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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-én, 16,00 órakor 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Nagy Szilárd polgármester, valamint 

Kozák Ferencné, Németh Lajos, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Tóth-Varga 
Valéria és Guttyán Edina testületi tagok. 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
Dr. Fekete Nóra  az önkormányzat jegyzője 
Pozsa Sándorné  az önkormányzat gazdaságvezetője 
 

 
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok teljes létszámmal 
megjelentek /100%/, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
 
Nagy Szilárd polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a fenti napirendre tett javaslatot. 

 
A napirendre vonatkozó írásos anyagot a meghívóval mindenki megkapta. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
119/2015.(XI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 
A napirendi pontra tett javaslatról 

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

 
 
 
I. NAPIREND: 
Előterjesztés a  Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről 
/írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
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120/2015.(XI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola körzethatárának véleményezéséről  

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerint elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal által 
elkészített Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről és  a pedagógiai 
szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteiről szóló dokumentumot. 
 

 Erről értesülnek: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr Fekete Nóra jegyző 
3. Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Kormányhivatal 
4. Irattár 
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Melléklet a 120/2015.(XI.05.) Kt. határozathoz 
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II. NAPIREND: 
Előterjesztés a rekreációs célú földterületek kijelöléséről, és mezőgazdasági földterületek 
bérbeadásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
121/2015.(IX.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  
 

Rekreációs célú földterületek kijelöléséről és mezőgazdasági földterületek haszonbérbeadásáról  
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat  Képviselő - testülete  a mező-és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) foglaltak 
alapján rekreációs célra  az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:  
- 02 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan, 
- 1202 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan, 
 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő–testülete hozzájárul az önkormányzat tulajdonában 
levő 044/9 hrsz.–ú, 08/12 hrsz.–ú, valamint a 1300 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adásához. A bérleti 
díjat 2 Ft / m2 / év összegben állapítja meg.  
 
 Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására  
 
Felelős : Nagy Szilárd polgármester 
               Dr. Fekete Nóra jegyző  
 
Határidő : azonnal  
 
Erről értesül:  

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző  
3. Bérlők  
4. Irattár  

 

III. NAPIREND: 
Előterjesztés a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztásának 
elfogadásáról /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 



7 

Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony adott választ, melyet a kérdést feltevő és a Képviselő-
testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
122/2015.(IX.23.) Kt. 
H a t á r o z a t  

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztásának elfogadásáról 

 

1. Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megszűnt 
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztását: 
a) a tárgyi eszköz vagyonfelosztását az 1. számú melléklet szerint, 
b) a pénzkészlet felosztását a 2. számú melléklet szerint véglegesen elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testületnek további követelése nincs a Törökszentmiklós Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás felé. 
 

3. A Képviselő-testület kéri Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a településére 
jutó összegeket az érintett települések Képviselő-testületének az ügy megtárgyalását követően 
utalja ki.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalát, hogy jelen 
döntéséről a megszűnt Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás-t alkotó 
települések Képviselő-testületeit értesítse.  

 

Erről értesül: 

1. A megszűnt TTTKT-t alkotó települések polgármesterei 
2. Település jegyzője 
3. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi Osztálya 
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal 



8 

122/2015.(XI.05.) Kt. határozat 1. számú melléklete 

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
TÁRGYI ESZKÖZ ÁLLOMÁNYÁNAK LEVEZETÉSE  

Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Gépek, 
berendezések,felsz. 

Állomány a 
tárgyidőszak végén 

összesen 

Állomány a tárgyév 
elején/előző évi záró 
áll./ 2013.01.01. 

87 386 240 13 110 412 7 829 545 108 326 197 

Bruttó növekedés 
beszerzés miatt /ÁFA-
val/ 

0 0 0 0 

Bruttó csökkenés 
térítésmentes átadás 
2013.12.23. 

0 13 110 412 7 829 545 20 939 957 

Bruttó csökkenés 
selejtezés                   
2013.11.26. 

87 386 240 0 0 87 386 240 

Bruttó érték 
mindösszesen              
2013.12.31. 

0 0 0 0 

        

 A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás  a tulajdonában lévő tárgyi eszközök felosztásáról a 32/2013. 
(XII.23.) TTTKT számú határozatával  az alábbiak szerint döntött:  

Megnevezés Átvevő Önkormányzat 
neve Mennyiség (db) Bruttó érték  (Ft) 

Udvarház 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 2 477 693 

Udvarház 
Tiszatenyő Községi 
Önkormányzat 2 477 693 

Udvarház 
Örményes Községi 
Önkormányzat 1 238 847 

Udvarház 
Kuncsorba Községi 
Önkormányzat 1 238 846 

Udvarház 
Tiszapüspöki Községi 
Önkormányzat 1 238 846 

Udvarház 
Fegyvernek Városi 
Önkormányzat 1 238 846 

T.miklós, Almásy út 23. 
szám alatti épület 
felújítás átadása 

Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata 1 11 199 641 

Ingatlanok összesen:     13 110 412 

Hangtechnika 
Fegyvernek Városi 
Önkormányzat 1 1 898 790 

Színpadvilágítás 
Fegyvernek Városi 
Önkormányzat 1 619 760 

Színpadfedés 
Kengyel Községi 
Önkormányzat 1 3 069 450 

Irodabútor 
Tiszapüspöki Községi 
Önkormányzat 1 205 035 

Bútorszéf 
Törökszentmiklósi 
Városi Önkormányzat 1 211 250 

Projektor és 
vetítővászon 

Örményes Községi 
Önkormányzat 1 287 800 

Pentium 4/3000 
számítógép 

Törökszentmiklósi 
Városi Önkormányzat 2 149 880 

Acer 17” LCD monitor 
Törökszentmiklósi 
Városi Önkormányzat 2 74 880 

Monitor LG 22” 
Törökszentmiklósi 
Városi Önkormányzat 1 48 000 

Sharp MX-260 digitális 
másoló 

Törökszentmiklósi 
Városi Önkormányzat 1 634 400 

Notebook Asus 16” 
Tiszatenyő Községi 
Önkormányzat 1 245 100 

Notebook Acer Aspire 
Tiszatenyő Községi 
Önkormányzat 1 161 800 
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Notebook 15.4” Toshiba 
Kuncsorba Községi 
Önkormányzat 1 156 800 

Oki B4250 LED 
nyomtató 

Kuncsorba Községi 
Önkormányzat 1 66 600 

Gépek, beren., felsz. 
össz.:     7 829 545 

Mindösszesen     20 939 957 

2013. évben selejtezett eszközök könyvszerinti értéken: 

Megnevezés Mennyiség (db) Immateriális javak 
Településközpontok 
rehab. megval. 
tanulmány 1 6 680 000 
Kistérségi 
vállalkozásfejlesztési 
program 1 4 375 000 
Tiszabő-Szajol út 
megvalósít. tanulmány 1 2 450 000 
Kistérségi modell 
program 1 21 537 020 
Speciális oktató 
program 1 6 200 000 
Egységes arculati 
elemeket tart. marketing 1 6 500 000 
Környezetvédelmi 
program 1 7 840 000 
Piacorientált képzési 
centrum koncepció 1 3 900 000 
Ipari beszállítói hálózat 
fejl. operatív program 1 5 600 000 
Agrár és 
vidékfejlesztési 
stratégiai program 1 3 500 000 
T.miklós stat. kist. 
komplex 
gazdaságfejlesztő 
program 1 7 000 000 
Bartapuszta-Örményes 
összekötő út 1 200 000 
Kistérségi gazdasági 
szerkezetátalakítási 
tanulmány 1 11 100 000 
Soft Panda Antivirus 
2008 1 17 280 
Microsoft Office 2007 3 164 700 
MS Windows Vista 1 30 300 
MS Windows XP 2 74 400 
MS Office 2007 Small 2 131 040 
Softver Windows Vista 1 37 000 
Softver Office 2007 1 49 500 
Bruttó érték összesen:   87 386 240 
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122/2015.(XI.05.) Kt. határozat 2. számú melléklete 

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Pénzkészlet felosztás 

Település neve Település részére jutó záró 
pénzkészlet összege (Ft) 

Végelszámolás alapján járó 
összeg (Ft) 

Fegyvernek 3 011 744 3 011 744 

Kengyel 0 0 

Kuncsorba 0 0 

Örményes 478 205 478 205 

Tiszapüspöki 941 385 941 385 

Tiszatenyő 771 395 771 395 

Törökszentmiklós 9 428 872 9 428 872 

Összesen: 14 631 601 14 631 601 
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IV. NAPIREND: 
Előterjesztés a II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetéséről /írásban/ 
Előadó: Nagy Szilárd polgármester 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Nagy Szilárd polgármester ismertette az előterjesztést. Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítés nem hangzott el. 
 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné képviselő tag. 
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző asszony és Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a 
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott. 
 
Hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester a II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetéséről szóló 
előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetűen az alábbi 
határozatot hozta. 
 
123/2015.(XI.05.) Kt. 
H a t á r o z a t  

 
A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának meghirdetéséről 

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a II. számú háziorvosi körzet 
praxisjoga ingyenes átadásának meghirdetéséhez. 

Felhatalmazza a polgármestert a jelentkezőkkel történő előzetes tárgyalások lebonyolítására. 

Amennyiben a működtetési jog megszerzésére nem lesz jelentkező, úgy helyettesítő orvossal kell az 
ellátást megoldani 2016. február 1-től, a jelenlegi szerződést  2016. január 31-ig meg kell hosszabbítani.  

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Nagy Szilárd polgármester 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Dr. Jancsó Zsanett 
4. Irattár 

 

 
V. NAPIREND: 
Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletalkotásról /írásban/ 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
(az előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony ismertette az előterjesztést.  Az írásos előterjesztéshez bővebb szóbeli 
kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet-tervezet hatályba lépését követően a  16/2014. (XI.28.) számú 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel a szociális támogatások is változtak. A 
NEFAG Zrt. fogja szállítani a szociális célú tűzifát az önkormányzatnak. 



12 

 
A polgármester úr kéri a testület tagjait, kérdéseiket tegyék fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Szilárd polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátja. 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazat mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő rendeletet alkotja. 
 
 
 

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
16/2015. (XI.06.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól  

 
 
Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.Cikk (2) bekezdésében, továbbá a 
szociális igazgatásról és  szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, 
a 25.(3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ban, 32.§ (3) bekezdésében és a 47. §(1) bekezdés c) pontjában, 
és (3) bekezdésében foglaltak,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:  
 

A támogatásra vonatkozó általános szabályok 
                                     

1. A rendelet célja, hatálya 
 

 
1.§ (1) A települési  önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás  alapján a központi költségvetés  a helyi önkormányzat részére 
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.  
 
(2) E rendelet célja, hogy a Kengyel településen élők  részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága 
alapján - tekintettel a törvényi felhatalmazásra- meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás,  
mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultságai feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.  
 
(3) E rendelet hatálya kiterjed Kengyel Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy a tartózkodási 
hellyel rendelkező állampolgárokra, amennyiben életvitelszerűen itt tartózkodnak.    
 
(4) Az e rendeletben használt fogalmakra  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat kell érteni.  
 

2. A támogatás feltételei 
 

 
2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  tűzifát biztosít annak a 
személynek, aki 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:  
       aa) aktív korúak ellátására, 
       ab) időskorúak járadékára,  
       ac) rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/  jogosult,  
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint 

c)  annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének a 200%-át 
(2015. évben: 57.000.-Ft). 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít. 
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy 
alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5m3 mennyiségben 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem 
érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.  
 
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család 
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett. 
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.  
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem kérhető.  
 
 

3. A támogatás menete 
 
4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A 
kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot, ha az nem áll a hivatal 
rendelkezésére. Amennyiben kérelmező nem csatolja kérelméhez a jogosultság meglétét igazoló iratot az 
eljáró hatóság hivatalból szerzi be. 
(2) A kérelmeket 2015. december 22. napjáig lehet Kengyel Községi Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
(3) A kérelmek elbírálását Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi, 
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság hatáskörébe ruházza át. A bizottság  a támogatásról 
legkésőbb 2016. január 15.  napjáig dönt.  
(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával 
igazolja. A tűzifa  házhozszállításáról  2016. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen 
gondoskodik.  
 

4. Záró rendelkezések 
 
 

5.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. december 31. napjával hatályát veszti.  
6.§ E rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a  szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 16/2014. (XI.28.) számú 
önkormányzati rendelete.  

 
 
Kengyel, 2015. november 5. 
 
 
 
  Nagy Szilárd                                                                                                      Dr. Fekete Nóra 
  polgármester                                                                                                             jegyző 
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1. melléklet a 16/2015.(XI.06.) számú önkormányzat rendelethez  
A kérelem benyújtható 2015. december 22.  napjáig 

 
K é r e l e m 

 
1.a kérelmezőre vonatkozó adatok 
 
Neve: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Születési neve: …………………………………………………………………………………... 
 
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………… 
 
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………. 
 
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………… 
 
TAJ szám:…………………………………..állampolgárság:…………………………………… 
 
2.A szociális tüzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert*:  
 

a) rendszeres települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a  
 
határozat száma: ………………………………………………………………………… 
 

b) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a határozat száma: ……………………………. 
 

c) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a határozat száma:……………………………. 
 

d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű, a határozat száma: ……………………… 
 

e) egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy vagyok, akinek egy főre jutó havi  
 
jövedelme nem haladja meg az 57.000.-Ft.-ot. 2015.évben a havi nyugdíjam összege:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
3.Nyilatkozatok 
Kijelentem, hogy az általam lakott ingatlan tűzifával fűthető. 
Kijelentem, hogy e rendelet 3. §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn.  
Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket az eljáró hatóság ellenőrízheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.  
*(a megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő) 
 
Dátum: ……………………………….. 
 

                                                                                                                     ……………………. 
     kérelmező aláírása 
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2.melléklet a 16/2015. (XI.06.) számú önkormányzati rendelethez 

 

Átvételi elismervény 

 
 
………………………………….(név) Kengyel, …………………………………………….út 
 
………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kengyel Községi  
 
Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló 
 
……………………….. önkormányzati rendelete alapján megállapított …………….…mázsa/m3  
 
mennyiségű tűzifát átvettem.  
 
 
 
 
 
Kengyel, 20……………………………….. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                     ……………………………………………. 
                    átadó                                                                                      átvevő 
 
 

 
 
 
 
Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést az  ülést 
berekeszti.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Nagy Szilárd         Dr. Fekete Nóra 
polgármester                jegyző 


