
KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület  2014. december 9-i ülésére 
 

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

                                                                                                                     
 
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 
módosítása  vált szükségessé a krízishelyzetbe került családok megsegítésére.   
 
 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását. 
 
Kengyel 2014. december 9. 
 
           Dr. Fekete Nóra 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 

 
KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

_____/2014. (_____) önkormányzati rendelete 
 

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

 
1. § 

 
Az Ör. 9. § -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  
„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.”  
 
 

2.  § 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az ezt követő napon pedig hatályát veszti. 
 

 
 
 
 
Kengyel, 2014. december  ……. 
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                           Dr. Fekete Nóra 
  polgármester                                                                                  jegyző 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. december 9-i ülésre 

a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány által elnyert turisztikai 
pályázat támogatásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány pályázatot nyújtott be  a 
104/2013.(XI.14.) VM rendelet  (továbbiakban: rendelet) alapján,  lovas turisztikai bázis 
kialakítására. 

A pályázat sikeres volt, az MVH 2014. december 2-án kelt határozata alapján az Alapítvány  a 
bruttó kiadásra jutó támogatási összeg 34.995.014 Ft. 

A  rendelet 10. § (4)  bekezdése alapján a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon 
belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem 
minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10 %-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet 
benyújtani. Jelen esetben ezt a műveletet 2015. május 31-ik napjáig kell megvalósítani. 

A pályázat 100 %-ban finanszírozott, de csak utólagosan. 

Az Alapítványnak nincs vagyona, így hitelt kell felvennie ahhoz, hogy a  lovas turisztikai 
bázis megépülhessen. Az önkormányzatnak kezességet, illetve garanciát  kell vállalnia. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése 
értelmében ehhez kormányzati hozzájárulás kell, amelyet 2015. márciusában tudunk, az 
elektronikus felületen a Kormányhivatal felé benyújtani. 

Erről a támogatásról kell döntenie a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat megvalósításának 
előkészületeit elkezdhessük. 

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Kengyel, 2014. december 9. 

      Nagy Szilárd 

      polgármester 

 

 



_____/2014.(_____) Kt. 

H a t á r o z a t: 

a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány által elnyert turisztikai 
pályázat támogatásáról 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja  a Művelt és Egészséges 
Kengyeli Lakosságért Alapítvány által a  104/2013.(XI.14.) VM rendelet alapján elnyert 
pályázati összegből  a lovas turisztikai bázis  megvalósítását. 

A megvalósításhoz  szükséges hitelfelvétel során a kezességvállaláshoz szükséges 
kormányzati hozzájárulást megkéri. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Határidő: 2015. március 20. 

 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány 

 



Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
A Képviselő-testület 2014. december 09-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásakor támogatási célú működési 
bevétel egyéb forrásból jogcímen került 64.568 ezer forint beállításra, amely a működési célú 
költségvetési hiányt tartalmazta. 
 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény, 
valamint a 7/2014.(I.31.) BM rendelet  alapján, ami a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szól 2014. szeptember 30-ig folyamatosan lehetet támogatási kérelmet 
benyújtani. 
 
Az önkormányzat támogatási kérelmét az első körben  13.582 ezer, második ütemben 14.504 
ezer  forinttal támogatta a  kormány. Viszonyt az éve elején megtervezett forráshiányt ez csak 
részben  fedezi. Az önkormányzat számla tartozása indokolja, hogy az önkormányzat pót 
igényt adjon be, amennyiben a belügyminisztérium intézkedik az ebr42 rendszer felnyitásáról, 
mivel most már csak egyedi kérelmek alapján van lehetőség pályázni. 
  
A támogatási kérelemhez csatolni kell a benyújtásról szóló Képviselőtestületi határozatot. 
Mindezek alapján kérem a Képviselő- testületet a határozat meghozatalára. 
 
Kengyel,2014. december 09. 
 
         Nagy Szilárd 
         Polgármester 
 
_____/2014.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás 
pótigényléséről 
 

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a   
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvény, valamint a 7/2014.(I.31.) a megyei 
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a 
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló BM rendelet 
alapján  pótigényt nyújt be támogatásra.  
  
Felelős: Nagy Szilárd polgármester 
Határidő: 2014. december 15. 
 
Erről értesül 
1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 
4. Irattár 




