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E L Ő T E R J E S Z T É S 

támogatási kérelem benyújtása a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő 
Programja III. ütemében kiírt támogatási felhívásra „Baromfi vágó- és feldolgozó üzem 

kialakítása” tárgyban 
 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat 
 
Jogszabályi háttér:  
 
▪ a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelet 

▪ a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 

▪ a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

▪ 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 határozat 
 
 

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. 

 



A fentiekre tekintettel javaslom a pályázat benyújtását, ennek megfelelően a következő határozati 
javaslatot terjesztem elő. 
 
Csökmő, 2021. május 5. 
 
         /:Nagy Tibor sk.:/ 
              polgármester 
 
 
 
 
1. melléklet: 

                      Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 
……./2021. (V…)  határozati javaslat 

 
támogatási kérelem benyújtása a Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programja III. ütemében kiírt 
támogatási felhívásra 

„Baromfi vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyban 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hoztam: 

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. 

 

A polgármester gondoskodik a sikeres pályázat összeállításához szükséges üzleti 

terv kidolgozásáról, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok és 

további intézkedések megtételéről. 
 

 

 

Határidő: 2021. május 14. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 

 


