
 
 

 

Csobánka Község Önkormányzat Polgármestere által 

2021. március 31. (szerda) 17:30 órára 

napjára kitűzött képviselő-testületi véleményező ülésének 

előterjesztési anyagai* 

 

* a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében, Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében Csobánka község polgármestere jár el 

 

Napirend előtti időkeretben: 

1. Polgármesteri beszámoló (50/2021. sz. anyag) 

 

Tervezett napirendi pontok: 

 

1. Az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Terve (35/2021. sz. anyag)  Polgármester 

2.  Csobánka község Helyi építési szabályzatának 1. számú mellékletét képező 

szabályozási terv módosításának megindítása (36/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

3.  A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai dokumentumainak 

felülvizsgálata és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

intézményi térítési díjának 2021. évre történő megállapítása (37/2021. sz. 

anyag) 

Polgármester 

4. Polgármesteri tájékoztatás a 2020. évi adóigazgatási érdekeltségi 

hozzájárulás kifizetéséről (38/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

5. A rovar- és rágcsálóirtási átfogó kezelésre kiírt ajánlattételi felhívás 

elbírálása (39/2021. sz. anyag)  

Polgármester 

6. Önkormányzati vélemény a Barcsay Jenő Általános Iskola Csobánkai 

Tagiskolája tagintézmény-átszervezéséről (40/2021. sz. anyag)  

Polgármester 

7. Csobánka Község Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 

szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának 

felülvizsgálata (41/2021.sz. anyag) 

Polgármester 

8. Helyi Egyenlőségi Program (2019-2023) kötelező felülvizsgálata (42/2021. 

sz. anyag) 

Polgármester 

9. Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata (43/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

10. Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat feladatainak ellátásáról (44/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

11. A Borostyán Természetvédő Óvoda működési rendjének meghatározása 

2020/2021-es és a 2021/2022-es nevelési évben, az óvodai körzethatár 

megállapítása (45/2021.sz. anyag) 

Polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/50-2021-PM-beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/35-2021-kozbesz.terv_.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/36-2021-HESZ-modositas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/37-2021-szoc.etk_.hsg_.szakmaiprogram-teritesi-dij.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/37-2021-szoc.etk_.hsg_.szakmaiprogram-teritesi-dij.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/38-2021-adoerdekeltseg.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/39-2021-ragcsalo.elbiralas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/40-2021-onk.velemeny.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/41-2021-gyejo-szakmai-program.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/42-2021-HEP.fuv_.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/42-2021-HEP.fuv_.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/43-2021-szocszolg.konc_.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/44-2021-gyejo.beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/45-2021-ovodakh.pdf


 
12. Csobánka község turisztikai desztinációs marketingkommunikációs 

kampányára érkezett pályázatok és Csobánka turisztikai fejlesztése kapcsán 

tett további lépések (46/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

13. A Szentendrei Rendőrkapitányság, és a Pomázi Önkormányzati Önkéntes 

Tűzoltóság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló (47/2021. sz. 

anyag) 

Polgármester 

14. Közüzemi szolgáltatók 2020. évi beszámolója (48/2021. sz. anyag) Polgármester 

15. Önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX 

törvény alapján történő Csobánka zártkert 2786/8 helyrajzi számú 

(természetben: Csobánka, Cinke utca) és Csobánka zártkert 3103 helyrajzi 

számú (természetben: Csobánka, Hunor utca) ingatlanok belterületbe 

csatolásáról (49/2021.sz. anyag) 

Polgármester 

16. Tájékoztatás az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, pénzügyi 

bizottsági és jegyzői döntésekről (52/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

17. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (53/2021. sz. anyag) Polgármester 

 

Csobánka, 2021. március 24. 

 

 

          Völgyes József 

            polgármester  

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/46-2021-turizmus.tajekoztato.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/47-2021-rendvedelmi-beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/47-2021-rendvedelmi-beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/48-2021-kozuzemi-beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/49-2021-belteruletbe-vonas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/52-2021-atruhazott.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/03/53-2021-lejartak.pdf

