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CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG  

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2020-2024 

 

Bevezetés 

 

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. §-ában megfogalmazott kötelezés alapján 

került sor. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete a 

ciklusának időtartama alatt egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, 

fejlődjön.  

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 

átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az 

önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését, a 

lakosság érdekeit szolgálják.  

A gazdasági program tartalmazza:  

- a fejlesztési elképzeléseket,  

- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,  

- a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit,  

- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat. 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának elsődleges célja, hogy a változó gazdasági 

környezetben is megőrizze működőképességét, gazdálkodásának stabilitását. Mindezt annak 

érdekében, hogy a település lakosságának a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat tudja 

nyújtani. A program célja, hogy az Önkormányzat annak végrehajtásával a helyi lakosság és 

vállalkozások igényeinek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatások rendszerét alakítsa ki. 

A Képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan, 

kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, a lakosság életkörülményeinek javítását, a 

településre látogató vendégek elégedettségét, a munkanélküliség csökkentését és mindezek 

érdekében a gazdasági lehetőségek feltárását, a hazai és az Európai Unió forrásainak hatékony 

kihasználását.  

 A gazdasági program végrehajtása, a célkitűzések megvalósítása során a Képviselő-testület 

kiemelten kezeli a kötelező feladatainak ellátásához kapcsolódó célkitűzések megvalósítását, 

valamint a lakosság szociális helyzetének és természeti, valamint épített környezetének 

javítását. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat 

figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, 

fejlesztésére vonatkozó döntésnél. 



Jelen gazdasági programban megfogalmazott célok, elképzelések megvalósításához a 

képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia: 

- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 

- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. 

állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, 

- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére, 

- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők: 

- a kormányzat gazdaságpolitikája, 

- a megyei és a járási területfejlesztési programok, 

- nemzeti és EU-s pályázati források, 

- a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 

- az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 

- a képviselő-testület és polgármester elképzelései, javaslatai, 

- a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.   

A gazdasági programban foglaltak olyan irányelv-gyűjteménynek tekinthetőek, melynek 

megvalósítási szándékát Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilatkoztatta. A program végrehajtásának ütemezését az éves költségvetések tartalmazzák. 

 

II. HELYZETELEMZÉS  

  

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága, rövid történeti áttekintés  

 

Csökmő nagyközség Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a berettyóújfalui járásban található. 

A Bihari-sík délnyugati peremén, a Berettyó és a Sebes-Körös folyók találkozásához közel 

fekszik, területe 69 km2. A megyeszékhelytől 70 km-re, a járásszékhely Berettyóújfalutól 35 

km-re a 47-es főútvonalon érhető el. Legközelebbi város a Békés megyei Szeghalom.  

A település lakosságszáma 2020. január 1-jén 1986 fő volt. 

 

A település rövid története:  

A település a szájhagyomány szerint már a honfoglalás előtt is lakott hely volt, avar és szláv 

őslakossággal. A községről a legrégibb írásos feljegyzés 1219-ből származik. A Váradi 

Regestrumban Chytmen néven említik. A tatárjárás idején elnéptelenedett, ezt követően a 

kunok letelepedési helyéül jelölték ki. A középkori oklevelek sokféle változatban őrzik nevét: 

Chuklev, Chekmo, Chytmen. Hűbérbirtokként a Veér majd a Maróthi család kapta meg, de a 

nagyváradi káptalan is részbirtokos lett a faluban. A hajdani – több ezer holdra kiterjedő – 

nádasai a tatárjárás és a törökdúlás idején alkalmas búvóhelyet nyújtottak az itt élőknek és a 

környékbelieknek. A község határában húzódik az Ördögárok, amely a szomszédos Bihar és 



Békés vármegyék között természetes határvonalként szolgált. Az 1860-as években a mocsár-

lecsapolások és folyószabályozások döntő változásokat hoztak a csökmőiek életében, ettől 

kezdve vált fő foglalkozásukká a földművelés. A századfordulón kialakult a kézművesipar, 

amely a 20. század első felében, főként a két világháború között virágzott. 

 

2. Főbb demográfiai jellemzők  

a) Születések, halálozások számának alakulása  

Év  Születések száma 

(fő)  

Halálozások 

száma (fő)  

2016 16 29 

2017 15 20 

2018 23 24 

2019 16 17 

 

b) Népesség kor szerinti megoszlása 2020. január 1-jén: 

Kor szerinti 

csoportosítás  
Fő  

0-2 66 

3-5 65 

6-13 172 

14-17 99 

18-59 1117 

60- 443 

Összesen:  1962 

 

Korcsoport  Fő  Megoszlás  

Gyermek és fiatalkorú 

(0-17 év)  
402 

férfi 216 

nő 186 

Aktív korú  

(18-65 év) 
1243 

férfi 644 

nő 599 

Időskorú  

(65-) 
317 

férfi 138 

nő 179 

Összesen:  1962 férfi 998 

nő 964 

 



c) Népesség, népsűrűség 

Népesség: 1962 fő 

Népsűrűség: 28 fő/km2 

 

3. A település infrastruktúrájának helyzete 

  

A település közműveinek kiépítettsége közepes, rendelkezünk ivóvíz- hálózattal. A villamos- 

és gázenergia szolgáltatás megoldott. Az internet elérhetőség biztosított.  

Az egészségügyi – háziorvos, fogorvos, védőnő - és szociális alapszolgáltatások – étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, idős korúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, 

családsegítés- és gyermekvédelem helyben megoldottak.  

A közutak állapota – néhány kivételtől eltekintve – elfogadható.  

A könyvtári- és közművelődési tevékenység szervezetten működik a Faluház és Könyvtár 

intézmény keretében. 

 

5. A településen működő civil szervezetek: 

 

• Csökmői Diáksport Egyesület 

• Csökmői Hagyományőrző Egyesület 

• Csökmői Mozaik Egyesület 

• Csökmői Nyugdíjasokért Egyesület 

• Csökmői Óvodásokért Alapítvány 

• Csökmői Polgárőr Egyesület 

• Csökmői Sárkány Népfőiskolai Egyesület 

• Csökmői Szabadidő Sportegyesület 

• Csökmői Zenebarátok Egyesület 

• Dózsa Horgász Egyesület 

• Réti Csík Horgász Egyesület 

• Csökmői Sólyom Vadásztársaság 

• Sárréti Közhasznú Vadásztársaság 

 

 

6. Az önkormányzat által ellátott feladatok 

 

1. Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok (az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján):   

a) településfejlesztés, településrendezés;  

b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 



tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);  

c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;  

d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  

e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás);  

f) óvodai ellátás;  

g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása;  

h) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  

i) lakás- és helyiséggazdálkodás;  

j) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;  

k) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;  

l) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;  

m) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;  

n) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;  

o) sport, ifjúsági ügyek;  

p) nemzetiségi ügyek;  

q) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;  

r) helyi közösségi közlekedés biztosítása;  

s) hulladékgazdálkodás;  

t) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.  

    

2. Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok: 

a) felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása (Bursa Hungarica  

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer működtetése),  

b) fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása (gyermekétkeztetési támogatás),  

c) idősek nappali ellátása 

d) házi segítségnyújtás 



e) környezettudatos szemlélet erősítése (energiatakarékossági programok támogatása, 

allergén növényekkel kapcsolatos feladatok, településkép javítása - közhasználatú 

zöldterületek fenntartása és üzemeltetése),  

f) egyesületek, civil szervezetek, szerveződések tevékenységének segítése, támogatása, 

(közhasznú társadalmi szervezetek támogatása, időskorúak támogatása, kisebbségi 

jogok érvényesülésének támogatása, helyi kultúra támogatása),  

 

 

7. A feladatok ellátását szolgáló intézményhálózat  

  

• Csökmői Polgármesteri Hivatal  

• Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 

• Faluház és Könyvtár  

• Fogorvosi rendelő  

• Háziorvosi rendelő  

• Védőnői szolgálat 

• BSZSZK Csökmői Idősek Klubja 

• BSZSZK Családsegítő Szolgálat 

 

 

 

8. A település kapcsolatrendszere  

 

• Társulások, amelynek az önkormányzat a tagja: 

o Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

o Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

o Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

o Debreceni Agglomerációs Hulladékgazdálkodási Társulás 

o Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

 

• Tankerület által fenntartott helyi oktatási intézmények:  

o Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

 

9. A település gazdasági helyzete  

 

9.1. Csökmő Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 



A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései 

 

A Kormány korábbi gazdaságpolitikájának eredményeként a magyar gazdaság szerkezete 

2018-ra átalakult. A következő időszakra irányuló tervezésben ezért a növekedés magasabb 

fokozatra való kapcsolása kerül előtérbe. Ehhez olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely 

minőségi javulást eredményez Magyarországon. Emiatt az elkövetkező időszakban 

kulcsfontosságú a versenyképesség és a termelékenység további javítása, melynek érdekében 

elengedhetetlen a hazai innováció elősegítése, az infrastrukturális beruházások végrehajtása és 

a magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások és termékek előállításának támogatása. A 

gazdaság magas növekedési ütemének fenntartásával és a fegyelmezett költségvetési politika 

folytatásával, folyamatosan csökkenő GDP arányos hiánnyal a tervek szerint 2022-re 

elérhetővé válik a 60% alatti GDP-arányos államadósság-ráta. A munkaadói és a munkavállalói 

érdekképviseletekkel kötött megállapodás nyomán a bérekre rakódó közterhek 2022-re a régiós 

átlag alá csökkenhetnek. A vállalatok és az oktatásban résztvevők szorosabb 

összekapcsolásával nőhetnek a vállalati képzőhelyek, ami tovább segítheti a foglalkoztatás 

növekedését. 2020-ra pedig a gazdaságban meglévő tartalékok aktivizálása révén 1 millió új 

munkahely létrehozása valósulhatott volna meg 10 év alatt. 

A kormány gazdasági programja kitér az állami, a gazdasági, az egészségügyi és az oktatási 

reformra. 

A modern szolgáltató közigazgatás reformja keretében a kormány 

- folytatni kívánja a megkezdett elektronikus önkormányzati szolgáltatások 

általánosítását, kibővítését, 

- felülvizsgálja az önkormányzatok és a hivatalok által ellátandó feladatokat. 

 

2020 különleges év Európában és Magyarországon is. A koronavírus (COVID–19) okozta 

járványügyi veszélyhelyzet korábban nem tapasztalt, világméretű sokkot okozott, annak 

egyelőre beláthatatlan társadalmi és gazdasági hatásaival. Magyarországon a Kormány számos 

azonnali közegészségügyi, biztonsági intézkedést hozott márciusban a tömeges járvány 

elkerülése érdekében, amelyet áprilisban a túlzott gazdasági visszaesés elkerülése érdekében a 

költségvetés jelentős átalakításával és háromlépcsős Gazdaságvédelmi Akcióterv 

meghirdetésével folytatott. 

 

A válság leküzdéséhez és a konvergencia folytatásához azonban elengedhetetlen a 

vállalkozásokmegerősítése, a beruházások fenntartása és a tőkefelhalmozás folytatása, mind a 

fizikai infrastruktúrában, mind a humán tőkében. Olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek 

segítik a vállalkozások válságálló képességének, termelékenységének növekedését, a 

nemzetközi versenyképességünk javulását, valamint az új technológiák adaptációját, sőt hazai 

fejlesztését is. Magyarország számára kiemelt cél a teljes foglalkoztatás elérése és a családok 

támogatása, ami szintén támogatja a versenyképesség növelését megalapozó célokat. Valamint 

az Európai Unióval közösen kell kialakítanunk a fenntartható, klímasemleges fejlődést 

támogató szakpolitikai eszközrendszert. 2020 elején a magyar gazdaság erős 

fundamentumokkal rendelkezett: mind a reálgazdasági, mind az egyes szektorok és az ország 

egészének pénzügyi egyensúlyára vonatkozóan. Ezek a kedvező feltételek egyfelől lehetővé 

tették, hogy a koronavírus-járvány által okozott gazdasági hatások kivédésére a Kormány nagy 



horderejű intézkedéscsomagot mozgósíthasson, másfelől megalapozzák azt a várakozást, hogy 

a járványveszély enyhülésével a magyar gazdaság gyorsan regenerálódhat és visszatérhet 

dinamikus növekedési pályájára. 

 

 

9.1.Csökmő nagyközség gazdasági helyzete és a várható változások 

 

9.1.1. A vagyoni helyzet 

 

Az önkormányzat vagyonának könyv szerinti értéke 2019. évi zárómérleg alapján 1 094 996 E 

Ft. 

A vagyon az elmúlt öt évben növekedést mutat, melyek oka az Önkormányzat sikeres 

vagyongazdálkodás politikája: saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott 

megvalósítani, továbbá sikeres pályázatokon vett részt, annak eredményeképpen nőtt a vagyon. 

Az egyes vagyonelem kategóriákba tartozó ingatlanok felsorolását az ingatlanvagyon-kataszter 

tartalmazza. 

 

9.2.2. A pénzügyi helyzet 

 

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték: 

az önkormányzatnak fizetőképessége fenntartáshoz 

- működési, vagy fejlesztési hitel felvételére nem volt szükség, 

- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

 

9.2.3. A költségvetés főbb szerkezet és a várható tendenciák 

Az Önkormányzat költségvetési rendelete szerinti főösszeg 2019. évben 1 105 198 E Ft, 

2020. évben 506 867 961 Ft. 

Kiadások 

A költségvetési kiadások közel változatlanok maradtak. 

A következő években vártható változások: 

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 

kötelező munkabér emelés (minimálbér emelés, kötelező, átsorolások, stb.) 

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkenti a 

takarékosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 

Bevételek: 

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

A költségvetési bevételek közül 



- nőttek az önkormányzatok működési bevételei 

- nőttek az önkormányzatok költségvetési támogatás jogcímen kapott összegek, 

különösen: önkormányzati hivatal, óvodai nevelés. 

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy átalakul a költségvetési 

támogatások rendszere, egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források 

bevonására lesz szükség. 

Az önkormányzati költségvetési bevételek 2020. évi jelentős csökkenését idézi elő, hogy 

települési önkormányzatot megillető, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatok 

által 2020. évben beszedett gépjárműadó (ami gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi 

gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a) a koronavírus 

(COVID–19) okozta járványügyi veszélyhelyzetben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: a költségvetési törvény) módosítását követően 

Járvány Elleni Védekezési Alap fejezetet bevételét képezi.  

További bevételcsökkenést okozhat: 

- az iparűzési adóbevételek vártható csökkenése 2020-2021. évben. 

 

9.2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

- Meg kell keresni saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit. 

- Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely nem növeli a helyi 

lakosság és a vállalkozók terheit. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta 

előnyöket. 

- Az Önkormányzat áttekinti meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz 

ki az egyes vagyontárgyak hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, 

valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. (Különösképpen a használaton kívüli 

vagyontárgyak tekintetében.) 

- hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.  

 

 

 

 

10. Gazdasági program 

 

10.1. Folyamatban lévő fejlesztések: 

 



- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek 

beszerzése 

- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése 

- EFOP-1.5.3.-16-2017-00023 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben 

- MFP-HPH/2019 Polgármesteri Hivatal felújítása 

- MFP-FFT/2019 temető fejlesztése 

 

Elnyert pályázatok: 

 

 

- VP6-19.2.1.-11-3-17 Bihar Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület - Közösségi terek 

fejlesztése c. felhívása alapján benyújtott pályázat 

- VP6-19.2.1-11-4-17 Bihar Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi értékek 

bemutatása c. felhívása alapján benyújtott pályázat 

- TOP 2.1.3.-16 Települési-, környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések pályázati 

felhívás keretében: Csökmő település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése  

- MFP-AEE/2020 Védőnői szolgálat fejlesztése Csökmőn (támogatói okirat nem érkezett 

meg) 

 

 

Benyújtott, még el nem bírált pályázatok: 

 

- Magyar Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás c. felhívás 

keretében: a Csökmői Faluház és Könyvtár felújítása 

 

- Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út és hídépítés, felújítás c. 

felhívás keretében Csökmő, Arany János utca felújítása 

 

10.2.  Fejlesztési elképzelések 

Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2024 évekre a következő 

általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg: 

Ipar: 

Az Önkormányzat feladatinak ellátásához és fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához 

törekszik a helyi vállalkozók bevonására.  



A Gazdaságélénkítő Program keretein belül az Önkormányzat gyártóüzemet alakít ki a 

településen, mely új munkahelyeket teremt. 

Az Önkormányzat lehetőségeket keres a településen a jövőben megvalósítandó ipari park 

létrehozására. 

 

Idegenforgalom: Lehetőségeket keresni a településen falusi szálláshely, vendégház 

kialakítására. 

 

Infrastruktúra: 

Az infrastruktúra fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését., gyakran 

újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.  

Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, vízvezetékhálózat, a villamos 

energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb, telefon, internet szolgáltatások biztosítását. A 

jövőbeni célok között szerepel a szennyvíz hálózat kiépítése.  

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg 

kell valósítani az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök 

használatát is igénylő területeken a megfelelő színvonalú eszközök biztosítását. 

 

10.3. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

 

Az Önkormányzat nyitott minden olyan tevékenységre, amely a településen élők munkához 

jutásának feltételeit elősegíti helyben és a kistérség területén.  

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:  

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, segíti a helyi vállalkozásokat, valamint 

az idegenforgalommal érintett vállalkozókat, 

 - segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy 

a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,  

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 

köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,  

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. 

Az Önkormányzat közfoglalkoztatást szervez, melynek keretében elősegíti a települési kötelező 

feladatok hatékonyabb ellátását, valamint az önként vállalt feladatok elvégzését.  

 

 



10.4. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 

vonatkozó megoldások: 

 

Képviselő-testület a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes 

közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 

 

Közigazgatás: 

 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Csökmői Polgármesteri Hivatal látja el. A 

közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:  

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,  

- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  

- az információs szolgáltatás kiterjesztése,  

- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása  

 

A polgármesteri hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:  

- homlokzat felújítása,  

- akadálymentesítés 

 

Az épített és természeti környezet védelme 

 

A Képviselő-testület az épített és természeti környezet védelme érdekében: 

- áttekinti a védelmet igénylő, vagy védelem alá vonandó építészeti, illetve természeti 

értékeket. 

 

A településkép javítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a gondozatlan 

ingatlanok rendbetételét, intézkedést kezdeményez az életveszélyessé vált ingatlanok 

bontása/felújítása érdekében.  

 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megüresedett ingatlanok állapotát. 

 

 

A lakás és egyéb önkormányzati helyiség gazdálkodása 

 

Az Önkormányzat lakásgazdálkodási tevékenysége során: 

- felmérést készít a helyi lakásgazdálkodási helyzetről,  

- megállapítja a közszolgáltatások fenntartásához szükséges szolgálati lakás állomány 

biztosítását. 

- anyagi helyzetétől függően ingatlanokat vásárol az egyre bővülő közfoglalkoztatás, 

hatékony, színvonalas ellátásához. 

 

Az Önkormányzat az egyéb, nem lakáscélú helyiségei kihasználási lehetőségeit 

rendszeresen megvizsgálja. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások 

biztosításának elsőbbségét, majd a felesleges kapacitások gazdaságos kihasználására 

törekszik.  

 

 



A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer:  

- folyamatos karbantartását kell biztosítani valamennyi utcában,  

- a belterületi vízrendezés pályázati úton történő megvalósítása. 

 

Ivóvízellátás és csatornázás 

 

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 

Az ivóvízzel történő ellátás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatón 

keresztül történik. (A szolgáltatónál az Önkormányzat részvényes.) Cél a színvonalas, 

biztonságos és költséghatékony szolgáltatás. 

Csatornahálózat kiépítése a lehetséges pályázati források felhasználásával a hosszú távú 

célkitűzések között szerepel. 

 

 

A köztemető fenntartás 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatként köteles ellátni a köztemető fenntartással 

kapcsolatos feladatokat. 

A köztemető fenntartás, mint közszolgáltatás biztosítása, és színvonalának emelése 

érdekében az alábbi feladatok vannak: 

- Gondoskodni kell a működő köztemető üzemeltetéséről. 

- Az üzemeltetés során karbantartási feladatok megfelelő színvonalú ellátása, a temető 

kerítésének kiépítése, a ravatalozóban szociális helyiség kialakítása a cél. 

 

A helyi közutak és közterületek fenntartása 

 

A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan 

kialakítására törekszik, mely megfelel a települési és szakmai igényeknek. 

I. Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása. 

II. Járda felújítása a község több utcájában. 

   

A közút fenntartását a tevékenység volumenétől függően saját erővel a 

közmunkaprogram keretében-, illetve külső szolgáltatóval végezzük. 

 

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő 

fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, 

- Gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról 

és pótlásáról. 

- Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére. 

 

 

 

 

 



A köztisztaság és településtisztaság fenntartása 

 

Az Önkormányzat a település tisztasági feladatok körében gondoskodik a kommunális 

hulladék központi elszállításáról és ártalmatlanításáról a Bihari Szilárd Hulladéklerakó 

és Hasznosító Társulás által, évente egy alkalommal a szolgáltató által szervezett 

lomtalanítást tart. 

 

Az Önkormányzat elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, közreműködik a 

szelektív hulladékgyűjtő edények lakossághoz való eljuttatásában. 

 

Az Önkormányzat biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő 

számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek. 

 

A közterületek fenntartásáról, tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az 

Önkormányzat gondoskodik. A feladatellátás a közmunkaprogramokban résztvevő 

személyek bevonásával történik. 

 

 

A helyi tűzvédelem 

Az Önkormányzat a helyi tűzvédelmi feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében: 

- az Önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzati intézmények vonatkozásában, 

figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzatok meglétét, naprakészségét,  

- tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi oktatás 

megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről,  

 

 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében: 

- támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, ilyen 

programok tartását kezdeményezi a rendvédelmi szerveknél,  

- javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

- felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre. 

- Az önkormányzat támogatja a helyi polgárőrséget. 

- Kamerák kihelyezésével és működtetésével támogatja a közterületen elkövetett 

szabálysértések és bűncselekmények hatékonyabb, gyorsabb felderítését. 

 

 

Közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban 



Az Önkormányzat a következők szerint működik közre a helyi energiaszolgáltatásban: 

- lépéseket tesz az infrastrukturális szempontból a településen belül elmaradott területek 

energia szolgáltatási infrastruktúrájának kiépítésére,  

- pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére az egyes 

intézményeknél.  

 

 

Óvodai, bölcsődei ellátás biztosítása 

Az óvodai és bölcsődei ellátást az Önkormányzat önállóan, a Játéksziget Óvoda és Mini 

Bölcsőde intézmény fenntartásával biztosítja. 

 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról 

 

Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról saját maga vállalkozói háziorvos bevonásával 

gondoskodik. A fogorvosi praxis jelenleg nincs betöltve, az ellátást jelenleg heti 11 órában 

megbízási szerződés alapján biztosítják. Védőnői feladatokat egyéni vállalkozó védőnő látja el. 

Az Önkormányzat az ügyeleti ellátást kistérségi együttműködésben, a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás útján biztosítja, a feladatot jelenleg az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 

Kft. látja el.  

Az Önkormányzat törekszik az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelésére, a 

Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz című pályázat elnyerésével 2019-

ben az egészségügyi alapellátás fejlesztésére 1,9 M Ft-ot fordítottunk, 2020-ban ugyanezen 

felhívás keretében a védőnői szolgálat fejlesztésre benyújtott pályázatunk is kedvező 

elbírálásban részesült.  A jövőben a fogorvosi ellátás fejlesztésre is kívánunk benyújtani 

hasonló pályázatot. 

 

 

Gondoskodás a szociális ellátásról 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, 

olyan szociális háló megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. 

 A szociális ellátások területén az Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

- a Képviselő-testület évente legalább szükség szerint felülvizsgálja a helyi szociális 

ellátások rendszerét meghatározó rendeletét, és informálódik az ellátás színvonaláról. 

 

A következő szociális ellátásokat biztosítja:  

a) Rendszeres települési támogatások: 

 aa) szilárdhulladék szállítás támogatás 

 ab) lakhatási támogatás 

b)  Rendkívüli települési támogatások: 



 ba) gyógyszerkiadások támogatása 

 bb) gyermekszületési támogatás 

 bc) elemi kár enyhítése miatti támogatás (rendkívüli) 

 bd) temetési támogatás  

be) temetési kölcsön 

bf) krízishelyzet miatti támogatás 

bg) iskolakezdési támogatás 

 

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül a következőket látja el: 

- házi segítségnyújtás, 

- szociális étkeztetés, 

- idős korúak nappali ellátása, 

- fogyatékos személyek nappali ellátása, 

- családsegítés. 

 

A fenti szolgáltatások körének, illetve a férőhelyek számának bővítése a működési engedély 

alapján történik. A lakosság jelenlegi igényeit az intézmény kielégíti. 

 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat. Az Önkormányzat a következő gyermekvédelmi szolgáltatásokat, ellátásokat 

biztosítja:  

- gyermekjóléti szolgáltatás (társulás keretein belül) 

 

 

Közművelődés és sport támogatása 

Az Önkormányzat a közművelődési és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban a 

szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a következő feladatok ellátásának a 

szükségességét fogalmazza meg: 

- biztosítani kell a település lakosságának a közművelődés, a kultúra hozzáférési 

lehetőségét, különböző amatőr, művészeti rendezvények, kiállítások, tárlatok 

megrendezésével. 

 



- A település jelenleg nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárat nem tart fenn, 

a könyvtári szolgáltatásokat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Könyvtárellátási 

Szolgáltató rendszerétől rendeli meg. A feladatellátási szerződés alapján biztosított 

szolgáltatás színvonala megfelelő, ezt továbbra is fenn kívánja tartani. 

 

A sporttevékenységgel kapcsolatban az Önkormányzat a következőket fogalmazza meg: 

- Gondoskodik a települési sportpálya folyamatos karbantartásáról, működtetéséről, 

- lehetőségeihez mérten támogatja a helyi sportegyesületeket. 

 

 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 

A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a 

következő közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás 

színvonalának emelése érdekében: 

- A Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást 

végző intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az 

egészséges életmód feltételeinek javítása érdekében. 

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 

került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre 

irányulnak. 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti kisebbségek 

jogainak érvényesülését. A Csökmői Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére helyiséget 

biztosít, megállapodásukat évente felülvizsgálják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


