
 

 
 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2021. évi munkaterve szerint  

2021. január 28. (csütörtök) napjára tervezett rendes nyilvános ülésének  
előterjesztési anyagai 

Napirend előtti időkeretben: 

1. Polgármesteri beszámoló (1/2021. sz. anyag) 

Tervezett napirendi pontok: 

 

1. A helyi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata (2/2021. sz. anyag, 1. sz. melléklet) 

Polgármester 

2. Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó 
tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata (3/2021. sz. 
anyag, 1. sz. melléklet)  

Polgármester 

3.  A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 
(4/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

4.  Csobánka község turisztikai desztinációs marketingkommunikációs 
kampányának megtervezésére és elkészítésére irányuló pályázati felhívás 
elbírálása (5/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

5. A település 2021. évi útkarbantartási programjának tervezete (6/2021. sz. 
anyag) 

Polgármester 

6. Az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2021. évi irányelvei, 
az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
időszaki felülvizsgálata (7/2021. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. 
melléklet)  

Polgármester 

7. A helyi sajtótermék kiadói és szerkesztői feladatainak ellátására kötött 
szerződés felülvizsgálata (8/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

8. Az Egészségház bérleti szerződésének módosítása (10/2021. sz. anyag, 1. 
sz. melléklet, 2. sz. melléklet) 

Polgármester 

9. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár beszámolója a 2020. évi 
munkatervben elfogadott közművelődési feladatok megvalósulásáról 
(11/2021. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet) 

Polgármester 

10. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási terve, 
valamint a Használati Szabályzatban foglalt díjtételek felülvizsgálata 
(12/2021. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet) 

Polgármester 

11.  Telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési 
ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele (13/2021. sz. anyag, 1. sz. 
melléklet, 2. sz. melléklet) 

Polgármester 

12. Ingatlan belterületbe vonása (17/2021. sz. anyag, 1. sz. melléklet) Polgármester 

13. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (15/2021. sz. 
anyag, 1. sz. melléklet) 

Polgármester 

14. Jelentés a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (16/2021. sz. anyag) Jegyző 

 
Csobánka, 2021. január 20. 

  
        Völgyes József 

                 polgármester 
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