
CCSSÖÖKKMMŐŐ  NNAAGGYYKKÖÖZZSSÉÉGG  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA  PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERRÉÉTTŐŐLL 

Székhely: 4145 Csökmő, Kossuth u. 109. Tel.: 54/443,-601; 
 Fax: 54/515-002 

E-mail: csokmopm@t-online.hu 
 

 
 

ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

a 2020. december 31-én lejáró lakhatási támogatások folyósításnak meghosszabbításáról 
 
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat  
  
 
Jogszabályi háttér: 
 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 
 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 
 

- Csökmő Nagyközség Önkormányzata 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete települési 
támogatásról és egyéb szociális ellátásokról 

 
 
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 
17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 18. §-a szerinti lakhatási támogatás iránti kérelmek elbírálása 
a Képviselő-testület hatásköre. 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 közegészségügyi veszélyhelyzetben a lejáró szociális ellátások ismételt megigénylése ne jelentsen sem 
terhet, sem veszélyt a lakosságra, illetve a hivatali ügyintézőkre nézve – a kormányzati intézkedések 
analógiájára – a 2020. december 31. napjával lejáró lakhatási támogatások folyósításának 3 hónappal 
való meghosszabbítását javaslom, külön kérelem benyújtása nélkül. Az új kérelmek feldolgozásra és 
elbírálásra kerülnek a veszélyhelyzet ideje alatt is. 
 
Ennek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
           
Csökmő, 2021. január 04. 
 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 
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Melléklet az előterjesztéshez: határozati javaslat 

 

 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  

…./2021. (I.4.) határozata 
 

a 2020. december 31-én lejáró lakhatási támogatások folyósításnak meghosszabbításáról 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) 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 a 2020.  december 31. napján lejáró lakhatási támogatások 
folyósítását - az ügyfelek külön kérelme nélkül - 2021. január 1. napjától 2021. március 31. napjáig 
meghosszabbítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Csökmő, 2021. január 04. 
 
 
 

Nagy Tibor 
polgármester 

 

 

 
   


