
 

 
Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel  

rendes, nyilvános ülést tart 

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében,  

amelyre tisztelettel meghívom. 

 

Napirend előtti időkeretben: 

1. Polgármesteri beszámoló (131/2021. sz. anyag) 

 

Tervezett napirendi pontok: 

 

Nyílt ülés keretében: 

  

1. Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről (111/2021. 
sz. anyag) 

Polgármester 

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosításának 
tervezete (112/2021. sz. anyag)  

Polgármester 

3.  Az önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának módosítása 
(113/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

4.  A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása (114/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

5. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 
2021. évi fordulójának támogatása (116/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

6. Polgármesteri tájékoztatás a 2021. évi adóigazgatási érdekeltségi hozzájárulás 
kifizetéséről (118/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

7. Csobánka község téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata (119/2021. sz. 
anyag) 

     Polgármester 

8. Téli síkosságmentesítésre beérkezett pályázatok elbírálása (120/2021. sz. 
anyag) 

Polgármester 

9. Veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó döntés (121/2021. sz. anyag) Polgármester 

10. „Csobánka Dera-patakot, Kovácsi-patakot átívelő, valamint a Fő téren álló 
gyalogos hidak felújítási munkálataira” kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ajánlatok elbírálása (132/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

11. Sportfejlesztési koncepció 2021-2024 (123/2021. sz. anyag) Polgármester 

12. Kommunikációs stratégia (124/2021. sz. anyag) Polgármester 

13. Tájékoztató az óvoda nevelés év kezdéséről és az előző nevelési év 
tapasztalatairól (125/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

14. Iskolai körzethatár véleményezése (133/2021. sz. anyag) Polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/131-2021-Polgarmesteri-beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/111-2021-Onkormanyzati-gazdalkodas-I.-felev.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/111-2021-Onkormanyzati-gazdalkodas-I.-felev.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/112-2021-Koltsegvetesi-rendelet-II.-szamu-modositasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/113-2021-Onkormanyzat-SZMSZ-modositasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/114-2021-HESZ-modositas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/116-2021-Bursa-Hungarica.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/118-2021-Adoigazgatasi-erdekeltsegi-hozzajarulas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/119-2021-Teli-uzemeltetesi-terv-2022..pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/119-2021-Teli-uzemeltetesi-terv-2022..pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/120-2021-Sikossag-mentesites.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/120-2021-Sikossag-mentesites.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/121-2021-Veszelyes-hulladek.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/132-2021-Hidak-felujitasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/123-2021-Sportfejlesztesi-koncepcio.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/125-2021-Ovodai-nevelesi-ev-kezdeserol.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/133-2021-Alt.Isk_.-felveteli-korzethatara.pdf


 

A meghívót kapják: elektronikus úton: Képviselő-testület tagjai, a bizottság külső tagjai, jegyző, a pénzügyi csoport 

vezetője, belső ellenőr, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, Szabadosné Balga Diána óvodavezető, 
Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, Nagyistók Bence Ügyvédi Iroda, Védőnői Szolgálat, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály, dr. 
Varga László járási hivatal vezetője, a napirendi pontban érintettek és a regisztrált civil szervezetek vezetői,  
kihirdetés útján: a község lakossága 

 

Képviselő-testületi ülés meghívó – 2021.09.30. 17:30 

15. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves 
beszámolói (126/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

16. Telekalakítási eljárás során a kiszabályozott utat érintő kivett közút művelési 
ágú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele (127/2021. sz. anyag) 

Polgármester 

17. Átruházott hatáskörben hozott döntések (128/2021. sz. anyag) Polgármester 

18. Jelentés a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (129/2021. sz. anyag) Jegyző 

 
 
Csobánka, 2021. szeptember 23. 

  
 

        Völgyes József 
                 polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/126-2021-EU-szervezetek-eves-beszamoloi.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/127-2021-Kivett-kozut-ingatlan-onk.-tulajd.-vetele.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/128-2021-Atruhazott-hataskorben-hozott-dontesek.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2021/09/129-2021-Lejart-hatarideju-hatarozatok-vegrehajtasa.pdf

