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Házasság Hete
Mi is a Házasság hete?

boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi
valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és
gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani
azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”
A Házasság Hete Szervezőbizottsága

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet.
A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is
számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve
elköteleződését a házasság, a család ügye iránt
– mára 4 kontinens 21 országában ünneplik.
Hazánkban az országos eseménysorozatot
2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak
és civil szervezetek széles körű összefogásával,
számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága
által koordinált központi programok fővédnöke
2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök
felesége.
FEBRUÁR 11‐18. : HÁZASSÁG HETE
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gonCSOBÁNKÁN
doskodása az ember számára, amelyben a felek
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet,
Nagy szeretettel hívjuk a Baross Péter Közösségi Tér és
a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy
Könyvtár,
nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.
a Segítő Nővérek Kongregációja,
A házasságban egy férfi és egy nő saját
és a csobánkai házaspárok szervezésében megrendezésre
elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás
kerülő HÁZASSÁG HETÉNEK programsorozatára.
bátorítására, segítésére és védelmére törekszik
egész életében. Ilyen módon a házasság feleCsaládi táncházzal, érdekes előadásokkal,
lősségteljes, biztonságos és meghitt közösgyertyafényes‐vacsorával, szentségimádással, hálaadó
séget jelent számukra, és áldásul szolgál életük
Szentmisével várjuk Csobánkán az ünnepelni vágyó
minden más területén is.
házaspárokat!
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással,
tudományos kutatások eredményeivel, bibliai
és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság
örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az
adott közösség környezetében élő házaspárok
és családok felé, amely segíti életüket,
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Támogatók: Csobánka Község Önkormányzata, Szent Anna Plébánia
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Képviselő-testületi döntések
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének januárban tartott ülésén a Képviselő-testület elfogadta a Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját, továbbá az önkormányzat jogi képviseletét ellátó Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződést felülvizsgálta. Ezenfelül a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár feladat-ellátási
hely tekintetében Mohácsi Katalin alpolgármester 2017. évi Munkatervben meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló
beszámolóját jóváhagyta. Az Önkormányzat saját bevételének terhére 3 440 ezer Ft-ot biztosít a 2018. évi Munkaterv és
Közművelődési program végrehajtására. Az ülésen a képviselők határoztak még a következő témákban:
Az Önkormányzat Csobánka község 2017. évi útkarbantartási programjának tervezetét elfogadta, mindemellett
felülvizsgálta a csobánkai nemzetiségi önkormányzatok
képviselő-testületeivel megkötött együttműködési megállapodásokat.
A Képviselő-testület jóváhagyta a 2017. évben pénzügyi
támogatásban részesített alábbi helyi önszerveződő
közösségek elszámolását:
a.
b.
c.
d.
e.

Döntés született továbbá a pályázati kiírásokkal kapcsolatban. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő
munkakörére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította a Képviselő-testület, ugyanakkor a közművelődési igazgatási ügyintéző munkakörre kinevezte a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező
pályázót.

Borostyán Szülői Szervezet
Csodaműhely Egyesület
Szent Anna Cserkészcsapat
Vadvirág Nyugdíjas Klub
Walper István Alapítvány

Adófizetési határidők 2018/I.
Tisztelt Adófizetők!
Felhívom az adózók szíves figyelmét, hogy Csobánka Község Önkormányzatához fizetendő adók I. félévi
pótlékmentes befizetési határideje a 2018. évben az
alábbiak szerint alakul(t).
HATÁRIDŐK ÖNKORMÁNYZATHOZ FIZETENDŐ ADÓ
március 15.
Építmény- és telekadó: éves adó 1. felének
megfizetése
Gépjárműadó: éves adó 1. felének megfizetése
március 31.
Talajterhelési díj:
- bevallás és
- 1. részlet megfizetése
május 31.
Iparűzési adó:
- bevallás
- végleges adó és a már befizetett adóelőleg
különbözetének megfizetése
Ez év február hónap utolsó hetében, illetve március első
hetében kerülnek kézbesítésre a befizetésről szóló tájékoztatók, valamint az adó megfizetésére szolgáló csekkek.
A gépjárműadó tekintetében – gépjárműadó mértékében
történő változás, új gépjármű vásárlása vagy használt gépjármű forgalomba helyezése esetén – az adózók határozatot
kapnak. A határozatokat tértivevényes küldeményként kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a Polgármesteri
2

Hivatal kézbesítője egyszerű levélként juttatja el Önökhöz.
A bankszámla nyitásra kötelezett adózóknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatom Önöket, hogy magánszemélyek is
teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással a következő
számlaszámokra, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.
ÉPÍTMÉNYADÓ
TELEKADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
IPARŰZÉSI ADÓ
TALAJTERHELÉSI DÍJ
KÉSEDELMI PÓTLÉK
BÍRSÁG
EGYÉB BEVÉTEL
IDEGEN BEVÉTEL
IDEGENFORGALMI ADÓ
ILLETÉK

11742087-15393678-02440000
11742087-15393678-02510000
11742087-15393678-08970000
11742087-15393678-03540000
11742087-15393678-03920000
11742087-15393678-03780000
11742087-15393678-03610000
11742087-15393678-08800000
11742087-15393678-04400000
11742087-15393678-03090000
11742087-15393678-03470000

Határidőben történő befizetéseket előre is köszönöm!
Tisztelettel:
dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL

2018. FEBRUÁR

Közlemény - Országgyűlési választások
Tisztelt Választópolgárok!
Köztársasági Elnök Úr az Országgyűlési képviselők
választásának időpontját

2018. április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.
Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár
kivéve, aki:
• közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság
kizárt a választójogból, mert annak gyakorlásához szükséges belátási képessége nagymértékben csökkent vagy
teljes mértékben hiányzik.
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda 2018. február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt
elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni
a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00
óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon
szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16.00
óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye
vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell
megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a helyi választási
irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott
bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján
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lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne
szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud
hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával
kimenni.
A Csobánkán lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le szavazataikat:
• 001. szavazókör: Általános Iskola, Vörösvári út 12.
• 002. szavazókör: Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, Béke út 4.
• 003. szavazókör: Általános Iskola, Vörösvári út 12.
Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Csobánka község
megnevezését tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben (Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, Béke út 4.) szavazhatnak.

A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 06.00 órától este 19.00 óráig adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.
Filó-Szentes Kinga
jegyző
HVI vezető

Sportorvosi vizsgálatok
Településünkön dr. Kollár László házi gyermekorvosi
praxisa - a 2017. szeptember 22-i hatállyal módosult
sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján
- kibővült a praxisba tartozó amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatának végzésével. A vizsgálatra a gyermekorvosi rendelő elérhetőségein lehet bejelentkezni.
Csobánka Házi Gyermekorvosi Rendelő
2014 Csobánka, Fő út 23.
Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 8-11 óráig;
		
kedd, csütörtök: 14-17 óráig.
Tel: 06-26-520-014 Mobil: 06-30-400-9212
Honlap: www.gyerekdoki.hu
Email: gyerekdoki@gmail.com
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2017. évi erdőgazdálkodási munkák
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. a miniszteri erdőterv rendelet és – a természetvédelem alatt álló
területeken a természetvédelem igényeinek figyelembevételével – az erdészeti hatóság által készített és jóváhagyott erdőterv
alapján a településünk közigazgatási határához tartozóan a 2018. évben tervezett erdőgazdálkodási tevékenységei a következők:
Talajelőkészítés
(bozótirtás, pásztázás, padkázás, gyökérszaggatás akácosban, mélyszántás, tárcsázás,
gödörfúrás, stb)
6 ha

Erdősítés
(csemeteültetés, makkvetés,
dugványozás, stb.)
-

Fakitermelés – fokozatos felújító vágás, bontás – is folyamatosan zajlik, mely időben hosszan elhúzódó folyamat. A rendezett
erdőkép kialakításához több hónap is kellhet.
Csobánka község közigazgatási határában a Pilisi Parkerdő a
következő nagyobb kirándulóhelyeket üzemelteti:
• Szentkút
• Berda pihenő
Erdeinkben továbbra is probléma az illegális hulladék, illetve
zöldhulladék elhelyezés. Az elhagyott háztartási- és lomhulladék a tájkép romboló hatása mellett az élővilágra ártalmas
anyagok miatt, a zöldhulladék a bomlás következményeképp
történő öngyulladás lehetőségével jelent fokozott veszélyt.

Folyamatban lévő
erdősítések ápolása
(kapálás, sarlózás, sarjleverés,
kaszálás, gépi ápolás, stb.)

Befejezett erősítések ápolása

47 ha

-

Az erdőkhöz közel eső lakott területeken előfordulhatnak vaddisznók, illetve rókák. A vadakkal kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalban, a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) – 0680/263-244 zöld számán tehetnek bejelentést. További információ a Pilisi Parkerdő
Zrt. www.parkerdo.hu honlapján található.
Közös érdekünk, hogy a településsel határos, fokozottabban látogatott erdőterületek tiszták legyenek, a kirándulóhelyek, turistautak
és a település közeli erdők tiszta, rendezett állapotban maradhassanak, hogy a pihenni vágyók igényeit az év minden szakában kielégíthessék. Ezért kérem, óvják erdeinket!
dr. Filó-Szentes Kinga, jegyző

Közmeghallgatás
Meghívó
Értesítem, hogy Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. február 28-án (szerdán)
1700 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart,
amelyre tisztelettel meghívom.
A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE:
BAROSS PÉTER KÖZÖSSÉGI TÉR
ÉS KÖNYVTÁR
A közmeghallgatás napirendje:
• Polgármesteri tájékoztatás a község gazdasági helyzetének 2017. évi jellemzőiről, valamint a 2018. évi
elgondolásokról,
• lakossági hozzászólások.

KÍSÉRŐRENDEZVÉNY:

FEBRUÁR 17. (SZOMBAT) 17.30 – 21.00
HELYSZÍN: SZENTENDREI BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA CSOBÁNKAI
TAGISKOLÁJA
2014 Csobánka, Vörösvári út 12.

Gyertyafényes vacsora csobánkai házaspárok szervezésében
Önismereti és kapcsolatépítő játékos vetélkedővel, házaspároknak.
Bőséges svédasztal.

BELÉPÉS: 6.000 FT / PÁR
A VACSORÁN VALÓ RÉSZVÉTEL ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT:
E‐mail küldésével: hazassaghetecsobanka@gmail.com
vagy közvetlenül a regisztrációs lap kitöltésével:

https://goo.gl/forms/e498lTozOmQ51Aos1
VAGY
TELEFONON: +36‐20‐8230193

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Winkler Sándor Józsefné
polgármester
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Egyenlő bánásmód
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Pest megyei ügyfélszolgálathoz, ha
neme vallási
életkora világnézeti meggyőződése
bőrszíne politikai vagy más
nemzetisége véleménye
vagyoni helyzete anyanyelve
egészségi állapota fogyatékossága
szexuális irányultsága családi állapota
nemi identitása anyasága vagy
faji hovatartozása apasága
vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval
okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

BAROSS PÉTER KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
(2014 Csobánka, Béke út 4.)
Az alábbi programokra a belépés díjtalan!
FEBRUÁR 11. (VASÁRNAP) 16.00 – 18.00

CSALÁDI TÁNCHÁZ

Népzene, néptánc, kézműves foglalkozás,
téltemető tűzgyújtás, fánk
Várunk mindenkit szeretettel!
FEBRUÁR 15. (CSÜTÖRTÖK) 18.00 – 19.30

Dr. BENDA JÓZSEF : Gyarapodó nemzet, család, közösség
A szocializáció kutató rendkívül aktuális előadása nemzetünk
demográfiai válságáról.

Igény szerint az előadás ideje alatt
megőrzést, foglalkozásokat, szeretetvendégséget biztosítunk gyermekeiknek.
Kérjük, hogy ezen igényüket jelezzék a hazassaghetecsobanka@gmail.com címen!

FEBRUÁR 16. (PÉNTEK) 18.00 – 19.30

KERCZA CSABA ASZTRIK OFM

KULTÚRA ÉS KULTUSZ KÖLCSÖNHATÁSA.
Alcím: A megváltás ereje az emberi természetben.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (Tel: +36 1/485-6957)
2018.02.05. hétfő 11:30-15:30
2018.02.12. hétfő 11:30-15:30
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal
2000 Szentendre, Városház tér 3. Kis házasságkötő terem
(Tel: +36 26/300-407)
2018.02.19. hétfő 11:30-15:30
Ráckeve Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2300 Ráckeve, Szent István tér 4. I.em. tanácsterem
(Tel: +36 24/523-333)
2018.02.26. hétfő 11:30-15:30
Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
www.egyenlobanasmod.hu
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FEBRUÁR 14. (HAMVAZÓSZERDA) 18.00‐19.30
HELYSZÍN: SZENT ANNA TEMPLOM
(2014 Csobánka, Templom köz 2.)

Szentmise hamvazkodással, majd utána szentségimádás a
csobánkai családokért.
FEBRUÁR 18. (VASÁRNAP) 09.30 – 10.30
HELYSZÍN: SZENT ANNA TEMPLOM
(2014 Csobánka, Templom köz 2.)

Ünnepi Hálaadó Szentmise.
Házassági fogadalom megújítása.
ÉSZREVÉTELEIVEL KERESSEN MINKET, VAGY ÍRJON NEKÜNK:
Facebook oldalunk: HázasságHeteCsobánkán ‐ 2018
Email címünk: hazassaghetecsobanka@gmail.com
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Hóeltakarítás és síkosságmentesítés
Felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan tulajdonosa, illetve
használója köteles az ingatlana és az ingatlan előtti járda
tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről) gondoskodni.
A települési környezet védelmét szolgáló helyi rendelkezésekről szóló 18/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet ezen
kívül előírja, hogy
• ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt, stb.) - szükségeshez mérten, de legalább a reggeli és esti órákban egyszer-egyszer - naponként fel kell hintetni,
• a felhintésre bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt,
stb.) kell használni,
• e célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot
használni nem szabad,

• a járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégeznie, hogy abból ne
származzon baleset,
• a járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza,
• a járdáról a havat (ha szükséges) naponta többször is el
kell takarítani.
A rendelet szerint a kötelezettség teljesítésének elmulasztása 15 000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Természetesen nem a bírságolás a cél, hanem a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása, valamint a balesetek
megakadályozása.
Ennek érdekében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést a téli időszak végéig rendszeresen végezzék el.
Szíves együttműködésüket a fenti rendelkezések betartásában előre is köszönöm!
dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője

Felhívás a légszennyezéssel kapcsolatos előírások betartására
A levegő védelméről szóló kormányrendelet rendelkezése értelmében:
„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés,
valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá
a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem megfelelő körülmények között az égetés
során keletkező légszennyező szennyezőanyagok közvetlenül
és hosszabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri
vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése több
mint 15 éve jogszabályilag tilos.
A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve a következőket is:
• „kezelt fa” (pl. festett, lakozott fa ablakkeret, ajtók, raklapok
stb.)
• rétegelt lemez, bútorlap,
• építési fahulladék,
• színes, „fényes” papírhulladék,
• PET-palack, műanyag hulladék,
• autógumi, használt ruha, rongy,
• fáradt olaj, üzemanyag.
Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található,
vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező
vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szen�-
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nyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket.
Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék
garanciáját is elveszíthetjük.
Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen
égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a
gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül károsítja.
A teljes tájékoztató anyag megtalálható a www.futsokosankampany.hu/mit-ne-egessunk#tartalom weblapon.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy tegyünk együtt a tiszta levegőért.
Köszönettel:

dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője
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Tájékoztató a hulladékelszállítással kapcsolatban
Tisztelt Lakosok!
Bizonyára Önök közül sokan szembesültek a 2018. január
eleje óta fennálló hulladékelszállítási problémákkal. Kérem,
engedjék meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam Önöket a kialakult helyzetről.
A Kormány 2016-ban kezdte el a hulladékgazdálkodás rendszerének átszervezését, amely lényegében azt jelentette,
hogy készült az egész ország területére egy hulladék térkép,
amely 2018-tól tizenkilenc régiót tartalmaz. Minden régióban
egy közszolgáltató szállít. Csobánka tekintetében ez a Zöld
Bicske Kft.
Az előző közszolgáltató (AHK Kft. – FKF Zrt.) közbeszerzési
pályázattal nyerte el a feladatot, azonban 2017-ben a NHKV
Zrt. (állami koordináló szerv) megvonta a működéséhez szükséges engedélyt. Csobánka tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak 2004-től. A társult
tagönkormányzatok azt vállalták, hogy a Társulás által fenntartott hulladéklerakóba kell szállítani a hulladékot. Ezt az
AHK Kft. – FKF Zrt. nem tudta vállalni, ezért kezdeményezte
a szerződés megszüntetését. Tekintettel arra, hogy a település biztos tagja a Társulásnak több éve, és a hulladékgazdálkodás átalakuló félben van, nem kívánatos kilépni egy biztos
háttérrel rendelkező hulladéktársulásból. A Képviselő-testület e tényekre figyelemmel elfogadta az előző közszolgáltató
szerződés megszüntetési javaslatát, majd szerződést kötött
a Társulás kijelölt szolgáltatójával. A Társulás tagönkormányzatainak is így kellett eljárniuk.

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2018. január 1-jétől megnövekedett közszolgáltatási területet csak a szentendrei átrakóállomás közbeiktatásával tudja ellátni. A pilisvörösvári átrakóállomás évekkel ezelőtti megszüntetése óta minden járművünket
Bicskén kényszerülünk üríteni. Ehhez minden forduló alkalmával
kétszer végigmennek a ürömi körforgalom és Piliscsaba között
az ország legforgalmasabb kétszámjegyű útján, majd a szinte
egybeépült Tinnye, Perbál, Tök, Zsámbék településeken. A szállítás fordulónként kb. 3-3,5 órát vesz igénybe. A szentendrei átrakóállomás használatával a szállítási idő kb. fél órára rövidül és
az így megtakarított időben már a következő gyűjtést végezhetjük. A szentendrei átrakóállomás üzemeltetésére jogot szerzett
konzorcium vezetője, az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. tegnap esti ígérete alapján január 12-én reggeltől fogadják a hulladékot. Társaságunknak ettől az időponttól csaknem a duplájára
nő a gyűjtési kapacitása, ezért napokon belül pótolni tudjuk az
elmaradt szállításokat, és remélhetőleg a későbbiekben minden
hulladékot el tudunk szállítani a hulladéknaptárban meghirdetett időpontban.

A Zöld Bicske Kft. sajnos nem tudott ilyen sok település befogadására felkészülni. Sem elegendő gépjárművel, sem elengedő munkaerővel nem rendelkezett ahhoz, hogy teljes egészében eleget tudjon tenni a szerződésben foglaltaknak. Ezt
még tetézte az is, hogy nem kapta meg időben a lerakáshoz
szükséges hulladékudvart, ahol a hulladék előkezelését elláthatta volna. Ez vezetett ahhoz az állapothoz Csobánkán és
több környező településen, hogy jó néhány utcából több hétig nem szállították el a kommunális hulladékot. Ezért a Zöld
Bicske Kft. szíves elnézésüket kéri, mint ahogyan ezt a honlapunkon is közzétettük. A közszolgáltató mostanra vásárolt
két új gépjárművet, reméljük ezek elegendőek lesznek ahhoz,
hogy a szállítás zökkenőmentes legyen.
Bízom benne, hogy folyamatos és biztos szállítóvá válnak, hiszen az új szállító jóval több zöldhulladék elszállítására kötött
szerződést (évi 10), és a szelektív hulladék mértékét sem kötötte ki évi 12 darab zsák mennyiségben. Ezek a lehetőségek
sokat változtatnának a településünkön sok-sok éve problémát jelentő hulladékégetés terén.
A panaszokat a Zöld Bicske Kft. az info@zoldbicske.hu email
címen vagy +36 22 350 111 telefonszámon fogadja.
Eddigi együttműködésüket és türelmüket megköszönve, bízom abban, hogy az új hulladék gazdálkodási rendszer hos�szútávon mindannyiunk javát szolgálja majd.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester

Síkosságmentesítés
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a településen 6 helyen került telepítésre sárga színű műanyag szóróanyag tároló, mely a lakosság részére is könnyen hozzáférhető.
A kihelyezés az Önök kérésére, és javaslataik alapján történt,
újabb tárolóedények beszerzése folyamatban van.
A tárolókat az önkormányzati munkatársak folyamatosan ellenőrzik és töltik.
Csobánkai Polgármesteri Hivatal

Köszönjük a türelmüket.

Teszár Tamás ügyvezető
Zöld Bicske Nonprofit Kft.

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL
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Álláshirdetés
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
munkavállalót keres, akinek feladata egy 3000 kg össztömegű hulladékgyűjtő kistehergépkocsi vezetése Csobánka, Budakalász, Üröm és
Pomáz térségében. A fizetés bruttó 240 000 Ft/hó, + Cafeteria. Kérjük,
hogy fényképes önéletrajzát küldje az info@zoldbicske.hu címre!
Zöld Bicske Nonprofit Kft.

A csobánkai Baross Péter
Közösségi Tér és Könyvtár
március elején elindította
elektronikus hírlevelét, melyre a
www.kozhaz.csobankahirek.hu
oldalt megnyitva,
a kezdőlapon található
„FELIRATKOZÁS
A HÍRLEVELÜNKRE”
címszó alatt iratkozhatnak fel,
az email címük megadásával.

Eseménynaptár
H ulladékelszállítás
Kommunális hulladék elszállítása:

minden csütörtök

Szelektív hulladék elszállítása:

február 22., csütörtök

A HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA VALÓSZÍNŰLEG VÁLTOZNI FOG, EZÉRT KÉRJÜK,
KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL AZ ERRE VONATKOZÓ HIRDETMÉNYEINKET!

H étfő

B aross P éter K özösségi T ér és K önyvtár kiemelt programjai
Á llandó programok

15 30-16 30 óra

K edd

S zerda

C sütörtök

14-16 óra

15 30-16 30 óra

Vadvirág
Nyugdíjas Klub

Gyerekfoci

17-19 óra

18-19 óra

17-19 óra

KSZE

Pilates

KSZE

Gyerekfoci

klubnapja

Krisztus Szeretete
Egyház várja híveit

edzés

Krisztus Szeretete
Egyház várja híveit

K épviselő - testületi ülés időpontja , tervezett napirendje
Csobánka Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló rendelet IV. sz. módosítása

Február 15. - 1730
Baross Péter
Közösségi Tér és
Könyvtár Díszterme

Csobánka Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Az Önkormányzat 2018. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervének összegszerű jóváhagyása
Az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Terve
A polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
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Csobánka Község ingyenes, közérdekű tájékoztató kiadványa
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