
 

 
Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. január 27-én (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 (19/2022. sz. anyag) 

2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/ 

 

Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés keretében: 

  

1. Polgármester, alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapítása (3/2022. sz. anyag)   

Polgármester 

2. Döntés az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása - 2022” tárgyú pályázatban önerő biztosításáról (4/2022. sz. 
anyag) 

Polgármester 

 3. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve (5/2022. sz. anyag)  Polgármester 

4.  Csobánka két csoportszobás bölcsőde építési beruházásával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására kiírt pályázat elbírálása (6/2022. sz. 
anyag) 

Polgármester 

5. Csobánkai Hírlevél kiadói és szerkesztői feladatai ellátására kötött 
szerződés (9/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

6. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2022. évi munkaterve 
(15/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

7. A Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása (10/2022. sz. anyag)  Jegyző 

8. A 2022. évi felújítási, fejlesztési terv költségvetése (21/2022. sz. anyag) Polgármester 

9. A település 2022. évi útkarbantartási programja (12/2022. sz. anyag) Polgármester 

10. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
(20/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

11. Polgármesteri tájékoztatás a 2021. II. félévi adóigazgatási érdekeltségi 
hozzájárulás kifizetéséről (7/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

12.  Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 
(8/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

13. Horváth Helka kérelme jogerős használatbavételi engedély bemutatására 
vonatkozó határidó meghosszabbítása tárgyában (13/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/3-2022-Polgarmesteri-es-alpolgarmesteri-illetmenyek.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/4-2022-Palyazat-Onkormanyzati-feladatell.-fejl..pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/4-2022-Palyazat-Onkormanyzati-feladatell.-fejl..pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/5-2022-Onkormanyzat-2022.-evi-Kozbeszerzesi-Terve.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/6-2022-Bolcsode-palyazat-elbiralasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/6-2022-Bolcsode-palyazat-elbiralasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/9-2022-Csobankai-Hirlevel-szerkesztoi-es-lapkiadoi-szerz..pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/15-2022-Muvhaz-2022.-evi-munkaterve.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/10-2022-Polgarmesteri-jubileumi-jutalom.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/21-2022-Felujitasi-es-fejlesztesi-terv-2022..pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/12-2022-Utkarbantartasi-program.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/20-2022-Koltsegvetes.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/7-2022-Adoigazgatasi-erdk.-hozzaj.-2021-II.-felev.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/8-2022-Nemzetisegi-onk.-egyuttm.megall.-felulvizsgalata.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/13-2022-Horvath-Helka-Csobanka-094-hrsz.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 

14. A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 2021. évi beszámolója 
(14/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

15. Átruházott hatáskörben hozott döntések (18/2022 sz. anyag) Polgármester 

16. Jelentés a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (17/2022. sz. anyag) Jegyző 

 

 

 

Megjelenésre feltétlenül számítok! 
 
 
Csobánka, 2022. január 19. 
 
 

  
 

        Völgyes József 
                 polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/14-2022-Muvhaz-2021.-evi-munkatervenek-megvalosulasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/18-2022-Atruhazott-hataskorben-hozott-dontesek.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/01/17-2022-Lejart-hatarideju-hatarozatok-vegrehajtasa.pdf

