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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 IV. ütemében kiírt támogatási felhívásra „Baromfi vágó- és feldolgozó üzem 

kialakítása” tárgyban 
 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. március 08-án 

tartandó rendkívüli nyílt ülésén 

 

Elfogadás módja: egyszerű többség 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat 

 

Jogszabályi háttér:  

 
▪ a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

▪ a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében 

szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban 
▪ Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges 

fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 15.) Korm. határozat 

▪ Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további 

intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV.28.) Korm. határozat 

▪ 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 
▪ Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges 

fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről szóló 

1909/2021. (XII.15.) Korm. határozatban 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A GÉP Program célja: Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség 

csökkentése. Az adott térség, település termelőkapacitásának bővítése, gazdasági 

teljesítményük növelése és az ott élő emberek életminőségének javítása, az álláskeresők 

számának csökkentése, a munkanélküliek, illetve a közfoglalkoztatott munkavállalók 

kivezetése a nyílt munkaerőpiacra. 

 



Projektötlet címe: Baromfi vágó- és feldolgozóüzem kialakítása 

Forrásigény összesen (Ft): 280 000 000 Ft 

Projektötlet tárgya: Baromfi vágó- és feldolgozóüzem kialakításához egy, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő 5,3 ha nagyságú területen felépített 240 m2 alapterületű, napelemmel 

ellátott baromfi vágó- és feldolgozóüzem kialakításra van szükség, ahol a 

közfoglalkoztatásból és az egyéb partnerektől megvásárolt baromfik feldolgozására kerül sor. 

A projekt keretében egy autó beszerzésére is sor kerül, amellyel az áruk biztonságos 

fuvarozása is megoldható. 

Megvalósítás helyszíne: 4145 Csökmő, Külterület 074/18 

Vállalt nyílt piaci foglalkoztatás: 2 fő 

Projekt célja: Baromfi vágó- és feldolgozóüzem kialakítása építéssel, valamint a 

közfoglalkoztatásban működő baromfitelep átköltöztetése az Önkormányzat tulajdonában 

lévő telekre. A településen új munkahelyek létrejöttével nyílt piaci foglalkoztatás 

megvalósítása, amely az integrációt is elősegíti. Hosszabb távú cél a helyiek bevonása az 

állattartásban, így a felvásárlás által plusz jövedelemhez jutnak, valamint a Debreceni 

Egyetemmel való kapcsolat szorosabbra fűzése. A fenttartást Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata fogja végezni 

Projekt szükségességének indoklása: A településen jelenleg is foglalkoznak 

közfoglalkoztatás keretében baromfi keltetéssel és neveléssel. Ennek továbbfejlesztése 

szükséges annak érdekében, hogy az élőállatok és a tojások értékesítésén kívül a hús is 

értékesítésre kerüljön. A közfoglalkoztatásban nevelt baromfik Csökmő Nagyközség 

Önkormányzatának részére kerülnek majd értékesítésre és ezáltal feldolgozásra. Ezen kívül a 

GÉP IV. ütemében megvalósuló feldolgozóüzemben a baromfitartással foglalkozó helyi és 

környékbeli vállalkozóktól, környező önkormányzatoktól megvásárolt baromfiállomány kerül 

feldolgozásra. Ezáltal a rövid, de stabil termékút biztosítható az Önkormányzat által 

fenntartott vágó- és feldolgozóüzem számára. Az elkészítette húsáru értékesítését szintén az 

Önkormányzat fogja végezni a partnerek felé a beszerzésrekerülő hűtöttrakterű áruszállító 

gépjárművel.  

A helyi közétkeztetés, mint jövőbeni partner, 300 adagos főzőkonyhával rendelkezik, amely 

gyermekétkeztetéssel (bölcsőde, óvoda, általános iskola), idősek étkeztetésével és 

vendégebédek készítésével foglalkozik, amely heti szinten kb. 100 kg csirkehúst használ fel. 

A telep létrehozásával a település önellátóvá vállhat a baramfitermékek beszerzésében, mivel 



a projekt indulásáig kialakításra kerül az a baromfitartó telep, ahol a napos korban vásárolt 

csirkék nevelése folytatódik. Az így kialakított kapacitások elegendőek lesznek az üzem 

biztonságos és stabil működtetéséhez. 

A vágó- és feldolgozópont kialakításával munkahelyek jönnek létre, mivel az állandó 

foglalkoztatás mellett lehetőség teremtődik az alkalmi foglalkoztatásra is. 

Az üzem az Önkormányzat számára integrátor szerepet biztosít, mivel a helyi vállalkozókat és 

a helyieket bértartás útján ösztönzi a baromfitartásba való bekapcsolódásra, ezzel biztosítva 

alapanyagot az üzem és bevételt a helyiek részére. A projekt megvalósításával a bérvágás 

lehetősége is megteremtődik a lakosság, vállalkozók és vadásztársaságok (Csökmői Sólyom 

Vadásztársaság) számára. 

 

 Nettó ÁFA Bruttó 

Üzleti terv készítés:  416 693 1 960 000 1 960 000 

Projektmenedzsment:  892 913 4 200 000 4 200 000 

Nyilvánosság:  297 638 1 400 000 1 400 000 

Műszaki ellenőr díja:  297 638 1 400 000 1 400 000 

Közbeszerzés eljárás:  425 197 2 000 000 2 000 000 

Kiviteli 

tervdokumentáció:  
2 232 284 10 500 001 10 500 000 

Hatósági díjak 327 401 1 539 999 1 540 000 

Eszközbeszerzés 2 551 181 12 000 000 12 000 000 Ft 

Áruszállító gépjármű 4 251 968 19 999 999 20 000 000 Ft 

Építési munkák:  45 999 284 216 367 001 216 367 000 Ft 

Terület rendezése 1 700 788 8 000 001 8 000 000 Ft 

 
 

A fentiekre tekintettel javaslom a pályázat benyújtását, ennek megfelelően a következő 

határozati javaslatot terjesztem elő. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 
 
Csökmő, 2022. március 3. 
 

         /:Nagy Tibor sk.:/ 



              polgármester 
 
 
 
 
1. melléklet: 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
……./2022. (III.8.)határozati javaslat 

 
támogatási kérelem benyújtása a Kedvezményezett 

Települések Gazdaságélénkítő Programja IV. ütemében kiírt 
támogatási felhívásra 

„Baromfi vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyban 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatási kérelmet nyújt be a Kedvezményezett Települések 

Gazdaságélénkítő Programja IV. ütemében kiírt támogatási felhívásra 

„Baromfi vágó- és feldolgozó üzem kialakítása” tárgyban 4145 Csökmő, 

Külterület 074/18. helyrajzi számú ingatlanon. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a sikeres pályázat összeállításához 

szükséges üzleti terv kidolgozásáról, a pályázat benyújtásához szükséges 

nyilatkozatok és további intézkedések megtételéről. 
 

 

 

Határidő: 2022. március 21. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 
 

 


