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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

a  Hidas Frigyes Művészeti Iskola tanulóinak támogatásáról 
 
Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 
 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1. számú melléklet: határozati javaslat, 2. sz. melléklet: művészeti iskola kérelme 
 
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 

- Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 

- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
- A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
 

 
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. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi a kérelem. 
 
Javaslom a tandíj átvállalását, a tandíj összegével a Csökmői Zenebarátok Egyesületet támogatva. 
 
Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
 
Csökmő, 2021. február 25. 
 
 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 
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1. számú melléklet az előterjesztéshez:  

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének  
…./2021. (II….) határozata 

 
 
 

a Hidas Frigyes Művészeti Iskola tanulóinak támogatásáról 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 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 Képviselő-testülete a Hidas Frigyes Alapfokú 

Művészeti Iskola tanulóinak a 2020/2021-as tanév 2. félévi térítési díját 205.100.-Ft 

összegben átvállalja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a térítési díjnak a 

Csökmői Zenebarátok Egyesület 1173365-20004972 számú bankszámlájára való 

átutalásáról. 

 

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 
 
 
 
 
 

 


