
CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 

 4145 Csökmő, Kossuth utca 109. : 54/443-601; : 54/515-002 

E-mail: csokmo.titkarsag@gmail.com 

 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Beszámoló Csökmő Nagyközség Önkormányzata polgármesterének a veszélyhelyzet ideje 

alatt hozott intézkedéseiről 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 22. napján 

tartandó nyílt ülésén 

 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

 

Melléklet: 1 db határozati javaslat,  

a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntések és előterjesztéseik (63-63 db) 

 

Jogszabályi háttér:  

 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától 
veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarországon, majd ezt 2021. február 08-tól a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet is fenntartotta. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja. 

A 307/2021. (VI.5.) Kormányrendelet elrendelte a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

eltérő alkalmazását. 

Ez alapján 2021. június 15-től a települési önkormányzatok képviselő-testülete feladat- és 

hatáskörét maga gyakorolja.  

 



Ez alapján terjesztem elő beszámolómat a 2020. november 3-tól 2021. június 14-ig terjedő 

időszakra vonatkozóan: 

 

A Képviselő-testület hatáskörében hozott polgármesteri döntések  

2020. november 4. és 2021. június 14. között: 

 

2020. november 13-án hozott döntések: 

 

98/2020. (XI.13.) polgármesteri határozat: lakhatási támogatás megállapításáról 

Az október-november hónapban újonnan beadott lakhatási támogatások elbírálásra 

kerültek. A jogosultak számára 6 hónap időtartamra lett megállapítva a támogatás. (8 

kérelmező részére) 

 

99/2020. (XI.13.) polgármesteri határozat: Bursa Hungarica ösztöndíj megállapításáról 

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmek határidőben elbíráslásra kerültek. A 

három fő pályázó a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt, 

részükre 10 hónap időtartamra megállapításra került a 3000 Ft/hó összegű támogatás. 

 

100/2020. (XI.13.) polgármesteri határozat: a település legidősebb női és férfi lakosának, 

valamint az 50. és 60. házassági évfordulóját ünneplő házaspároknak a köszöntéséről 

A képviselő-testületi munkatervben foglaltaknak, illetve korábbi hagyományainknak 

megfelelően döntés született a település legidősebb női és férfi lakosának, valamint az 50. és 

60. házassági évfordulóját ünneplő házaspároknak a köszöntéséről. Anyakönyvünk szerint 

nincs olyan házaspár, aki Csökmő településen 50 éve kötött házasságot, és - településünkön - 

jelenleg is házasságban él. Két házaspár volt, aki 60 évvel ezelőtt kötött házasságot Csökmőn. 

Őket és legidősebb női és férfi lakost 10.000-10.000 Ft értékű ajándékcsomaggal köszöntötte 

az önkormányzat, melyet Alpolgármester Asszony adott át. 

 

2020. november 19-én hozott döntések: 

 

15/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 

17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról 

szóló 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete került módosításra két ponton:  

Egy új támogatási forma kerül bevezetésre: természetbeni élelmiszer támogatás. Csökmői 

lakcímmel (lakó-vagy tartózkodási hellyel) rendelkező, életvitelszerűen is Csökmőn élő 

személy kérelmezheti a támogatást. A jövedelemhatár megállapítása olyan módon történik, 



hogy a többi támogatási formához képest háztartások szélesebb körét öleli fel. A támogatást 

háztartásonként egy személy veheti igénybe. Háztartásonként egy támogatást lehet 

megállapítani és a természetbeni élelmiszer támogatás a jogosultakat azonos értékben illeti 

meg. A kérelmeket december 10-ig lehet benyújtani, hogy még karácsony előtt kiosztásra 

kerüljenek a csomagok. A támogatásról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.  

A módosítás másik része az önkormányzat által nyújtott szociális alapszolgáltatások ellátására 

irányul. Ezeket az Önkormányzat társulás keretében látja el, de változott Társulás, amelynek 

keretében ez megvalósul. Az intézmény neve most a rendeletünkben is módosításra került. 

 

 

2020. november 30-án hozott döntések: 

 

101/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat: 

A Vidékfejlesztési Program keretében a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, mint 

LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén működő önkormányzatok és civil 

szervezetek támogatására közzétette az alábbi felhívást: a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési 

Egyesület, mint LEADER helyi akciócsoport illetékességi területén élők életminőségének 

javítása, továbbá az aktív értékőrző közösségek erősítése érdekében. A támogatás célja: A 

települések közbiztonságának növelése, ezáltal a lakosság életminőségének javítása, továbbá a 

gyermekek, fiatalok mozgáskultúráját és mozgásfejlődését segítő eszközbeszerzések 

támogatása. 2020. novemberében újranyitották a felhívást. 

A pályázaton történő részvétellel önkormányzatunknak lehetősége nyílik arra, hogy a 

fenntartásunkban működő Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde székhelyén (414 Csökmő, 

Kossuth u. 134.) az új óvoda épülete mellett (53 hrsz.) óvodai játszóudvart alakítsunk ki. 

Ennek érdekében a határozat született a pályázat be nyújtásáról a „Helyi életminőség javítását 

célzó fejlesztések támogatása” című VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámú LEADER – helyi 

felhívásra. 

A benyújtott pályázatról még nem született döntés. 

 

102/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat: 

A korábbi évekhez hasonlóan lehetőség volt a 2021. évre is kérelmet benyújtani a „Start 

közmunka program” keretében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettóújfalui Járási 

Hivatal Munkaügy Osztályára.  A program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása-

kiemelten hátrányos helyzetű járásokban.  A program keretében olyan projektek kerülnek 

támogatásra, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint 

közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációját. 

A program tervezett időszaka: 2021.03.01-2022.02.28. 

A kérelmezett startmunka programok az alábbiak: 



- Helyi sajátosságokra épülő programelem 2021. 

- Mezőgazdasági programelem 2021. 

- Szociális programelem: Belterületi közutak karbantartása 2021. 

 

 

103/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat: Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde téli 

zárva tartásának engedélyezéséről 

 

A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult Csökmő 

Nagyközség Önkormányzatához, mint fenntartóhoz, hogy az óvoda téli zárva tartásának 

idejére: 2020. december 19 - 2021. január 03-ig (7 munkanap) engedélyezze a Mini Bölcsőde 

zárva tartását is. 

A bölcsődés gyerekek szülei írásban nyilatkoztak, hogy ezen időszakban nem kívánják igénybe 

venni a bölcsődei ellátást. 

A kérelemben megjelölt időpontban engedélyeztem a téli zárva tartást. 

Az intézmény zárva tartásának ideje alatt a rászoruló gyermekek számára az önkormányzat 

biztosította a szünidei étkezés lehetőségét. 

 

104/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat: hozzájárulás a Berettyóújfalu 959 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes használatba adásához 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata polgármestere megkereséssel fordult 

Önkormányzatunkhoz, mint társtulajdonoshoz a Berettyóújfalu 959 hrsz-ú, természetben 

Berettyóújfalu, József Attila u. 15. szám alatt található összesen 2361m2 alapterületű kivett 

irodaház megnevezésű ingatlannal kapcsolatban. 

A Berettyóújfalui Tankerület megkereste Berettyóújfalu Város Önkormányzatát, mint 

tulajdonost és az ingatlan udvarának ingyenes használatba adását kérte. A kérelemben előadja, 

hogy a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója 

fordult a Tankerülethez, mert az intézmény melletti területen elkezdődött önkormányzati 

beruházás kivitelezése miatt 150 m2-rel csökkent az iskola által használt udvar területe. Az 

iskola 430 diákja számára az udvaron való tartózkodás során ezért nehezen valósítható meg a 

megfelelő védőtávolság betartása. Az iskolaépület másik oldalán található a Vízügy épülete, 

melynek udvara jelenleg kihasználatlan, elhanyagolt állapotban van. Ezt a területet szeretné 

tartós használatba venni az iskola, vállalva a rendbetételt, parkosítást. Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata álláspontja, hogy az intézményvezető által megfogalmazott cél – miszerint a 

jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a megfelelő védőtávolság a kérdéses terület 

használatával lenne betartható - mindenképpen támogatandó. Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a társtulajdonos önkormányzatokhoz, hogy járuljanak 

hozzá a terület ingyenes használatba adásához a Berettyóújfalui Tankerület számára. A 

tulajdonjogot ez a hozzájárulás semmilyen formában nem érinti. 



Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Berettyóújfalu 959 hrsz-ú ingatlanban a tulajdoni 

hányada: 161/10000. 

A tulajdonostársakhoz hasonlóan megadtam a hozzájárulást az ingyenes használatba adáshoz, 

valamint a meghatalmazást Berettyóújfalu Város polgármesterének a szerződés megkötéséhez. 

 

 

2020. december 14-én hozott döntések: 

 

16/2020. (XII.14.) számú önk. rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II. 13.) számú rendelete módosításáról 

 

A költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-teljesítés könyvelés tekintetében vált 

szükségessé. Teljesítést csak abban az esetben lehetséges könyvelni, ha van előirányzat. 

Az előirányzat módosítás a Csökmő Nagyközség Önkormányzatát, a Csökmői Polgármesteri 

Hivatalt, a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődét érintette. 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatánál az önkormányzat működési támogatásai összesen 

további 6 794 E Ft-tal növekedtek. A növekedést a 1 215 E Ft összegű bölcsődei kiegészítő 

támogatás, valamint a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

rovaton elszámolt összesen 5 579 E Ft összeg emelte, mely rendkívüli támogatás 1 934 E Ft, 

illetve a szociális tűzifa támogatásból 3 645 E Ft áll.  

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 120 368 E Ft-tal növekedtek, mely 

TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 Csökmő település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 

projekthez kapcsolódik. 

A bevétel változások hatására a kiadásokon belüli előirányzat átcsoportosításokra és növelésre 

volt szükség. 

A rendkívüli támogatás kiadási oldalon a dologi kiadások között jelenik meg ugyanazon 

összeggel, míg a szociális tűzifa program kiadási oldalon az ellátottak pénzbeli juttatásaiként 

mutatkozik. A bölcsődei kiegészítő támogatás, intézményfinanszírozásként átkerült a 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményhez.  

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásokat 78 740 E Ft-tal, a beruházáshoz kapcsolódó 

áfa rovaton további 21 260 E Ft-tal, illetve a beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásokra a 

dologi kiadások előirányzatát 22 302 E Ft-tal meg kellett emelni. 

A Csökmői Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételi és kiadási előirányzatok 50 E Ft-tal 

növekedtek. 

A Faluház és Könyvtár előirányzatai az adott időszakban nem változtak.  

A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde esetében a működési bevételek előirányzata 2 215 E Ft-

tal nőtt. Ebből az irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 1 215 E Ft-tal növekedett, 

az intézmény bevételi előirányzataival szemben emelkedett a személyi juttatás előirányzata 



szintén 1 215 E Ft-tal. A dologi kiadások 900 E Ft-os növekedését a működési bevételek, 

szolgáltatások és ellátási díjak előirányzata fedezte. 

 

 

17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet Csökmő Nagyközség Önkormányzata helyi 

önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 14/2014. (XI. 18.) 

számú önkormányzati rendeletének módosításáról  

Az önkormányzati költségvetési bevételek 2020. évi jelentős csökkenését idézte elő a járvány 

elleni védekezés, a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a kieső bevételek miatt 

szükségessé vált a kiadások csökkentése. Ennek érdekében az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíját 50%-kal csökkentettük, a polgármester és az alpolgármester pedig 

költségtérítésnek 50%-áról mondott le 2020. december 31-ig. A 2021. évi kiadásokat a várható 

bevételek alapján fogjuk megtervezni. A rendelet módosításával az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíját 2021. január 1-jei hatállyal visszaállítjuk a 2020. május 1-je előtti 45.000 Ft/hó 

összegre. 

 

A két rendelet-módosítás mellett új rendelet megalkotása is szükségessé vált, rendelet 

megalkotásával eleget tettünk a jogszabályban foglalt kötelezettségünknek: 

 

18/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini 

bölcsődei térítési díjainak megállapításáról 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti 

gondozásáért, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében 

biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

A fenntartó megállapítja a Gyvt. 147. §-a szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami – a 

gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és 

ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös 

költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő 

megosztásával. 

A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított 

térítési díjnál eltérően alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

A Gyvt. 147. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámolja az 

intézményi térítési díjat, amelyet külön kell meghatározni a gyermek gondozására és külön az 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 



Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben 

is ki kell számolni a gondozási intézményi térítési díjat. Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat 

szedni a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat 0,- Ft-ban kell meghatározni a gondozás 

esetén és ezt az önkormányzati rendeletben dokumentálni kell. 

Az intézményi térítési díj meghatározásának azért van relevanciája, mert a fenntartónak tudnia 

kell, hogy a bölcsőde milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészről pedig be tudja mutatni, 

hogy amennyiben szedne gondozásra térítési díjat, az mennyibe kerülne a kötelezettek számára. 

A bölcsődében a gondozásra számított térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével 

csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 

A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott 

intézményi térítési díj figyelembevételével, nyersanyagnorma összegében és az igénybe vett 

étkezések számának, valamint a Gyvt.151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív 

kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. A kérelmező köteles a személyi térítési díj 

kiszámításához szükséges, - az intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott – 

iratokat benyújtani.  

A bölcsődei kiadások 2020. évben a következőképpen alakultak: 

2020. évi összes bölcsődei kiadás: 10.648.308.- Ft 

2020. évi vásárolt élelmezés összege: 1.106.370.- Ft 

2020. évben leétkezett napok száma, figyelemmel az évközbeni hiányzásokra: 1610  nap (átlag: 

7 fő) 

1 gyermek éves bölcsődei ellátása: 1.521.187.- Ft 

1 gyermek napi bölcsődei ellátása: 6.614.- Ft 

1 gyermek éves élelmezési költsége: 158.053.- Ft 

1 gyermek napi élelmezési költsége: 687.- Ft 

1 gyermek napi élelmezés nélküli költsége: 5.927.- Ft 

A 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet 9. §-a, mely a személyes gondozást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükre 

felhasználható bizonyítékokról szól, az alábbiak szerint rendelkezik: Bölcsőde esetén a 

gondozásra számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett 

szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének a különbözete. 

Ennek figyelembevételével az 1 főre jutó éves költség: 1.521.187.-Ft 

2020. évi költségvetési törvény alapján a bölcsődei normatíva (494.100.-Ft/fő). Az egy főre eső 

normatíva összege: 494.100.- Ft. 

A számítás alapján: 4.466.-Ft/nap egy gyermek gondozási költsége. 



A bölcsődében a gondozásért megállapítható térítési díj 2020. évben az alábbiak szerint 

határozható meg: egy gyermek intézményi térítési díja: 4.466.-Ft 

Havi szinten 20 napos ellátási napot figyelembe véve az önkormányzati támogatás 

megszüntetésével és a gondozási díj bevezetésével 89.320.-forinttal fizetne többet a szülő. 

A bölcsődei gyermekek szülei közül jelenleg egy szülő sem kötelezhető gondozási díj 

fizetésére. (Mentességet élveznek a 3 vagy több gyermeket nevelők, a gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők, valamint az alacsony jövedelműek.) 

A térítési díjak felülvizsgálatát 2021. április 01-ig kell elvégezni. A beíratott és a támogatás 

szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem 

haladja meg a szolgáltatói nyilvántartást, működési engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az 

adott hónapra valamennyi nyilvántartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál 

többet a hónapban nem hiányzik. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónapban 

egyetlen nyilvántartási napját sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.  

A gondozási díj bevezetését nem javasoltam.  

A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése előírja, hogy a bölcsődében a 

gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj 

összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni, ez megtörtént a rendelet 

elfogadásával. 

A személyi térítési díj megállapítása egyedileg történik, melynek maximális összege a gyermek 

családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-a. Ha a gyermek ingyenes 

gyermekétkeztetésben részesül 20%-a. A napi térítési díj 20 gondozási nappal számolandó. 

A személyi térítési díjat a kérelmező az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített 

időponttól kezdődően havonta előre köteles megfizetni. 

Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról 

és ellenőrzéséről, továbbá a személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról. 

 

Jogszabály változás miatt volt szükség a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (XI. 27.) 

számú önkormányzati rendelet módosítására: 

 

19/2020. (XII.14.) rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (XI. 27.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 100. §-a alapján 

megszűnik az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység közötti 

különbségtétel, egységesen iparűzési tevékenység szerepel a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvényben.  

Az önkormányzati rendelet és a központi jogszabályok összhangjának megteremtése érdekében 

szükséges volt a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása 2021. január 1-jei hatállyal. 

 



105/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat a 2020. november 30-án lejáró lakhatási 

támogatások folyósításnak meghosszabbításáról 

Döntés született a 2020. november 30-án lejáró lakhatási támogatások folyósításnak 

meghosszabbításáról. A jogosultak külön kérelme nélkül a nov. 30-án lejáró lakhatási 

támogatások folyósítása 2020. dec.1-től 2021. febr 28-ig meghosszabbításra került. (5 

háztartást érintett) 

 

106/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

A november hónapban benyújtott lakhatási támogatás iránti új kérelmek elbírálásra kerültek. A 

jogosultak részére 6 hónapra lett megállapítva a támogatás. (2 háztartás) 

 

107/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról 

November hónapban két kérelem érkezett gyermekszületési támogatás megállapítása iránt. A 

beadott kérelmek a rendeletben foglalt feltételeknek mindenben megfeleltek, a kérelmezők 

részére megállapításra került a 25.000 Ft-os egyszeri támogatás. 

 

108/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) felülvizsgálatáról 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a Ebktv. 31. § (2) 

bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az 

áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve 

a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 329/2018. (XI.20.) önkormányzati 

határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2018-2023 közötti időszakra.  

A partnerek közreműködésével a hatályos HEP felülvizsgálata megtörtént. A felülvizsgálat 

során megállapítást nyert, hogy az Intézkedési Tervben meghatározott célok folyamatosan 

teljesülnek, a módosítást nem tartják szükségesnek. A járványügyi helyzetre tekintettel a 

konzultációt írásban folytattuk le a partnerekkel. 

 

109/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. § 

értelmében: a költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez 

szükséges forrásokat. 

A 2011. évi CXCV. tv. Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében: a belső ellenőrzés kialakításáról, 

megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője 

köteles gondoskodni.  



A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 119.§ (3)-(5) bekezdések 

értelmében:  

A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, 

amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes felhasználását.  

A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés 

működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és 

a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  

A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a 

képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. A belső ellenőrzés célja, hogy 

elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét és gazdaságosságát az 

alaptevékenységként meghatározott feladat- ellátási követelményeknek megfelelő teljesítése 

mellett. 

2021. évre javasolt belső ellenőrzési terv: 

A 2020. évi ÁFA bevallások ellenőrzése 

- Az ellenőrzés tárgya: A Csökmő Nagyközség Önkormányzata ÁFA nyilvántartásainak, 

bevallásainak ellenőrzése  

- Az ellenőrzésnek a célja: annak megállapítása, hogy az az ÁFA bevallások és a hozzá 

kapcsolódó nyilvántartások szabályosak-e, megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak 

 

 

110/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a 

képviselőtestület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, 

de évente legalább hat ülést tart.  

A képviselő-testület a tervszerű és átgondolt munkavégzés érdekében munkatervet (üléstervet) 

fogad el, mely naptári évre vonatkozóan tartalmazza a tervezett ülések időpontját, és az 

üléseken jogszabályi kötelezettségeinkből, illetve közérdekből fakadóan megtárgyalásra kerülő 

főbb témákat, napirendeket. 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. §-a alapján a következő évre 

vonatkozó munkaterv-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyás 

végett minden év december 31. napjáig. A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a 

képviselő-testület tagjaitól, és a jegyzőtől.  

A veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület tagjaitól írásban kértünk javaslatot december 

10-ig. Hajnalné Pénzes Edit alpolgármester asszonytól és Szigeti János képviselő úrtól érkezett 

írásbeli javaslat, melyeket figyelembevéve készült el a tervezet, és került elfogadásra a 2021. 

évi munkaterv. 



 

2021. évi döntések: 

 

2021. január 4-én meghozott döntések: 

 

1/2021. (I.4.) polgármesteri határozat a 2020. december 31-én lejáró lakhatási 

támogatások folyósításnak meghosszabbításáról  

A 2020.  december 31. napján lejáró lakhatási támogatások folyósítását - az ügyfelek külön 

kérelme nélkül - 2021. január 1. napjától 2021. március 31. napjáig meghosszabbította. (52 

háztartást érintett) 

 

2021. január 8-án meghozott döntések: 

 

2/2021. (I.8.) polgármesteri határozat szándéknyilatkozat fogorvosi feladat-ellátás 

szerződés megkötéséről  

2020. nyarán Dr. Török Kitti benyújtott egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 

amennyiben 2020. végén a szakvizsgát teljesíti és lehetőség lesz rá a fogorvosi letelepedési 

pályázat igénybevételével a feladat-ellátási szerződést szeretne kötni az önkormányzattal. A 

Képviselő-testület a 44/2020. (VI.25.) önkormányzati határozatában támogatta ezt a szándékot. 

2021. január 5-én Dr. Török Kitti fogorvos kérelmet nyújtott be, melyben előadja, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a 2021. évi Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázati kiírásra. 

Ennek benyújtásához szükséges az önkormányzat szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 

a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 éves 

időtartamra feladat-ellátási szerződést köt. 

A határozat meghozatala a Képviselő-testület által meghozott 44/2020. (VI.25.) önkormányzati 

határozattal összhangban történt. 

 

 

2021. január 20-án meghozott döntések: 

3/2021. (I.20.) polgármesteri határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva 

tartásának engedélyezéséről 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (3) 

bekezdése alapján az intézményvezető minden év február 15-ig köteles tájékoztatni az 

intézménybe járó gyermekek szüleit az intézmény nyári nyitva tartásáról. 

 



A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult Csökmő 

Nagyközség Önkormányzatához, mint fenntartóhoz, hogy az intézmény óvodai és mini 

bölcsődei egységére vonatkozóan engedélyezze a nyári zárva tartást 2021. 06.16-tól 2021. 

06.30. napjáig, tisztasági meszelés, nagytakarítás és karbantartási munkálatok elvégzése 

céljából. A szülők körében végzett igényfelmérés alapján nem igényelnek ellátást ezen időszak 

alatt sem az óvodában, sem a mini bölcsődében. 

Az intézmény zárva tartásának ideje alatt a rászoruló gyermekek számára az önkormányzat 

biztosítja a szünidei étkezés lehetőségét. 
 

 

1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és 

díjairól szóló 5/2017. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2020. évi CLVI. törvény 27. § (2) bekezdésének és 39. § (2) 

bekezdésének 2021. február 1. napjával hatályos módosítása – kivéve a közeli halállal 

fenyegető állapotot – megszünteti a házasságkötés vasárnapi napon történő létesítését. Erre 

tekintettel szükséges az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II. 14.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása. 
 

 

2021. január 28-án meghozott döntések: 

 

4/2021. (I.28.) polgármesteri határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás 

alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet 

köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 

azonosító számú „Csökmő település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” projekt 

megvalósítása során kivitelezési feladatok meghaladták a közbeszerzési értékhatárt. Az eljárás 

kiírása érdekében szükséges volt a 2021. évi közbeszerzési terv elkészítése és elfogadása. 

 

5/2021. (I.28.) polgármesteri határozat a maradványkorrekció elszámolásáról szóló 

jegyzőkönyv elfogadásáról 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 

módosításra került. Az Áhsz. módosítás tartalmaz már a 2020. év vonatkozásában is új 

előírásokat, amelyeket legkésőbb az Áhsz. 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig a 

2020. évi könyvekben is el kell számolni. 

Az Áhsz. kiegészült egy átmenti rendelkezéssel, mely következtében 2020. évben egyszeri 

lehetőség nyílik az államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen 

könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó eltérések 

miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok 

kezelésére, azzal, hogy átmeneti szabály keretén belül az Áhsz. egyszeri lehetőséget biztosít a 

2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó 



korrekció végrehajtására. Ezzel egységesen minden maradvány kimutatásra kötelezett 

államháztartási szervezetnél a maradvány pozitív összege meg fog egyezni a korrigált záró 

pénzeszközzel (hasonlóan a 2014. évi maradványigénybevételi előíráshoz), amelynek összegét 

az Áhsz. 17. melléklet 4. pont új d) alpontja szerint kell levezetni a 2020. évi 12. havi időközi 

költségvetési jelentés részeként a KGR-K11 rendszerben publikált technikai űrlap szerint. 

A fentiek alapján tehát a költségvetési számvitelben a valós, pénzben is meglévő, pozitív 

összegű maradvány kerül elszámolásra. Ezzel összefüggésben, mind a zárszámadási 

törvényben, mind a zárszámadási rendeletben a korrigált maradványokat is szükséges 

szerepeltetni. Az elvégzett korrekció összegét az Áhsz. 10. mellékletének vonatkozó 

módosítása alapján az éves költségvetési beszámoló 17/a. űrlap 86. során tájékoztató adatként 

is be kell mutatni.  

Az elvégzett, a Magyar Államkincstár által jóváhagyott maradványkorrekcióról az Áhsz. 31. §-

a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselő-testületet, a 

közgyűlést legkésőbb 2021. január 31-éig tájékoztatni szükséges.  

 

6/2021. (I.28.) polgármesteri határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról  

Két kérelem érkezett, a rendeletben foglalt feltételeknek megfeleltek, részükre megállapításra 

került az egyszeri 25.000 Ft-os támogatás. 

 

7/2021. (I.28.) polgármesteri határozat a 2021. január 31-én lejáró lakhatási támogatások 

folyósításnak meghosszabbításáról  

A 2021.  január 31. napján lejáró lakhatási támogatások folyósítását - az ügyfelek külön kérelme 

nélkül - 2021. február 1. napjától 2021. április 30. napjáig meghosszabbította. (17 háztartást 

érintett) 

 

8/2021. (I.28.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról  

Egy új kérelem érkezett, a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt, a kérelem benyújtásától 

számított 6 hónap időtartamra került megállapításra a lakhatási támogatás a kérelmező részére. 

 

9/2021. (I.28.) polgármesteri határozat iskolai felvételi körzethatár kijelölés 

véleményezéséről 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése 

értelmében az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési 

önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. Ennek a tájékoztatásnak a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központ 2020. november 30-án megküldött TK/081/03051-125/2020. ikt. számú 

levélben eleget tett. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ a Csökmői Bocskai István Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének Csökmő és Újiráz közigazgatási 

területét jelölte meg. Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési 



önkormányzat véleményéről február 15-ig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot. Az 

iskolai körzethatár kijelölésével egyetértő tartalmú határozat került meghozatalra. 

 

 

2021. február 22-én meghozott döntések:  
 

 

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetről lefolytatott 

egyeztetés során 2021. február 15-én Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének minden tagja írásban megkapta Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi 

költségvetési rendeletéről szóló előterjesztést és mellékleteit papír alapon és elektronikus 

formában is.  

 

A rendelet-tervezettel kapcsolatban szóban (telefonon) feltett kérdések szóban, az írásban feltett 

kérdések írásban (elektronikus formában) megválaszolásra kerültek. 

 

Az egyeztetési eljárás lezárásaként 2021. február 19-ig a Képviselő-testület mind a hat tagjától 

visszaérkeztek a válaszok a következő kérdésre: 

Javasolja a Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti, Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

elfogadását?  

A Képviselő-testület tagjai 5 igen 1 nem szavazattal támogatták Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadását. 

 

Az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetését: 

Bevételi fő összegét: 648 623 496 Ft 

Kiadási fő összeget: 648 623 496 Ft 

állapítja meg, melyből: 

Működési célú bevételek 334 783 435 Ft 

Működési célú kiadások 369 810 513 Ft 

Működési költségvetés egyenlege -35 027 078 Ft 

  

Felhalmozási célú bevételek 51 682 135 Ft 

Felhalmozási célú kiadások 270 667 030 Ft 

Felhalmozás költségvetés egyenlege -218 984 895 Ft 

  

Költségvetési bevételek összesen 386 465 570 Ft 

Költségvetési kiadások összesen 640 477 543 Ft 

Költségvetés egyenlege -254 011 973 Ft 

  



Finanszírozási bevételek 262 157 926 Ft 

Finanszírozási kiadások 8 145 953 Ft 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 254 011 973 Ft 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési egyenlegét 

-35 027 E Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -218 985 E Ft-ban állapítja meg, amelyek 

fedezetét az 254 012 E Ft finanszírozás egyenleg biztosítja. 

 

 

 

10/2021. (II.22.) polgármesteri határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata jelenleg adósságot keletkeztető ügylettel nem 

rendelkezik, és nem tervez a 2021. évre és az azt követő 3 évre. 

 

 

 

11/2021. (II.22.) polgármesteri határozat a 2021. február 28-án lejáró lakhatási 

támogatások folyósításnak meghosszabbításáról  

 

A 2021. február 28. napján lejáró lakhatási támogatások folyósítását - az ügyfelek külön 

kérelme nélkül - 2021. március 1. napjától 2021. május 31. napjáig meghosszabbította. (24 

háztartást érintett) 

 
 

12/2021. (II.22.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

Két új kérelem érkezett, a kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfeletek, részükre 

a kérelem benyújtásától számított 6 hónap időtartamra lett megállapítva lakhatási támogatás. 

 

13/2021. (II.22.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megszüntetéséről 

Haláleset miatt került megszüntetésre a lakhatási támogatás. (1 fő) 

 

14/2021. (II.22.) polgármesteri határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról 

Február hónapban egy kérelem érkezett, amely a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt, a 

kérelmező részére egyszeri 25.000 Ft-os támogatás lett megállapítva. 

 

15/2021. (II.22.) polgármesteri határozat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívásra a 

Csökmő 346 hrsz-ú Arany János utca felújítására (szilárd burkolatú út kialakítása) nyújtottunk 



be pályázatot. Az igényelt támogatás: 19.857.441.- Ft, a megvalósításhoz szükséges vállalt 

önerő összege 3.504.253.- Ft. 

 

 

2021. február 24-én  

a Képviselő-testület tájékoztatást kapott a polgármester 2021. évi 

szabadságolási ütemtervéről 

A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testületet át nem 

ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a képviselő-testületnek határozatban 

kell rendelkeznie. Veszélyhelyzetben a polgármester, a képviselő-testület polgármester feletti 

munkáltatói jogkörével kapcsolatos kérdéskörben – saját maga munkáltatójaként – nem hozhat 

döntést. Jelen helyzetben a polgármester kötelezettsége arra irányul, hogy a szabadságtervét 

2021. február 28. napjáig elkészítse és azt a képviselő-testület tagjainak tájékoztatásul 

megküldje. 

 

2021. február 25-én meghozott döntés: 

 

16/2021. (II.25.) polgármesteri határozat a Hidas Frigyes Művészeti Iskola tanulóinak 

támogatásáról 

A Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hidas Frigyes 

Művészeti Iskolájának vezetői azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a 

művészeti iskolás tanulók tandíját – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – a 

2020/2021. tanév 2. félévében is támogassuk. A döntéssel Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata a Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak a 2020/2021-as tanév 

2. félévi térítési díját 205.100.-Ft összegben átvállalta, a támogatást a Csökmői Zenebarátok 

Egyesület számlájára utalta. 

 

2021. március 24-én meghozott döntések: 

 

3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini 

bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyelet Osztálya 2021. február 19-

én szakmai segítségnyújtással élt a 2021. január 1-jén hatályba lépett 18/2020. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kapcsán. 

A szakmai segítségnyújtásban a következőkre hívja fel a figyelmet: 

1. A rendelet bevezető része nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2019. 

(XII.14.) IRM rendelet 55.§ (5) bekezdésének, amely szerint az önkormányzati rendelet 



megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító 

rendelkezését, vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni. A 

rendelet esetében ez a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja a feladatkört tartalmazó 

jogszabályhely. 

2. A Rendelet 1. melléklete által szabályozott táblázat módosítása indokolt a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

29. § (2) bekezdés e) pontjára, a 147. § (2) és 151. § (3)-(4) bekezdéseire, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról a 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdésére tekintettel, amelyek szerint a nyersanyagnorma meghatározása 

nem rendeletalkotási tárgykör, az intézményi térítési díjat általános forgalmi adó nélkül, a 2008. 

évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve szükséges megállapítani. A fizetendő adót 

a teljesítéskor kell megállapítani. Ennek értelmében az ÁFA nem az intézményi, hanem a 

szolgáltatás ellenértékeként fizetett személyi térítési díj része, melyet az Szt.115. § (2) bekezdés 

szerint az intézményvezető állapít meg. 

A szakmai segítségnyújtás alapján a Rendelet felhatalmazó rendelkezése, valamint a 2. § (2) 

bekezdése módosításra, az étkezési térítési díjakat meghatározó 1. számú melléklet pedig 

hatályon kívül helyezésre kerül. A mini bölcsődei étkezési nyersanyagnormát önkormányzati 

határozatban állapítjuk meg. 

 

17/2021. (III.24.) polgármesteri határozat a 2021. március 31-én lejáró lakhatási 

támogatások folyósításnak meghosszabbításáról 

A 2021. március 31. napján lejáró lakhatási támogatások folyósítását - az ügyfelek külön 

kérelme nélkül - 2021. április 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. (68 

háztartást érintett) 

 

18/2021. (III.24.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

2021. március hónapban lakhatási támogatás iránt egy háztartás nyújtott be kérelmet. A 

benyújtott kérelem a rendeletben foglalt feltételeknek mindenben megfelelt, a benyújtástól 

számított 6 hónap időtartamra került megállapításra a lakhatási támogatás. 

 

19/2021. (III.24.) polgármesteri határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról 

Március hónapban egy kérelem érkezett, amely a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt, a 

kérelmező részére egyszeri 25.000 Ft-os támogatás lett megállapítva. 

 

20/2021. (III.24.) polgármesteri határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődével 

kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat gyakorló) köteles 

meghatározni az: 



− óvodába történő jelentkezés módját, 

− óvodai jelentkezés időpontját, 

− óvoda heti és éves nyitvatartási idejét, 

− indítható csoportok számát. 
 

A beíratás a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján április 20-a és 

május 20-a közötti időpontra hirdethető meg, az erről szóló döntést a fenntartó az általa 

megszabott időpontot megelőzően legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szabályozza az óvodai felvétellel kapcsolatos 

egyéb fenntartói feladatokat, ennek alapján készítettük el a határozat és a beíratási felhívás 

tervezetét. Az indítható csoportszám esetünkben az alapító okiratban meghatározott 

gyermeklétszámhoz köthető, ettől nem indokolt eltérnünk. Az Nkt. 4. számú melléklete alapján 

az óvodai csoportlétszám minimum 13, maximum 25, átlag 20 fő lehet.  A következő nevelési 

év óvodai csoportjának indításának előkészítése a települési népesség-nyilvántartás, valamint 

az óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul. A 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai 

beíratási felhívásokat a jegyző teszi közzé. 

 

A jogszabályok a bölcsődébe történő felvételre vonatkozóan nem rendelkeznek annak fenntartó 

általi meghatározásáról. A Mini Bölcsődébe történő felvétel az engedélyezett létszám 

feltöltéséig folyamatosan történik. Az engedélyezett létszám a Mini Bölcsődében 7 fő. A 

jelenlegi létszám: 7 fő, melyből 4 fő szeptembertől óvodai nevelésben fog részesülni. A szülő 

a gyermek bölcsődei felvételét az adott évre, valamint a következő nevelési évre kérheti. A 

felvételi kérelmet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 

(4145 Csökmő, Kossuth u. 134.) A 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó bölcsődei felvételről 

a becsatolt kérelem és okmányok, igazolások alapján az intézményvezető dönt. 

 

Az engedélyezett létszám feltöltését követően bölcsődébe jelentkezett gyermekek várólistára 

kerülnek, és szabad férőhely keletkezésekor nyernek felvételt. A döntésről az intézményvezető 

írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény 

vezetője a szülővel /törvényes képviselővel megállapodást köt az ellátás várható időtartamáról, 

a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról, valamint a 

szolgáltatások formájáról, módjáról. 

 

A döntés meghozatalával a jogszabályi kötelezettségnek határidőben eleget tettünk, a 

hirdetmény közzétételre került, az óvodai jelentkezés időpontja: 2021. április 26-27-28-án 

megtörtént. 

Az intézményvezető a következőkről tájékoztatott:  

Az 2021/2022-es tanévben iskolát kezdő gyermekek létszáma: 18 fő (ebből 1 fő nem itt kezdi) 

Az óvodában még egy évet maradó gyermekek száma: 3 fő (Oktatási Hivatali engedéllyel) 

A 2021/2022 nevelési évre beíratott gyermekek létszáma:19 fő 

Ebből: 

2021/2022 nevelési évben 2021. 09. 01-től óvodát igénylő gyermekek száma: 14 fő 

2022/2023 nevelési évben 2022. 09. 01-től óvodát igénylő gyermekek száma: 5 fő 



A 2021/2022 nevelési évben a gyermek létszám (előreláthatóan): 66 fő 

A 2021/2022 nevelési évben a 6. életévet betöltött gyermekek száma: 21 fő 

(Van szabad férőhely, így bölcsődei jelentkezés miatt lehet még átvett gyermek.) 

 

A Mini Bölcsőde létszáma jelenleg: 7 fő 

A jelentkezés folyamatos, a felvételt nyert gyerekeket az óvodába felvett gyermekek helyére 

veszik fel. 

 

21/2021. (III.24.) polgármesteri határozat intézményátszervezéssel kapcsolatos 

véleménynyilvánításról 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11. pontja, 

valamint a 83. § (2) bek. a.) pontja alapján a Berettyóújfalui Tankerületi Központ javaslatot tett 

a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM:031121) 

átszervezésére, amely új művészeti ág és azon belül új tanszak indítását jelenti. Az intézmény 

átszervezés javasolt időpontja: 2021. szeptember 1. napja. 

 

Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartó intézményátszervezés esetén ki kell kérnie a 

vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ abban kérte az Önkormányzat véleményét, hogy 

támogatja-e azt, hogy a Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hidas Frigyes Művészeti Iskolája zsákai telephelyén képző- és iparművészeti ág (grafika és 

festészet tanszak) és szín- és bábművészeti ág (színjáték tanszak) kerüljön bevezetésre 2021. 

szeptember 1. napjától. 

Az önkormányzat részéről támogatást javasoltam, ennek megfelelően került meghozatalra a 

határozat. 

 

22/2021. (III.24.) polgármesteri határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini 

bölcsődei intézményi gyermekétkezés nyersanyagnormájának meghatározásáról 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyelet Osztálya 2021. február 19-

én szakmai segítségnyújtással élt a 2021. január 1-jén hatályba lépett a Játéksziget Óvoda és 

Mini Bölcsőde mini bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet kapcsán. E rendelet 1. sz. melléklete szabályozta a mini bölcsődei 

gyermekétkeztetés térítési díjait. Mivel a nyersanyagnorma meghatározása nem 

rendeletalkotási tárgykör, így az határozatban kerül megállapításra. A rendelet melléklete 

szerinti táblázat módosításra került, mivel az intézményi térítési díjat általános forgalmi adó 

nélkül, a 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve szükséges megállapítani. 

A fizetendő adót a teljesítéskor kell megállapítani. Ennek értelmében az ÁFA nem az 

intézményi, hanem a szolgáltatás ellenértékeként fizetett személyi térítési díj része, melyet az 

Szt.115. § (2) bekezdés szerint az intézményvezető állapít meg. 



A Mini Bölcsődei napi négy étkezés nyersanyagnormája: 615 Ft/nap összegben került 

meghatározásra. 

 

23/2021. (III.24.) polgármesteri határozat étkezési térítési díjak mértékének 

megállapításról szóló 2/2016 (II.15.) rendelet felülvizsgálatáról 

A Gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza. A 

Gyvt. 29. § (1) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson. A Gyvt. 151.§ 

(3) bekezdése értelmében a gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: 

gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja - ide nem értve a bölcsődét - az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A Szt. 115. §. (1) bekezdésében 

foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 

intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési 

díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben 

egy alkalommal korrigálható.  

Az étkezési térítési díjakat 2016-ban 4%-kal emeltük. 2017-ben a felnőtt étkeztetés 

nyersanyagnormájának 5%-os mértékű emelésére, a szociális étkeztetés nyersanyagnormájának 

4 %-os mértékű emelésére került sor. 2017 óta nem emeltük a térítési díjakat. Az élelmiszerek 

beszerzési ára, valamint a rezsi-és bérköltségek jelentősen emelkedtek, emiatt időszerű lenne a 

nyersanyagnorma emelése, azonban a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmény által nyújtott 

szolgáltatásért megállapított díj mértéke 2021. december 31-ig nem lehet magasabb, mint a 

díjnak a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon (2020. december 18.) hatályos és 

alkalmazandó mértéke.  

A díjemelési tilalom miatt az étkezési térítési díjak a 2020-ban érvényes díjakkal azonos 

mértékben kerülhetnek megállapításra, így a rendelet módosítása nem indokolt. 

 

2021. március 25-én meghozott döntések: 

24/2021. (III.25.) polgármesteri határozat fogorvosi feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 

Dr. Török Kitti 2021. március 24-én tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy pályázata 

eredményesnek bizonyult, a praxisengedély megszerzéséhez azonban szükséges a fogorvosi 

feladat-ellátáshoz kapcsolódó előszerződés benyújtása. Az előszerződést a határozat 

mellékletében foglat tartalommal az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg. 

Amennyiben az előszerződésben foglalt feltételek teljesülnek, vagyis Dr. Török Kitti személyes 

közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató a Csökmő vegyes fogászati körzetre 



vonatkozó praxis engedély megszerzését és a működési engedélyezési eljárás megindulását 

igazolja, sor kerül a feladat-ellátási szerződés megkötésére. 

 

2021. március 29-én meghozott döntések: 

 

4/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini 

bölcsődei térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2) bekezdés e) pontjára, a 147. § (2) és 151. § (3)-(4) 

bekezdéseire, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésére tekintettel 

szükséges a Rendelet módosítása, amelyek szerint a nyersanyagnorma meghatározása nem 

rendeletalkotási tárgykör, az intézményi térítési díjat általános forgalmi adó nélkül, a 2008. 

évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve szükséges megállapítani. A fizetendő 

adót a teljesítéskor kell megállapítani. Ennek értelmében az ÁFA nem az intézményi, 

hanem a szolgáltatás ellenértékeként fizetett személyi térítési díj része, melyet az Szt.115. 

§ (2) bekezdés szerint az intézményvezető állapít meg. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben  

foglaltak szerint: 

„151.§ (2f) Ha a 21/A. § (1), (4) és (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési  

önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja  

meg. (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés  

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

A mini bölcsődei gyermekétkezés nyersanyagnormája a 22/2021.(III.24.) önkormányzati 

határozatban került megállapításra. 

 

A nyersanyagnorma alapján az korábbi önkormányzati rendelet-módosításban nem került 

megfelelően meghatározásra a gyermekétkezés intézményi térítési díj. 

 

Mindezek alapján szükséges az újabb módosítás, ezért a Rendelet 2. § (2) bekezdése és az 

étkezési térítési díjakat meghatározó 1. számú melléklete módosításra kerül. 

 

 

25/2021. (III.29.) polgármesteri határozat ingatlanvásárlásról 

Tűzeset történt Csökmőn 2021. március 19-én a Vadvirág utcában, egy két gyermekes család 

háza égett le. A tűzoltók tájékoztatása alapján a ház lakhatatlanná vált. A fedél nélkül maradt 

családot ismerősök fogadták be rövid időre. Az önkormányzat a krízishelyzetben rendkívüli 

települési támogatást nyújtott a családnak és természetbeni adománnyal is támogattuk őket. A 



lakhatást a család saját erőből nem tudja megoldani. A leégett ingatlan felújítása aránytalanul 

magas költséggel járna. 

Javasoltam, hogy lakóhelyük közelében vásároljon meg az Önkormányzat egy ingatlant, ahová 

a család bekötözhet, és azt a későbbiekben az Önkormányzattól meg is vásárolhatja. 

A Széchenyi utca 16. szám alatt volt egy eladó ingatlan, melyet 1.200. 000 Ft-ért kívántak 

értékesíteni a tulajdonosok. Mind a családdal, mind az eladókkal egyeztettem. 

Ingatlan értékelési szakvéleményt kértünk, melyet Barta-Pap Margit Ingatlanvagyon-értékelő 

és közvetítő (névjegyz.sz. B-44/2006) készített el 2021. március 26-án. 

A Képviselő-testület minden tagjának véleményét kikértem telefonon, valamennyien 

támogatták a javaslatot, mely szerint Csökmő Nagyközség Önkormányzata megvásárolja a 

Csökmő 555 hrsz-ú 1001 m2 területű kivett lakóház, udvar ingatlant 1.200.000.- Ft, azaz 

egymillió-kettőszázezer forint vételáron, szociális célú hasznosítás érdekében. 

 

Az ingatlanvásárlás lebonyolítását követően bérleti szerződést kötöttünk a családdal, mely 

szerint 2021. április 1. napjától kezdődően két év határozott időre bérlik az ingatlant 5000 Ft 

havi bérleti díjért. 

 

 

2021. április 27-én meghozott döntéseiről 

 

26/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megállapításáról  

Egy új kérelem érkezett, a kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelet, részére a 

kérelem benyújtásától számított 6 hónap időtartamra lett megállapítva lakhatási támogatás. 

 

27/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megszüntetéséről  

A kérelmező bejelentette, hogy tartózkodási helyet létesített Újirázon, ahol életvitelszerűen 

tartózkodik, így kérte a lakhatási támogatás folyósításának megszüntetését. 

 

28/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat a 2021. április 30-án lejáró lakhatási 

támogatások folyósításnak meghosszabbításáról 

A 2021. április 30. napján lejáró lakhatási támogatások folyósítását - az ügyfelek külön kérelme 

nélkül - 2021. május 1. napjától 2021. július 31. napjáig meghosszabbította.  (26 háztartást 

érintett) 

 

29/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat a Dél-Bihar Négy Centrum Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának 3. számú módosításáról 



Komádi Város Önkormányzata, mint társult önkormányzat kezdeményezte a társulási 

megállapodás módosítását, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 68. §-a szerinti idősek otthona ápolást gondozást nyújtó szakosított szociális 

ellátás feladatról a társulás útján kíván gondoskodni a Komádi, Fő utca 176. szám alatt épített 

új idősek otthona intézmény alapítása és fenntartása révén. 

 

A társulási megállapodás jelenleg hatályos 7.1 pontja alapján: „A társulási megállapodás 

módosítását bármely társult önkormányzat a társulási tanács elnökénél kezdeményezheti. A 

kezdeményezésről a társulási tanács elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot, amely előzetesen 

állást foglal a módosítás tárgyában. Amennyiben a társulási tanács az indítványozott 

módosítással egyet ért, az elnök a javaslatot és az előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a 

társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-testületek a kezdeményezés 

kézhezvételtől számított 60 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.” 

 

A Dél-Bihar Négy Centrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnöke 2021. április 12-én 

érkezett levelében tájékoztatta Csökmő Nagyközség Önkormányzatát a módosítás 

kezdeményezéséről és megküldte a Társulási Tanács hatáskörében eljárva meghozott döntését 

az indítvány támogatásáról. (TT/4/2021.(II.26.) TtE határozat) 

 

A társulás tagjaként Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében 

eljárva a társulási megállapodás módosítását elfogadtam. 
 

 

2021. május 6-án meghozott döntések: 

 

30/2021. (V.6.) önkormányzati határozat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

Dr. Török Kitti a 2021. április 20-án megkötött feladat-ellátási előszerződés alapján kérelmezte 

a végleges feladatellátás szerződés megkötését legalább 6 éves időtartamra. A doktornő részére 

az Országos Kórházi Főigazgatóság OKFŐ/26013-5/2021. ikt. számú határozatával 2021. 

június 1. napjától praxisengedélyt adott betöltés jogcímén a 090096011 azonosító számú 

területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Csökmő vegyes fogászati körzetére fogorvosi 

tevékenység végzésére a 4145 Csökmő, Kossuth u. 103. szám alatti rendelőben. A feladat-

ellátási szerződést Újiráz Községi Önkormányzattal közösen kötjük a Csökmő-Újiráz fogorvosi 

körzetre vonatkozóan. 

2021. június 1. napjától a feladat-ellátás átadása megtörtént. 

 

31/2021. (V.6.) önkormányzati határozat 2021. évi önkormányzatok rendkívüli 

támogatása pályázat benyújtásáról 

A rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás célja a települési önkormányzatok 

működőképességének megőrzése, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet megoldása.  

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására a pályázatot a pályázati kiírás alapján az 

év során folyamatosan, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig lehet benyújtani, évente legfeljebb 

két alkalommal. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2021. szeptember 30-át 



követően is benyújtható a pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának végső 

határideje november 10-e. A döntéshozatal legkésőbbi határideje: december 10-e. 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok 

rendkívüli támogatásra kiírt pályázatra Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 3. melléklete alapján. Az igényelt támogatás: 3.103.702.- Ft. 

 

A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. 

 

32/2021. (V.6.) önkormányzati határozat támogatási igény benyújtása „Kulturális 

intézmények bérfejlesztése” célra 

A Kormány a 2020-ban jogviszonyváltók bérfejlesztéséhez szükséges 6%-os bértömeg 

fedezetét elsősorban a kulturális normatíva megemelésével biztosította a 2021. évi 

költségvetésben. Ugyanakkor a koronavírus világjárvány által okozott károk hatékony 

enyhítése érdekében a kulturális ágazatban további többletforrás kihelyezéséről is döntött. A 

többletforrás kifejezett célja a kulturális ágazatban jogviszonyváltással érintett 

foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése érdekében szükséges kiegészítő támogatás biztosítása 

az önkormányzatokon keresztül a kulturális intézmények részére bértömeg átadásával. A 2021. 

évi normatíva emelés a bérfejlesztés egy részére nyújtott fedezetet. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 2021. április 27-én érkezett tájékoztatása szerint Önkormányzatunk ezen felül 

további 255.757 Ft kiegészítő támogatásban részesülhet. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. május 04-én érkezett értesítője szerint a Kormány 

döntése alapján a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) maradványa terhére a 

255.757 Ft vissza nem térítendő támogatás „Kulturális intézmények bérfejlesztése” célra vehető 

igénybe. 

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a NKA pályázatkezelő rendszerében 

elektronikus úton benyújtani a szabályszerűen kitöltött adatlapot a szükséges mellékletekkel és 

5.000 Ft nevezési díj fizetési kötelezettséget teljesíteni. A benyújtási határidő: 2021. május 14. 

A pályázat benyújtásra került, elbírálása nem történt meg. 

 

33/2021. (V.6.) önkormányzati határozat támogatási kérelem benyújtása a 

Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja III. ütemében kiírt 

támogatási felhívásra „Baromfi vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyban 

 

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében 

szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának 

kiterjesztéséről szóló 1057/2021.(II.19.) Kormány határozatban foglaltak végrehajtás 

érdekében a Belügyminisztérium szakmai főtanácsadói a Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) projektkoordinátoraival közösen felmérték, ezt követően 

– egységes szakmai szempontrendszer alapján – megvizsgálták a Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programja ( a továbbiakban: GÉP) III. ütemébe bevont 50 

település, valamint a GÉP I-II. ütemébe bevont, de támogatásban nem részesült települések 

fejlesztési elképzeléseit. 



 

A Belügyminisztérium a TEF értékelése alapján a Csökmő Nagyközség Önkormányzata által 

bemutatott „Baromfi vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyú fejlesztési elképzelésről 

megállapította, hogy az megfelel a kormányzat gazdaságélénkítési célkitűzéseinek. 

Erre tekintettel a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási– és Vízügyi helyettes államtitkársága 

felhívást küldött Önkormányzatunk részére a program részletes kidolgozására, majd a kiküldött 

támogatási felhívásban foglaltak szerinti végrehajtására. A felhívásban foglalt támogatás vissza 

nem térítendő támogatásként nyújtható. A támogatás odaítélésének feltétele a létrehozott 

beruházás tekintetében fenntartási és foglalkoztatási kötelezettség. A Kérelmet 2021. május 14-

ig lehet benyújtani. A támogatásról szóló döntés esetén a támogatott tevékenység végső 

befejezésének időpontja: 2022. november 30. 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programja III. ütemében kiírt támogatási felhívásra „Baromfi 

vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyban 4145 Csökmő, Külterület 074/18. helyrajzi 

számú ingatlanon. 

 

Az üzleti terv kidolgozása megtörtént, pályázati anyag benyújtásra került. 

 

34/2021. (V.6.) önkormányzati határozat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására kiírt 2021. évi pályázat benyújtásáról 

 

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrás 

miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására. A pályázat célja azon települések támogatása, amelyekben a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű-szolgáltatói és működési 

engedéllyel rendelkező, vagy a hivatal által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-

szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 

költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásából származó árbevételét jelentősen 

meghaladják.  

A pályázati cél a mi esetünkben a lakossági közműves ivóvízellátás szolgáltatás támogatása.   

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás mértéke 

a pályázati kiírásban részletezettek függvénye. A pályázatot a víziközmű szolgáltatóval 

együttműködve nyújtottuk be. Az igényelt támogatás: 1.764.300.- Ft. 

 

A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, elbírálás alatt áll. 

 

 

2021. május 26-án meghozott döntések: 

35/2021. (V.26.) önkormányzati határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról  

Május hónapban egy kérelem érkezett, amely a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt, a 

kérelmező részére egyszeri 25.000 Ft-os támogatás lett megállapítva. 

 



36/2021. (V.26.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megállapításáról  

Május hónapban két új kérelem érkezett, melyek a rendeletben foglalt feltételeknek 

megfeleltek, a kérelmezők részére a kérelem benyújtásától számított 6 hónap időtartamra lett 

megállapítva a lakhatási támogatás. 

 

37/2021. (V.26.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megszüntetéséről 

Haláleset miatt került megszüntetésre a lakhatási támogatás. (1 fő) 

 

38/2021. (V.26.) önkormányzati határozat 2020. évi belső ellenőrzési jelentés és intézkedési 

terv elfogadásáról 

A belső ellenőrzés tárgya: Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde ÁFA nyilvántartásainak és 

bevallásainak ellenőrzése 

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődénél az 

ÁFA bevallások és a hozzá kapcsolódó nyilvántartások szabályosak-e, megfelelnek-e a 

jogszabályi előírásoknak. 

Az ellenőrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 

 

Ellenőrzött időszak: 2019. év 

 

A belső ellenőrzést lefolytatták, 2020. szeptember 21-én helyszíni ellenőrzésre is sor került. 

 

A belső ellenőrzési jelentést és vezetői összefoglalót határidőben megküldték. 

 

Az ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján az intézményvezető elkészítette az 

intézkedési tervet, abban megjelölve a tervezett intézkedést, az arra megállapított határidőt és 

a végrehajtásért felelős személyt. 

 

 

39/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a belső ellenőrzés 2020. évi működéséről szóló 

éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.), illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szabályozza a belső ellenőrzést. Az 

Mötv 119. § (4) bekezdése szerint: „A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren 

belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A 

helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 

szervek ellenőrzéséről is.” Bkr. 49. § (1) bekezdése szerint: „Az éves ellenőrzési jelentés 

elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési 

szerv vezetőjének.” Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-ban megadott szempontok, illetve 

az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 

készült.  



A belső ellenőr elkészítette a 2020. évi éves ellenőrzési jelentést, továbbá a jegyző, valamint a 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde, és a Faluház és Könyvtár intézményvezetőinek Bkr. 1. 

melléklete szerinti nyilatkozataikat megtették. 

 

 

40/2021. (V.26.) önkormányzati határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés 

elfogadásáról 

A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, a tárgyévet 

megelőző évi átfogó értékelés elkészítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdésén alapuló kötelezettség. Az 

átfogó értékelést minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – 

kell elkészíteni és a Képviselő-testület elé terjeszteni, annak megtárgyalása végett. Az átfogó 

értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 

A tartalmi követelményekben az elmúlt évhez képest nem történt változás.  

A testület által elfogadott értékelést meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. A Gyámügyi Osztály az értékelés kézhezvételétől 

számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi 

önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Az átfogó értékelés tartalmilag több intézmény gyermekjóléti/gyermekvédelmi tevékenységét 

foglalja magában. Ennek következtében az értékelés a BSZSZK a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálata által elkészített, valamint a jegyző hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról szóló 

beszámolókat is magában foglalja.  

 

A jegyző által elkészített az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásra, majd határidőben megküldésre került 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

 

5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II. 13.) számú rendeletének módosításáról 

Az önkormányzat költségvetés rendeletének módosítása az előirányzat-teljesítés könyvelés 

tekintetében vált szükségessé 2020. december 31-i hatállyal. Az előirányzat módosítás a 

Csökmő Nagyközség Önkormányzatát, a Csökmői Polgármesteri Hivatalt, a Faluház és 

Könyvtárt, a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődét érinti. 

 

6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 

jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-

testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 



ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor 

a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell 

bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 

felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségeket, a részesedések alakulását 

A zárszámadási rendelet határidőben történő elfogadása törvényi kötelezettség, ha a helyi önkormányzat 

a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes 
támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre 

kerül. 

Az elfogadott zárszámadási rendelet szerint az Önkormányzat összesített 2020. évi 

költségvetésének: 

teljesített bevételi fő összeg                 806 885 E Ft 

teljesített kiadási fő összeg                   552 864 E Ft 

pénz maradvány                                   254 021 E Ft 

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva  

- a bevételek                  84,00 %-ra,  

- a kiadások                   57,56 %-ra teljesültek. 

 

A teljesítési %-ok mind a kiadások, mind a bevételek esetében elmaradtak a tervezettől. 

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvező, a 

kiadás nem haladta meg bevételeket. 
 

 

2021. május 28-án meghozott döntések 

 

41/2021. (V.28.) önkormányzati határozat a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása társulási megállapodásának módosításáról 

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsa 2020. július 15-én 

elfogadásra javasolta a társulási megállapodást, melyet a tagönkormányzatok Képviselő-

testületeinek szükséges jóváhagyniuk. 

A társulási megállapodás módosítását az alábbiak miatt javasolták: 

- Gáborján Község Önkormányzata az 5/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat alapján 

a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás ellátását nem a BSZSZK-n keresztül kívánja 

biztosítani, felmondja a feladat ellátási megállapodást. 



- Kismarja Község Önkormányzata a 4/2020. (IV. 16.) számú határozata alapján 2021. 

január 1-től a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatát más szolgáltató útján 

kívánja biztosítani. 

Fentiek alapján szükséges a társulási megállapodás 2. mellékletének módosítása, mivel a két 

önkormányzat esetében 2020. december 31-ig kerülnek ellátásra a szolgáltatások. 

A 9.2.2 pontban a Család és Gyermekjóléti Központ feladatai a gyermekvédelmi törvényben 

foglaltak alapján kibővülnek. 

A megállapodás többi rendelkezése változatlan marad. 

Az előterjesztés adminisztrációs hiba miatt 2020. júliusban - a BÖTKT-val kötött feladat-

ellátási szerződésekkel egyidejűleg - nem lett napirendre tűzve, ezért most került sor az 

elfogadására. 

 

 

 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan zajlott a pályázatok 

megvalósítása: 

- A Magyar Falu Program keretében megvalósult az Arany János utca felújítása (Projekt teljes 

költsége: 12.626.816. Ft), 

- A Magyar Falu Program keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal külső homlokzatának 

felújítása (Projekt teljes költsége: 5.984.997. Ft), 

- A Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló eszköz beszerzés pályázat 

keretében beszereztünk 3 db fűkaszát és 1db fűnyíró traktor hótoló lappal (Projekt teljes 

költsége: 1.970.671. Ft), 

- Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzése pályázat keretében a Védőnői szolgálat 

részére 659.893. Ft értékben eszközöket vásároltunk, 

- folytatódott a Piac építése, a használatbavételi engedélyezési eljárás folyamatban van, 

- megvalósult a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00015 Csökmő település környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése (belvíz ) projekt tervezése, engedélyeztetése, közbeszerzése, a 

kivitelezési szerződést megkötöttük, hamarosan elkezdődik a kivitelezés, 



-  A START közmunkaprogramra benyújtott pályázatunkat támogatták, így 2021. március 1-től 

a Helyi sajátosságokra épülő programelem 2021. keretében 7 fő,  

a Mezőgazdasági programelem 2021. keretében 8 fő,  

a Szociális programelem: Belterületi közutak karbantartása 2021. keretében 6 fő 

 közfoglalkoztatását tudjuk biztosítani. A programok megvalósítása folyamatban van. 

- A hosszútávú közfoglalkoztatási program keretében: az intézményeknél foglalkoztatott 

létszám: 8 fő, Raktáros képzés létszám: 2 fő. 

- Új közfoglalkoztatási program keretében brikett üzemet hozunk létre. A megvalósítás helyéül 

szolgáló ingatlant megvásároltuk, a tervek elkészültek, hamarosan kezdődik a kivitelezés, 

zajlik a gépek beszerzése. (A tervezett foglalkoztatotti létszám: 5 fő, Tervezett bérköltség: 

5.270.940.- Ft, A beruházás tervezett költsége: 64.759.308.- Ft) 

- A Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú kerékpárút építése pályázat keretében 

megvalósult a kerékpárút felújítása Kossuth u. 1.- Alkotmány utca közötti szakaszon. (Projekt 

teljes költsége: 39.356.816. Ft) 

- A Magyar Falu Program Temető infrastruktúra fejlesztése pályázat keretében a temető főút-

föld út köves réteggel történő feltöltés megvalósítása folyamatban van (Projekt teljes költsége: 

3.574.066. Ft) 

 

 

Benyújtott elbírálás alatt lévő pályázatok: 

 

- VP6-19.2.1.-11-7-20 kódszámú „Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása” óvodai 

játszóudvar kialakítása (101/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat) 

-  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása: Arany János utca szilárd 

burkolatú út kialakítása (15/2021. (II.22.) polgármesteri határozat) 

 

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2021. (31/2021. (V.6.) polgármesteri határozat) 

 



- 2021. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás (34/2021. (V.6.) polgármesteri 

határozat) 

 

 

A Magyar Falu Program (2021) keretében benyújtott, elbírálás alatt lévő 

pályázatok: 

 

1. Projekt kódszáma: MFP-ÖTIF/2021 

Projekt megnevezése: 2 tálcás kegyeleti hűtő beszerzése-ravatalozó fejlesztése 

Projekt teljes költsége 1.608.600. Ft 

 

2. Projekt kódszáma: MFP-UHK/2021 

Projekt megnevezése: Csökmői kerékpárút II. szakaszának felújítása (Alkotmány-Cserepes u. közötti 

szakasz) 

Projekt teljes költsége: 19.990.241. Ft 

 

3. Projekt kódszáma: MFP-ÖTIK/2021 

Projekt megnevezése: Csökmői Faluház és Könyvtár felújítása 

Projekt teljes költsége: 15.363.047. Ft 

 

4. Projekt kódszáma: MFP-KOEB/2021 

Projekt megnevezése: Kommunális eszköz beszerzése (multifunkciós traktor beszerzése) 

Projekt teljes elszámolható költsége: 9.636.090. Ft 

 

5. Projekt kódszáma: MFP-AEE/2021 

Projekt megnevezése: Orvosi eszközök beszerzése (Fogorvosi eszközök) 

Projekt teljes elszámolható költsége: 1.707.590 Ft 

 

Igényfelmérés zajlik: a Magyar Falu program keretében a Felelős állattartás elősegítése (kutyák, 

macskák ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása, mikrochippel történő megjelölés) pályázat 

benyújtása előtt. (június 30-ig gyűjtjük az igényeket, ami a pályázat benyújtásának feltétele) 

 

 



A Polgármesteri Hivatal működéséről: 

A veszélyhelyzet elrendelését követően a munkavégzés zavartalanul folytatódott. Az óvoda 

és az általános iskola működésnek ideje alatt otthoni munkavégzés elrendelésére nem került 

sor, a 2021 tavaszán elrendelt óvodai zárvatartás és online általános iskolai oktatás ideje alatt 

szabadság kiadásával oldottuk meg a helyzetet. 

Az ügyintézők és az ügyfelek védelme érdekében személyes ügyfélfogadás átmenetileg 

szünetelt, kértük az ügyfeleket, hogy e-mail-ben vagy ügyfélkapun keresztül nyújtsák be 

kérelmeiket, vagy telefonon keressék az ügyintézőket, illetve biztosítottuk azt, hogy a 

kérelmeket a kihelyezett gyűjtőládába dobva juttassák el hozzánk. A krízis kérelmek, a 

termőföld adásvételi szerződések kifüggesztése és elfogadó nyilatkozatok fogadása, a 

személyes megjelenést igénylő anyakönyvi ügyek intézésére, továbbá minden ügyben, amiben 

szükséges volt a személyes megjelenésre az ügyintézőkkel történő előzetes egyeztetés után 

lehetőség volt. 

Az ügyfélforgalmat csökkentette, hogy a Kormány intézkedéseinek köszönhetően a 

veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekvédelmi támogatások meghosszabbításra kerültek, 

valamint a települési támogatások közül a lakhatási támogatások az ügyfelek külön kérelme 

nélkül képviselő-testületi hatáskörben hozott polgármesteri döntéssel 3 hónapra 

meghosszabbításra kerültek.  

Ügyfélforgalmat az új lakhatási-, gyermekszületési-, krízis-, és temetési segély kérelmek 

benyújtása, az anyakönyvi ügyek intézése, a termőföld adásvételi szerződések kifüggesztése, 

elfogadó nyilatkozatok megtétele jelentett. A pénztár ügyfélforgalmának csökkentése, illetve 

meghatározott keretek közé szorítása érdekében a lakhatási támogatásokat átutalással és postai 

úton juttattuk el a jogosultakhoz. Az étkezési térítési díjak befizetésére - átmenetileg - csak 

meghatározott napokon volt lehetőség. 

A személyes megjelenést teljesen kizárni nem lehetett: 2020. novemberben a jogosultak részére 

kifizetésre került a gyermekvédelmi pénzbeli támogatás, valamint a krízis támogatások, a 

szilárdhulladék szállítási támogatások kifizetése készpénzben történt. 

A járási hivatali kihelyezett ügyfélfogadás szünetelt (jelenleg is szünetel). 

A Faluház bezárása után a Polgármesteri Hivatalban tartotta ügyfélfogadását a falugazdász 

(átmenetileg ez is szünetelt március és június eleje között). 

Az esküvőre történő bejelentkezés lehetősége nem volt korlátozva.  A házasságkötési „kedv” a 

járvány idején sem csökkent: 

2020. évben összesen 16 esküvő volt, ebből 1 alkalom volt 2020. nov. 4-e után. 

2021. évben eddig 10 esküvő volt, és 9 pár van bejelentkezve eddig erre az évre. 

 

A szociális tűzifa kérelmek 2020. november 13-ig elbíráslásra kerültek. Összesen 227 db 

kérelem érkezett, 226 háztartás volt jogosult a támogatásra. A tűzifa kiosztása karácsony 

előtt megtörtént. Azok részére, akik nem tudták átvenni a fát kiszállításkor, január elején 

szállítottuk ki ismét. 



A szociális rendelet módosításának hatályba lépését követően a természetbeni élelmiszer 

támogatás iránti kérelmeket minden háztartásba eljuttattuk. A kitöltött kérelmeket a bejárat elé 

kihelyezett gyűjtőládában lehetett elhelyezni. 2020. december 10-ig 486 db kérelem érkezett. 

A kérelmek iktatása, elbírálása, a határozatok elkészítése folyamatos volt, 2020. 12. 11-ig 

minden kérelem elbírálásra került, a határozatokat kézbesítettük.  A csomagok kiosztása 2020. 

12. 14. és 2020. 12. 18. között volt. A csomagok értéke: 2 975 Ft/db volt, tartalma: 5 kg 

burgonya, 1 kg alma, 3 csomag száraz tészta (1,25 kg), 1 kg kristálycukor és 10 db tojás. 

Összesen 481 db csomag került kiosztásra. Egy kérelmező nem tartott igényt a csomagra, négy 

kérelmet jogosultság hiányában el kellett utasítani. 

 

A téli szünetben 7 napon szünidei étkezést biztosított az Önkormányzat az általános (25 fő) 

és középiskolás (10 fő) tanulók, valamint az óvoda és a bölcsőde téli zárva tartása alatt az 

óvodás (3 fő) és bölcsődés korú (2 fő) gyermekek számára. 

 

A tavaszi szünetben 2 napon szünidei étkezést biztosított az Önkormányzat az általános (25 

fő) és középiskolás (10 fő) tanulók, valamint a bölcsődés korú (2 fő) gyermekek számára. 

Májusban elkezdődött a nyári szünidei étkezés igényfelmérése. 

Megkezdődött az esedékes ebösszeírás: 2021. június 8 - július 31-ig önbevallásos módszerrel. 

(Minden háztartásba juttattunk egy összeíró adatlapot, illetve a titkárságon igény szerinti 

darabszám átvehető, a honlapról is letölthető.) 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és az előterjesztett határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Csökmő, 2021. június 17. 

Nagy Tibor s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az előterjesztés melléklete: 

Határozati javaslat 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testülete  

……/2021. (….)   határozata: 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata polgármesterének a veszélyhelyzet ideje 

alatt hozott intézkedéseinek elfogadásáról 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 

beszámolóját a 2021. november 4 - 2021. június 14. között történt intézkedésekről és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott 

következő döntéseit megerősíti: 

 

Rendeletek: 

15/2020. (XI.19.) önkormányzati rendelet Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

16/2020. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II. 13.) számú rendelete módosításáról 

 

17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet Csökmő Nagyközség Önkormányzata helyi 

önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 14/2014. (XI. 18.) 

számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

18/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini 

bölcsődei térítési díjainak megállapításáról 

19/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 16/2013. (XI. 27.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

1/2020. (I.20.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól 

szóló 5/2017. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

3/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei 

térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4/2021. (III.29.) önkormányzati rendelet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini bölcsődei 

térítési díjainak megállapításáról szóló 18/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



5/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II. 13.) számú rendeletének módosításáról 

6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 

 

Határozatok: 

98/2020. (XI.13.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

 

99/2020. (XI.13.) polgármesteri határozat a Bursa Hungarica ösztöndíj megállapításáról  

 

100/2020. (XI.13.) polgármesteri határozat a település legidősebb lakosainak és a 60. házassági 

évfordulót ünneplő párok köszöntéséről 

 

101/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-11-7-20 

kódszámú „Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések támogatása” című helyi pályázati 

felhívásra 

 

102/2020. (XI.30.) polgármesteri határozat a 2021. évi közfoglalkoztatási programra vonatkozó 

pályázat benyújtásáról 

 

103/2020. (XII.1.) polgármesteri határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde téli zárva 

tartásának engedélyezéséről 

 

104/2020. (XII.1.) polgármesteri határozat a Berettyóújfalu, József Attila u. 15. szám (959. 

hrsz) alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról 

105/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat a 2020. november 30-án lejáró lakhatási 

támogatások folyósításnak meghosszabbításáról 

 

106/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat a lakhatási támogatás megállapításáról 

 

107/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat a gyermekszületési támogatás megállapításáról 

 

108/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat a Csökmő Nagyközség Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) felülvizsgálatáról 

 

109/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

110/2020. (XII.14.) polgármesteri határozat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének 

elfogadásáról 

 

1/2020. (I.4.) polgármesteri határozat a 2020. december 31-én lejáró lakhatási támogatások 

folyósításnak meghosszabbításáról 

2/2020. (I.8.) polgármesteri határozat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló 

szándéknyilatkozatról 



3/2020. (I.20.) polgármesteri határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva 

tartásának engedélyezéséről 

 

4/2021. (I.28.) polgármesteri határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi 

közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

5/2021. (I.28.) polgármesteri határozat a maradványkorrekció elszámolásáról szóló 

jegyzőkönyv elfogadásáról 

 

6/2021. (I.28.) polgármesteri határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról 

 

7/2021. (I.28.) polgármesteri határozat a 2021. január 31-én lejáró lakhatási támogatások 

folyósításnak meghosszabbításáról 

 

8/2021. (I.28.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

 

9/2021. (I.28.) polgármesteri határozat iskolai felvételi körzethatár kijelölés véleményezéséről 

 

10/2021. (II.22.) polgármesteri határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

11/2021. (II.22.) polgármesteri határozat a 2021. február 28-án lejáró lakhatási támogatások 

folyósításnak meghosszabbításáról  

 

12/2021. (II.22.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

13/2021. (II.22.) polgármesteri határozat lakhatási támogatás megszüntetéséről 

14/2021. (II.22.) polgármesteri határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról 

15/2021. (II.22.) polgármesteri határozat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

16/2021. (II.25.) önkormányzati határozata a Hidas Frigyes Művészeti Iskola tanulóinak 

támogatásáról 

17/2021. (III.24.) önkormányzati határozat a 2021. március 31-én lejáró lakhatási támogatások 

folyósításnak meghosszabbításáról 

18/2021. (III.24.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megállapításáról 

19/2021. (III.24.) önkormányzati határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról 

20/2021. (III.24.) önkormányzati határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődével 

kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 

21/2021. (III.24.) önkormányzati határozat intézményátszervezéssel kapcsolatos 

véleménynyilvánításról 

22/2021. (III.24.) önkormányzati határozat a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde mini 

bölcsődei intézményi gyermekétkezés nyersanyagnormájának meghatározásáról 

23/2021. (III.24.) önkormányzati határozat étkezési térítési díjak mértékének megállapításról 

szóló 2/2016 (II.15.) rendelet felülvizsgálatáról 



24/2021. (III.25.) önkormányzati határozat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

25/2021. (III.29.) önkormányzati határozat ingatlanvásárlásról 

26/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megállapításáról  

27/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megszüntetéséről  

28/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat a 2021. április 30-án lejáró lakhatási támogatások 

folyósításnak meghosszabbításáról 

29/2021. (IV.27.) önkormányzati határozat a Dél-Bihar Négy Centrum Terület- és 

Vidékfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának 3. számú módosításáról 

30/2021. (V.6.) önkormányzati határozat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

31/2021. (V.6.) önkormányzati határozat 2021. évi önkormányzatok rendkívüli támogatása 

pályázat benyújtásáról 

32/2021. (V.6.) önkormányzati határozat támogatási igény benyújtása „Kulturális intézmények 

bérfejlesztése” célra 

33/2021. (V.6.) önkormányzati határozat támogatási kérelem benyújtása a Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programja III. ütemében kiírt támogatási felhívásra „Baromfi 

vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyban 

34/2021. (V.6.) önkormányzati határozat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 

kiírt 2021. évi pályázat benyújtásáról 

35/2021. (V.26.) önkormányzati határozat gyermekszületési támogatás megállapításáról  

36/2021. (V.26.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megállapításáról  

37/2021. (V.26.) önkormányzati határozat lakhatási támogatás megszüntetéséről 

38/2021. (V.26.) önkormányzati határozat 2020. évi belső ellenőrzési jelentés és intézkedési 

terv elfogadásáról 

39/2021. (V.26.) önkormányzati határozat a belső ellenőrzés 2020. évi működéséről szóló éves 

ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

40/2021. (V.26.) önkormányzati határozat Csökmő Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 

41/2021. (V.28.) önkormányzati határozat a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása társulási megállapodásának módosításáról 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 


