
 

 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. június 23-án (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel  

közmeghallgatással egybekötött rendes, nyilvános ülést tart 

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épületében,  

amelyre tisztelettel meghívom. 

 

1. Közmeghallgatás  

Napirend 

1. Általános tájékoztató az Önkormányzat működéséről, fejlesztéseiről és a települést érintő 
ügyekről  

2. Lakossági kérdések megválaszolása, javaslatok meghallgatása 

 

2. Testületi ülés 

Napirend előtti időkeretben: 

1. Polgármesteri beszámoló (79/2022. sz. anyag) 

2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/ 

 

Tervezett napirendi pontok: 

 

Zárt ülés keretében: 

 Előterjesztés tárgya Előterjesztő 

1. Döntés díszpolgári cím adományozására benyújtott javaslatról (80/2022. sz. 
anyag) 

Polgármester 

 

 

Nyílt ülés keretében: 

 Előterjesztés tárgya Előterjesztő 

1. Étkezési térítési díj megállapításáról szóló rendelet megalkotása (84/2022. sz. 
anyag) 

Polgármester 

2. 2022-es év útkarbantartási munkáinak elvégzésére ismételten kiírt pályázati 
felhívás elbírálása (57-2/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

3. Borostyán Természetvédő Óvoda épületében festési és mázolási munkálatokra 
kiírt pályázat elbírálása (72-2/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

4. Borostyán Természetvédő Óvoda gyermekbútorok beszerzésére kiírt pályázati 
felhívás elbírálása (82/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

5.  Borostyán Természetvédő Óvoda kerti pavilon beszerzésére kiírt pályázati 
felhívás elbírálása (83/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/79-2022-PM-beszamolo.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/84-2022-etkezesi-teritesi-dij-1.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/84-2022-etkezesi-teritesi-dij-1.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/57-2-2022-utkarbantartas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/72-2-2022-ovi-festes.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/82-2022_ovoda-butor.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/83-2022_ovoda-pavilon.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 

 

Közmeghallgatás és Képviselő-testületi ülés meghívó – 2022.06.23. 17:30 

6. Klubház ajánlattételi felhívások elbírálása (91/2022. sz. anyag) Polgármester 

7. Multi Task Solutions Kft. kérelme (81/2022. sz. anyag) Polgármester 

8. Döntés a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. önkormányzati hozzájárulás 
emelésére vonatkozó kérelméről (85/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

9. Vállalkozási keretszerződéssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatása veszélyes 
hulladék begyűjtésére, elszállítására és megsemmisítésére (86/2022. sz. 
anyag) 

Polgármester 

10. Döntés a Csobánka 2895, 2924/1, 2854/2 helyrajzi számú ingatlan belterületbe 
vonásának ügyében (87/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

11. Átruházott hatáskörben hozott döntések (88/2022 sz. anyag) Polgármester 

12. Jelentés a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (89/2022. sz. anyag) Jegyző 

 

 
Megjelenésére feltétlenül számítok! 
Csobánka, 2022. június 17. 

  
        Völgyes József 

                 polgármester 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/91-2022-Klubhaz-felhivasok-elbiralasa.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/81-2022-Multitask-Solution-kerelem.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/85-2022-Orvosi-ugyelet-kerelme.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/86-2022-veszelyes-hulladek.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/86-2022-veszelyes-hulladek.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/87-2022-Belteruletbe-vonas.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/88-2022-Atruhazott.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/06/89-2022-Lejartak.pdf

