
1/2020.ÖTÜ     
  
  

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020. január 23-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel rendes nyilvános ülést tart 

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében, amelyre tisztelettel 
meghívom. 

  
  
Napirend előtti időkeretben 

I. Polgármesteri tájékoztató 
  
Tervezett napirendi pontok: 

  

Nyílt ülés keretében:     

1. Az Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terve (1/2020. sz. 
anyag) 

Polgármester 

2. Csobánka Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 
felülvizsgálata (2/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

3. Csobánka Község Önkormányzat beszerzési szabályzatának 
felülvizsgálata (3/2020. sz. anyag) (1. sz. melléklet) 

Polgármester 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
közbeszerzési eljárás előkészítése (4/2020. sz. anyag) 

Polgármester 

5. Az Önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda beszámolója 

a folyamatban lévő peres ügyek állásáról (5/2020. sz. anyag)  
Polgármester 

6. Az Önkormányzat jogi képviseletének ellátására és jogi 
szolgáltatásra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása (6/2020. sz. 
anyag) (4. sz. melléklet) 

Polgármester 

7. Adóérdekeltség kezelésére vonatkozó javaslat elbírálása (7/2020. 
sz. anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

8. A belső ellenőrzési feladatok ellátására beérkezett pályázatok 
elbírálása (8/2020. sz. anyag) (5.sz. melléklet) 

Polgármester 

9. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár beszámolója a 2019. évi 
munkatervben elfogadott közművelődési feladatok 
megvalósulásáról (9/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) (2.sz. 
melléklet) 

Polgármester 

10. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2020. évi szolgáltatási 
terve, valamint a Használati Szabályzatban foglalt díjtételek 
felülvizsgálata (10/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

11. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások 
felülvizsgálata (11/2020. sz. anyag) 

Polgármester 

https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2-2020-kozbesz.szabalyzat.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2-2020-mell.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/3-2020-besz.szabalyzat.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/3-2020-mell.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/5-2020-peres-ugyek.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/6-2020-jogi-kepviselet-elbiralas.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/6-2020-jogi-kepviselet-elbiralas.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/6-2020-mell.4.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/7-2020-adoerdekeltseg.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/7-2020-adoerdekeltseg.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/7-2020-mell.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/8-2020-belso-ellenorzes-elbiralas.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/8-2020-belso-ellenorzes-elbiralas.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/8-2020-mell5.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/9-2020-kozhaz.beszamolo.2019.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/9-2020-mell1.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/9-2020-mell2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/9-2020-mell2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/10-2020-kozhaz.szolgaltatasi-terv-2020.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/10-2020-mell.pdf


12. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való 
csatlakozásról (12/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) (2.sz. 
melléklet) 

Polgármester 

13. Döntés a Pilisi KÖTET önkormányzati társuláshoz 
csatlakozásról (13/2020. sz. anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

14. A község 2020. évi útkarbantartási programjának 
tervezete (14/2020. sz. anyag) 

Polgármester 

15. A 2019. évben pénzügyi támogatásban részesített helyi 
önszerveződő közösségek önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása (15/2020. sz. 

anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

16. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX törvény alapján történő Csobánka zártkert 2844/2 helyrajzi 
számú (természetben: Csobánka, Üdülők útja 2844/2) ingatlan 
belterületbe csatolásáról és telekalakításról (16/2020. sz. 
anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

17. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, 
pénzügyi bizottsági és jegyzői döntésekről (17/2020. sz. 
anyag) (1.sz. melléklet) 

Polgármester 

18. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18/2020. 
sz. anyag) 

Jegyző 

        

 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
            
Csobánka, 2020. január 17. 

Tisztelettel:   
  

        Völgyes József 
                                                                                               polgármester 
 

https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/12-2020-toosz.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/12-2020-mell1.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/12-2020-mell2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/12-2020-mell2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/13-2020-kotet-csatlakozas.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/13-2020-mell.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/14-2020-utkarbantartasi-program.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/14-2020-utkarbantartasi-program.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/15-2020-onszervezo-kozossegek-beszamoloja.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/15-2020-onszervezo-kozossegek-beszamoloja.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/15-2020-onszervezo-kozossegek-beszamoloja.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/15-2020-1.sz_.melleklet.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/16-2020-belteruletbe-vonas-2844.2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/16-2020-belteruletbe-vonas-2844.2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/16-2020-belteruletbe-vonas-2844.2.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/16-2020-mell.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/17-2020-tajekoztatas.atruhazott.hatkorben.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/17-2020-tajekoztatas.atruhazott.hatkorben.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/17-2020-tajekoztatas.atruhazott.hatkorben.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/17-2020-mell.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/18-2020-lejartak-januar.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/18-2020-lejartak-januar.pdf
https://csobanka.asp.lgov.hu/sites/csobanka/files/imce/2019-11/18-2020-lejartak-januar.pdf

