
 

 
 
 

Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. szeptember 29-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 (113/2022. sz. anyag) 

2. Napirend előtti felszólalások /30 perc időkeretben/ 

 

Tervezett napirendi pontok: 

 

Nyílt ülés keretében:   

1. Tájékoztató az Önkormányzati gazdálkodás első félévi helyzetéről 
(98/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének II. sz. 
módosításának tervezete (99/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

3. Döntés a „VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, 
Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban (104/2022. sz. anyag)  

Polgármester 

4. Csobánka Község településrendezési eszközei módosításának 
jóváhagyásáról (109/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

5. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott 
pályázatok kiírása (II. félév) (100/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

6.  Veszélyes hulladék begyűjtésére vonatkozó döntés (101/2022. sz. anyag) Polgármester 

7. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 
2022. évi fordulójának támogatása (103/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

8. Téli síkosságmentesítésre beérkezett pályázatok elbírálása és téli 
üzemeltetési terv elfogadása (102/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

9. Az iskolai felvételi körzettel kapcsolatos önkormányzati vélemény 
megadása (106/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

10. Tájékoztató az óvoda nevelés év kezdéséről és az előző nevelési év 
tapasztalatairól (105/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

11. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves 
beszámolói (107/2022. sz. anyag) 

Polgármester 

  

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/113-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/98-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/99-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/104-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/109-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/100-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/101-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/103-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/102-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/106-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/105-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/107-2022.pdf


 

CSOBÁNKA 
KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERÉTŐL   

 

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, kihirdetés útján: a község lakossága 

 

12. Háziréti tóval kapcsolatos elképzelések (108/2022. sz. anyag) Polgármester 

13. Átruházott hatáskörben hozott döntések (111/2022. sz. anyag) Polgármester 

14. Jelentés lejárt határidejű döntések végrehajtásáról (110/2022. sz. anyag) Polgármester 

Csobánka, 2022. szeptember 22. 
  
 
 

        Völgyes József 
                 polgármester 
 

https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/108-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/111-2022.pdf
https://csobanka.hu/wp-content/uploads/2022/09/110-2022.pdf

