Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával
Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával
Kengyel Község Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával
Kuncsorba Község Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával Tiszapüspöki Község Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával
Tiszatenyő Község Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával
Örményes Község Képviselő-testülete ……../2013. (…….) sz.
határozatával

A Társulás Megszüntető Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a
polgármesterek aláírásukkal látják el.

Törökszentmiklós, 2013. december ….

Törökszentmiklós Város Képviselő-testülete nevében:

Dr. Juhász Enikő
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Képviselő-testülete nevében:

Tatár László
polgármester

Kengyel Község Képviselő-testülete nevében:

Nagy Szilárd
polgármester



Kuncsorba Község Képviselő-testülete nevében:

Rédai János
polgármester

Tiszapüspöki Község Képviselő-testülete nevében:

Polgár István
polgármester

Tiszatenyő Község Képviselő-testülete nevében:

Kazinczi István
polgármester

Örményes Község Képviselő – testület nevében:

Fürj Jánosné
polgármester



KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
15/2011. (IX.01) számú rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2011. (IX. 01.) számú önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata vált szükségessé a 2014. január 1. napjától hatályos jogszabályok alapján.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a
rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. A 2014. január 1-től nyújtható
támogatási forma a korábbi átmeneti segély, temetési segély, temetési segély és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás ellátások összevonását követően jött létre.
Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem
várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi
segítségre szorulnak.
Mely esetekben lehet önkormányzati segélyt nyújtani: pl. betegség, haláleset, elemi kár,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, gyermek beiskoláztatása, gyermek
fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a
gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását.

Kengyel 2013. december 11.

Dr. Fekete Nóra
Jegyző
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KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2013.(_____) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
15/2011. (IX. 01.) Önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

Az Ör. 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„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.”

2. §

Az.Ö.r. 4. § ae) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ önkormányzati segély”

3. §.

Az Ö.r. „Átmeneti segély” címe és 9 .§ -a helyébe következő rendelkezés lép:

„Önkormányzati segély

9. §

(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
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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.”

4. §

Az Ö.r. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (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.”

5. §

(1) Hatályát veszíti az Ö.r.
a) 4.§ af), ba) és bc) pontja,
b) 10.§ - a,
c) 14.§ - a,
d) 16.§ - a,
(2) Hatályát veszíti a IV. fejezet,
(3) Hatályát veszíti az Ö.r. 1. számú 2. számú és 3. számú melléklete.

6. §

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

.

Kengyel, 2013. december…..

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

E l ő t e r j e s z t é s
A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

Étkeztetési -szolgáltatás biztosítása – hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárás eredményhirdetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy a kitűzött határidőre a „Étkeztetési-szolgáltatás biztosítása”
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásra egy pályázat érkezett határidőre, egy
határidőn túl.
A bíráló bizottság megállapította, hogy a késedelmesen a HANGULAT-ÉRT KFT-től (Abony
Liget út 2.) érkezett ajánlat a Kbt. 74.§.(1) bek. a pontja szerint érvénytelen.
A határidőre a ZÖLD- Labdamágus KFT (Budapest, Bécsi út 1-3) által benyújtott pályázat
érvényes, az ajánlat az alábbiakat tartalmazza:
-Napi háromszori étkezés biztosításának ellenértéke: nettó 1.092 Ft/fő/nap
-Szociális étkeztetés egy adag ebéd: nettó: 453 Ft/adag

Mindezekre figyelemmel javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a következő határozati
javaslat elfogadását.

Kengyel, 2013.12.11.
Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

Étkeztetési -szolgáltatás biztosítására kiírt hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2011(I.27.)sz..
határozatával elfogadott és 14/2012(II.19) határozatával módosított
közbeszerzési szabályzata alapján megállapítja, hogy Főzőkonyha
üzemeltetés-szolgáltatás megrendelésre kiírt hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás eredményes volt és az eljárás nyertesének
ZÖLD- Labdamágus KFT(Budapest, Bécsi út 1-3) hirdeti ki.
HANGULAT-ÉRT KFT-től (Abony Liget út 2. szám) érkezett ajánlat
a Kbt. 74.§.(1) bek. a pontja szerint érvénytelen

A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására
felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. ZÖLD-Labdamágus kft.
4. Irattár



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S
A Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

Hévízkút hasznosítása-szolgáltatással vegyes eszközbeszerzés– hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a kitűzött határidőre a „Hévízkút hasznosítása-szolgáltatással
vegyes eszközbeszerzés „hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásra három
pályázat érkezett határidőre:

Ajánlattevő Székhely
Az áruk és

szolgáltatások bruttó
ellenértéke (Ft)

AQUAZIT Szolgáltató Kft. 1093 Budapest Lónyai u. 49. fsz 2. 24.956.000,- Ft

GEO-SIVO Kft. 1112 Budapest, Töhötöm u. 27/A 25.000.000,- Ft

VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. 2700 Cegléd, Rákóczi út 72. 24.765.000,- Ft

A bírálóbizottság a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerint megvizsgálta, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
A bírálóbizottság Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerint eljárva megállapította, hogy
mindhárom ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott követelményeknek és
feltételeknek.

A bírálóbizottság javasolja, hogy nyertes ajánlatevőként az VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.
(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) kerüljön kihirdetésre.

A bírálóbizottság javasolja, hogy a Képviselő testület nyilvánítsa az eljárást
eredményesnek.

Mindezekre figyelemmel javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a következő határozati
javaslat elfogadását.

Kengyel, 2013.12.11.

Nagy Szilárd
Polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

Hévízkút hasznosítása-szolgáltatással vegyes eszközbeszerzés– hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2011(I.27.)sz..
határozatával elfogadott és 14/2012(II.19) határozatával módosított
közbeszerzési szabályzat alapján megállapítja, hogy Hévízkút
hasznosítása-szolgáltatással vegyes eszközbeszerzés–hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményes volt és az eljárás
nyertesének VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út
72.) hirdeti ki.

A Képviselő-testület Nagy Szilárd polgármestert a szerződés aláírására
felhatalmazza.

Felelős:polgármester
Határidő: 2014. január 6.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt.



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kengyel településen a szociális ellátás kistérségi formában valósult meg eddig. A
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban TTTKT) 2013.
december 31-én megszűnik.
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete már korábban döntött arról, hogy a
szociális szolgáltatásokat az önkormányzat a továbbiakban önállóan kívánja ellátni. Így az
intézmény fenntartóváltással kerül vissza Kengyel Községi Önkormányzathoz.
A feladatellátáshoz szükség van TTTKT Társulási Tanácsa által elfogadott alapító okirat
módosítására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alapító okirat és a módosító okirat elfogadására.

Kengyel, 2013. december 11.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. MÁK JNSZ Megyei Igazgatóság
4. Irattár



1. sz. melléklet a____/2013.(_____) Kt. határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerint
az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény megnevezése: Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény

2. Az intézmény székhelye
Telephelye:

5083 Kengyel, Kossuth Lajos út 81-83.
5083 Kengyel, Sallai út 16.

3. Közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8.
pontja alapján szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások
A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1997. évi III. tv., a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.,
valamint az SZMSZ-ben meghatározott
feladatok végrehajtása

4. Az intézmény alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
gyermekjóléti szolgáltatás, idősek, demens
betegek nappali ellátása, időskorúak és
demens betegek bentlakásos szociális
ellátása

Az alaptevékenységek
szakfeladatrend szerinti besorolása

873011 Időskorúak tartós bentlakásos
szociális ellátása
873013 demens betegek bentlakásos
ellátása
881011 idősek nappali ellátása
881012 demens betegek nappali ellátása
889201 gyermekjóléti szolgáltatás
889921 szociális étkeztetés
889922 házi segítségnyújtás
889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 családsegítés

5. Államháztartási szakágazati
besorolása:

873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos
ellátása



6. Működési köre: Kengyel község közigazgatási területe a
szociális alapellátások esetén, a bentlakásos
intézmény működési köre országos

7. Irányító szerv neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5083 Kengyel, Szabadság út 10.

8. Alapító, fenntartó neve és székhelye: Kengyel Községi Önkormányzat
5083 Kengyel, Szabadság út 10.

9. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
Egyéb vállalkozási tevékenységet nem
végez.
Gazdálkodási feladatokat ellátó, önállóan
működő és gazdálkodó
költségvetési szerv neve:
Kengyeli Polgármesteri Hivatal

10. Az intézmény vezetőjének kinevezési
rendje:

Az intézmény vezetőjét pályázat útján a
Kengyel Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, a
vezetői kinevezést és felmentést a
Képviselő-testület visszavonhatja. Az egyéb
munkáltatói jogkört a polgármester
gyakorolja

11. Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezető

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:

A Képviselő-testület által jóváhagyott
létszámkereten belül:

Közalkalmazottak, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. az irányadó

Munkavállaló, melyre a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az
irányadó.

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony,
melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. az irányadó

13. Az intézménybe felvehető maximális
létszám:

Bentlakásos, demens: 23 fő
Nappali ellátás, demens: 10 fő
Házi segítségnyújtás 60 fő



Záradék:

Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 19/2013.(XI.7.) számú
határozatával elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Az alapító okiratot a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ____/2013.(___)
Kt. számú határozatával fogadta el.

Kengyel, 2013.……………….

Nagy Szilárd
polgármester

2. számú melléklet a ____/2013.(_____) Kt. határozathoz

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa,
19/2013.(XI.07.) számú határozatával, 2013. november 7-én kiadott a Kengyeli Egyesített
Szociális Intézmény Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 7. pontjában a „ Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész kerül:” Kengyel Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5083 Kengyel, Szabadság út 10.”

2. Az alapító okirat 8. pontjában a „ Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a” szövegrész törlésre kerül,
helyébe az alábbi szövegrész lép: „Kengyel Községi Önkormányzat 5083 Kengyel,
Szabadság út 10.”

3. Az alapító okirat 9. pontjában a „TTTKT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ”
szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: „Kengyeli Polgármesteri
Hivatal”.

4. Az alapító okirat 10. pontjában a „Az intézmény vezetőjét pályázat útján a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki 5



évre, a vezetői kinevezést és felmentést a Tanács visszavonhatja. Az egyéb
munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja” szövegrész törlésre kerül,
helyébe az alábbi szövegrész lép:”Az intézmény vezetőjét pályázat útján a Kengyel
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre, a vezetői kinevezést és
felmentést a Képviselő-testület visszavonhatja. Az egyéb munkáltatói jogkört a
polgármester gyakorolja”.

5. Az alapító okirat 12. pontjában a „Társulási Tanács” szövegrész törlésre kerül, helyébe
az alábbi szövegrész lép: „Képviselő-testület”.

6. A 2013. november 07-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
Jelen alapító okirat 2014. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának
19/2013.(XI.7.) számú határozatával elfogadott alapító okirat hatályát veszti.
Az alapító okiratot a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
____/2013.(___) Kt. számú határozatával fogadta el.

A módosítás oka:
2013. december 31-én a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik,
2014. január 1-től Kengyel Községi Önkormányzat működteti az intézményt változatlan
szervezeti formában. Az intézmény működtetéséhez szükséges vagyon kengyel Községi
Önkormányzat tulajdonában van, működtetésre átkerül az intézmény részére.
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak áthelyezéssel kerülnek át Kengyeli Egyesített
Szociális Intézménybe.
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2013.
december 31-ig vállal kötelezettséget a 2013. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok
mértékéig.

Az alapító okiratot módosító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
___/2013.(_____) számú határozatával hagyta jóvá.

Kengyel, 2013.december …..

……………………………………
Nagy Szilárd
polgármester



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére

az Összefogással az idősekért Alapítvány részére kiadott hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2012.(V.30.) Kt- számú
határozatában hozzájáruló nyilatkozatot adott az Összefogással az idősekért Alapítványnak
ahhoz, hogy Kengyel településen házi segítségnyújtásban hétköznapokon 16.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában szolgáltatást nyújtson.
Mivel Kengyel település 2014. január 1-től saját fenntartásban működteti a szociális
ellátásokat a településen, így a továbbiakban a házi segítségnyújtást is önállóan kívánja
ellátni.
A továbbiakban nincs szükség az Alapítvány közreműködésére, az intézmény a feladatokat
teljes körűen el tudja látni.
Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Kengyel, 2013. december 12.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

Az Összefogással az idősekért Alapítvány részére kiadott hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2012.(V.30.) Kt. határozatában az
Összefogással az idősekért Alapítványnak kiadott hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja.
2014. január 1-től a házi segítségnyújtást teljes körűen a Kengyeli Egyesített Szociális
Intézmény látja el a településen.

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
4. Összefogással az Idősekért Alapítvány
5. Irattár




