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EMLÉKEZÉS

ELHUNYT VOJISLAV LASTIĆ (1928-2018)
Életének 91. évében, 2018. szeptember 4. napján Budapesten elhunyt dr. Vojislav Lastić építőmérnök, közgazdász, a Csobánkai Szerb Önkormányzat elnöke.
Vojislav Lastić 1928-ban Százhalombattán
született a Budai Szerb Egyházmegye lelkésze,
Svetozar Lastić és édesanyja, Natalija, született
Bogdanović tizenegy gyermeke közül harmadikként. Az elemi iskola elvégzése után tanulmányait a pécsi Szécsényi István Gimnáziumban
folytatta, ahol 1946-ban kitűnő eredménnyel
érettségizett. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára iratkozott be,
ahol 1950-ben szerzett építőmérnöki diplomát.
1963-ban közgazdász diplomát szerzett, 1966ban közgazdaságtanból doktorált. Tervezőmérnökként a Mélyépterv Vállalat munkatársa volt.
Elsősorban infrastrukturális és ipari létesítmények tervezésével
foglalkozott. Sok más jelentős munkája mellett részt vett a müncheni olimpiai stadion, valamint oroszországi (akkor szovjetunióbeli) nagy földgázvezeték építésében. 1988-ban főmérnökként
vonult nyugdíjba.
Vojislav Lastić, hosszú és kivételesen gazdag szakmai karrierje mellett, életét a szerb
nemzetiség javára,
a magyarországi
szerbek
identitásának megőrzésére fordította.
Aktívan részt vett
az 1972-ban alapított budapesti
Délszláv Kulturális
Klub, majd a Szerb
Kulturális Klub tevékenységében,
amelynek 2001től az elnöként
tevékenykedett.
Tagja volt a Szerb
Országos Önkor-
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mányzat elnökségének, 1994-től volt elnöke a
Csobánkai Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Az építőiparban végzett kiváló munkáját számos
magas állami kitüntetéssel ismerték el, 2007ben pedig a szerb közösségben végzett áldozatos munkája elismeréseképpen megkapta a Magyarországi Szerb Önkormányzat „Szent Száva”
kitüntető oklevelét.
1960-ban kötött házasságot Sofija Šošić tanárnővel, 1961-ben született meg gyermekük
Jovanka Lastić. Jovanka Lastić Belgrádban szerzett orvosi, ortopéd sebészi diplomát, azonban
az orvosi pályát felcserélte a tanári hivatással, a
budapesti Nikola Tesla Szerb Gimnáziumban lett
a biológia professzora. 2009 óta az intézmény
igazgatónője.

Őszinte részvéttel:
Csobánka Község Önkormányzata
A képek forrása: Szerb Újság 2018. szeptember 20-i szám.
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Képviselő-testületi döntések
Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én tartotta legutóbbi ülését, amelynek során a Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta. Tudomásul vette a Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi tájékoztatóját, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az egészségügyi
alapellátást végző szervezetek éves beszámolóit. Ezen ülésen belül a Testület jóváhagyta a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által
összeállított Vízkorlátozási Intézkedési tervet.
Veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakossági veszélyes
hulladék begyűjtésére és elszállítására kiírt pályázat nyerteseként a Faragó Környezetvédelmi Kft.-t bízza meg a veszélyes hulladék begyűjtésével illetve elszállításával.
Egészségház
A Képviselő-testület - figyelemmel az egészségügyi alapellátás körében ellátandó háziorvosi és védőnői kötelező feladatellátásra - a Fedémes Patika Kereskedelmi Bt.

Útkarbantartási munkák
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka területén található 1109 jelű főútvonalon tapasztalt meghibásodások miatt a
Polgármesteri Hivatal több alkalommal kereste már meg a Magyar
Közútkezelő Nonprofit Zrt. munkatársait. Legutóbbi panaszunkra
az alábbi válasz érkezett:
„Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben lévő helyszíneken a Magyar Közút NZrt. illetékességébe tartozó burkolathibák helyreállítását a mérnökség munkatársai 2018. október 31-ig elvégzik. Sajnos a javítások
megkezdésének időpontját a Szentendrei mérnökség kiemelt feladatai
és folyamatos leterheltsége miatt nem tudja korábbra ütemezni. Mérnökségünk ennek ellenére az illetékességi körébe tartozó üzemeltetési-fenntartási feladatokat igyekszik erőforrás-kapacitása figyelembevételével optimalizálni.”
Kérjük a javítások elvégzéséig szíves türelmüket!
Csobánkai Polgármesteri Hivatal

Költségvetés módosítása
Csobánka Község Önkormányzata a 2018. évre vonatkozó költségvetést az alábbiak szerint módosította:
Bevételek és kiadások
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
a) 606.472 E Ft bevétellel,
b) 606.472 E Ft kiadással állapítja meg.
BEVÉTELEK
384.421 E Ft működési célú bevétellel
15.914 E Ft felhalmozási célú bevétellel
206.137 E Ft finanszírozási bevétellel
KIADÁSOK
375.450 E Ft működési célú kiadással
223.714 E Ft felhalmozási célú kiadással
7.308 E Ft finanszírozási célú kiadással
Az önkormányzat a kiadások között 39.507 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
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és Tompa Istvánné tulajdonosokkal a 2014 Csobánka, Béke út
13. alatti Egészségház tekintetében kötendő 5 éves határozott
idejű bérleti szerződést elfogadta.
Szőlőprés lehetséges felújítása
A Polgármesteri Hivatal előkertjében lévő kőzúzó bálványos
szőlőprés felújítása tekintetében úgy dönt, hogy annak bontását megelőzően felkéri a Csobánkai Értékőrző és Községszépítő
Egyesületet, hogy mérje fel a restaurálási munkák esetleges adomány útján történő finanszírozásának lehetőségeit, majd nyújtson be javaslatot erre vonatkozóan a Képviselő-testület felé.

Bursa Hungarica 2019
Csobánka Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatásban tanuló
hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú pályázat). Az ösztöndíjban
olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató, vagy folytatni kívánó
hallgatók részesülhetnek, akik Csobánkán állandó lakóhellyel
rendelkeznek.
A pályázatról további információ a www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15
oldalon található, a pályázati kiírások pedig letölthetőek a
www.csobanka.hu oldalról.

A pályázatok benyújtási határideje:
2018. november 6.
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Állásajánlat
A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
Csobánkai Tagintézménye

teljes állású karbantartót
keres azonnali belépéssel!
További információ a következő elérhetőségeken kapható:
igazgato.csobanka@gmail.com
30/714-3368.
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PÁLYÁZAT - Óvodavezető
Csobánka Község Önkormányzat pályázatot hirdet
Borostyán természetvédő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt
évre, 2019. január 31. napjától 2023. július 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2014 Csobánka, Fő út 11.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban
2019. január 31. napjától tölthető be
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. melléklete, valamint a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak. Jelenleg az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében béren kívüli juttatást 12.000 Ft/fő/hó összegben
biztosít a fenntartó munkahelyi meleg étkeztetés formájában.
Pályázati feltételek:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet (ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt) és cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, illetve szakmai helyzetelemzésre épülő iskolai alapozó csoport további működtetésére vonatkozó tervet, fejlesztési elképzelések,
• végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
• büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap.
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A pályázatok benyújtásának formája: Írásban, zárt borítékban, egy eredeti példányban.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csobánka Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2014 Csobánka, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
valamint „Pályázat a Borostyán Természetvédő Óvoda magasabb
vezetői álláshelyére” vagy
• Személyesen: Winkler Sándor Józsefné polgármesternek címezve
(2014 Csobánka, Fő út 1. )
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület.

PÁLYÁZAT - települési karbantartó
Csobánka Község Önkormányzat pályázatot hirdet
Települési karbantartó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: településüzemeltetési
feladatok ellátása Csobánka település területén.
Illetmény és juttatások: A munkabér megállapítására Csobánka Község
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, alapfokú végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jó munkabíró és alkalmazkodó, valamint problémamegoldó készség, megbízhatóság, önálló munkavégzés,
• Szakképzettség megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a
megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,
• hozzájárulás a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozat a pályázat zárt ülésen való tárgyalásáról
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok képviselő-testületi elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.
A pályázat elbíráslásának határideje: 2018. november 8.
A pályázati kiírással/benyújtásával kapcsolatosan további információt
Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 0626-320-020/14 -es telefonszámon.

Fenntartói értékelés
A Képviselő-testület elfogadta a
Borostyán természetvédő Óvoda intézményvezetőjének 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó, valamint
a 2018/2019-es tanévkezdés tapasztalatairól szóló
beszámolóját.
A fenntartó elégedettségét fejezte ki az intézmény működése tekintetében, megköszönve egyben az óvoda dolgozóinak
a 2017/2018-as nevelési évben a betöltetlen álláshelyek miatti többletfeladatok végrehajtásában, valamint az iskolai előkészítő feladatokat ellátó 6. csoport sikeres működtetésében
való aktív közreműködést.

3

VI. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

Önszerveződő közösségek
támogatása
Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2018. év II. félévi
pénzügyi támogatására közzétett pályázati felhívásra
benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint részesíti támogatásban:
Szent Anna Cserkészcsapat (2014 Csobánka, Béke út 10.)
100.000 Ft

Őszi portya, valamint adventi koszorú
készítés költségeire

Csodaműhely Egyesület (2014 Csobánka, Fő tér 7.)
150.000 Ft

Helyi felnőttképzési programok
költségeire

Borostyán Szülői Szervezet (2014 Csobánka, Fő út 11.)
150.000 Ft

Terménybáb kiállítás és Családi nap
költségeire

Veszélyes hulladékok
A begyűjtés során a lakosságnál keletkező alábbi veszélyes hulladékokat veszi át a szolgáltató, kizárólag lakossági mennyiségben.
• elem, akkumulátor • autógumi • fáradt olaj • sütőolaj, zsír
• festékmaradék, oldószer • elektronikai hulladék (TV, hűtő, stb.,)
• irodatechnikai hulladék (toner) • fénycsövek, izzók
• hajtógázas flakon (spray) • gyógyszerhulladék
• növényvédő szerek, irtószerek maradékai
A begyűjtés időpontja:
2018. október 13. (szombat), 08.00-12.00 óráig
A begyűjtés helye: Csobánka, Plandics tér

PÁLYÁZAT - Önálló családsegítő
Csobánka Község Önkormányzat pályázatot hirdet
Önálló családsegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos családsegítői feladatok ellátása Csobánka település területén.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási forma esetén a családsegítő
munkakörnél meghatározott képesítés megléte,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság.
• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Jó szintű munkabíró és alkalmazkodó, valamint problémamegoldó készség, megbízhatóság, önálló
munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy a
megkérését igazoló postai feladóvevény másolata,
• hozzájárulás a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
• nyilatkozat a pályázat zárt ülésen való tárgyalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban
2018. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázat elbíráslásának határideje: 2018. november 29.
A pályázati kiírással/benyújtásával kapcsolatosan további információt
Katona-Berényiné Ferencz Krisztina pénzügyi csoportvezető nyújt, a 0626-320-020/14 -es telefonszámon.

A tanfolyamok helyszíne:
Csobánkai Általános Iskola
Időpontok: kedd-csütörtök

Táncelőkészítő csoport

nagycsoportos óvodás, 1. osztályos

14.30-15.30

Kisiskolás csoport
2-3. osztályos

15.30-16.30
A tanfolyamok kezdési időpontja változhat a jelentkezők létszámától függően.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet Pintér
Andreánál a foglalkozások időpontjában.
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Házszámok
kihelyezése
Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a
házszámok megállapításának szabályairól
szóló 17/2014. (XII. 15.) önkormányzati
rendelete a házszámokkal kapcsolatban a
következő rendelkezéseket tartalmazza.
• Az ingatlantulajdonos a határozattal
megállapított házszámot vagy helyrajzi számot köteles az ingatlanán elhelyezett házszámtáblán, illetőleg helyrajzi
szám-táblán kifüggeszteni.
• A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről,
megrongálódása esetén pótlásáról és
karbantartásáról a tulajdonos saját
költségén köteles gondoskodni.
• A házszámtáblát a beépített ingatlan
közterületről jól látható főépülete,
vagy egyéb épülete homlokzatán,
vagy az ingatlan bejárati ajtaján, kapuján, kerítésén, beépítetlen ingatlan
esetében a kerítésen kell elhelyezni.
Figyelemmel a Magyar Posta ez irányú
megkeresésére is, kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a könnyebb tájékozódás érdekében a házszámok kihelyezésről gondoskodni szíveskedjenek.
Köszönettel:
dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője

Élelmiszertámogatás
Időpont: 2018. 10. 29. (hétfő)
08.30 - 12.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
(Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
épülete) 2014 Csobánka, Fő út 1.

•
•
•
•
•

Élelmiszertámogatásban
részesülhet, aki(k):
Időskorúak járadékában részesülnek
Aktívkorúak ellátására jogosultak
Jövedelempótló rendszeres támogatásban részesülnek a helyi rendelet
alapján
Azon öregségi nyugdíjban részesülők,
akiknek a havi nyugdíja a 85.500 Ftot nem haladja meg
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülnek

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL

• Magasabb összegű családi pótlékra
jogosultak (betegség vagy fogyatékosság miatt)
• Tartósan betegnek, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelőknek vagy
súlyosan fogyatékos személyeknek
minősülnek
• Ápolási díjban részesülnek
• Fogyatékossági támogatásban részesülnek
• 70 éven felüliek (személyazonosító
igazolvány)
Kérjük a megállapító határozatot hozzák
magukkal, valamint a meghatalmazott a
meghatalmazást!
Winkler Sándor Józsefné
polgármester

Robbantási
gyakorlat
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
felhívja a csobánkai lakosság figyelmét, hogy a csobánkai gyakorlóterükön
2018.október hónapban robbantási
gyakorlatot fognak végrehajtani reggel
8.00 órától 16.00 óráig az alábbi napokon:

október 25., 30.
A gyakorlat során veszélyforrást jelenthet: a horgásztó gyakorlótér felőli
oldalán a repeszhatás és a földrögök
várható kiszóródása.
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Felhívás
KATASZTRFÓFAVÉDELEM FŰTÉSSZEZON
KEZDETÉVEL KAPCSOLATOS FELHÍVÁSA
Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő beköszöntével
nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak.
Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő
karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen
eszközöket.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, hiszen
a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és
gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a
kazánok robbanásában, mint például egy esetleges áramszünet,
aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál
ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó
szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelő üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt
mértékig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott,
illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan
működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és
ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott
mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

Kerti tevékenység, nyílt téri
égetés
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi
rendeletei értelmében
• a háztartási igényeket szolgáló, kertépítéssel és
zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet vasárnap és ünnepnapokon
10.00 – 13.00 óra között lehet végezni,
• az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése
2018. október 26-án (péntek) megengedett.
Szíves együttműködésüket a rendelet előírásainak betartásában előre is köszönöm!
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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Helyes lakossági tüzelés
A környezetbarát tüzelés 10 parancsolata
1. Fűtési és meleg víz előállítási igényemnek és lehetőségeimnek megfelelő, a lehető legkörnyezetbarátabb tüzelőberendezést telepítem otthonomba.
2. A tüzelőberendezést és a hozzá tartozó kéményrendszert
szakember segítségével helyezem üzembe.
3. Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifát vásárolok.
4. A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban szárítom legalább 12
hónapig.
5. A tüzelőberendezést környezetbarát módon rakom meg és
gyújtom be.
6. A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegőt.
7. Gondoskodom otthonomban a megfelelő hőszigetelés kialakításáról.
8. A tüzelőanyaggal takarékoskodom, a hőmérsékletet a takarékosság figyelembe vételével állítom be.
9. Gondoskodom a tüzelőberendezés és a kémény rendszeres,
szakember által történő felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
10. Soha nem égetek hulladékot, PET-palackot, kezelt fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanyagot.
Mit ne égessünk?
Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a következőkben szeretnénk bemutatni, hogy mely anyagok elégetése
tilos a háztartási berendezésekben. 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. 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
például az alábbiakat is:
• úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott
(pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
• rétegelt lemez, bútorlap,
• építési fahulladék,
• színes, „fényes” papírhulladék,
• petpalack, 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 szennyezve 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 témáról bővebben a http://futsokosankampany.hu// oldalon
olvashat.
Csobánkai Polgármesteri Hivatal
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Szünidei gyermekétkeztetés

Zöldhulladék begyűjtése

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés a) pontja alapján,
a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező, bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben, valamint általános- vagy középfokú iskola menzai ellátásban részesülő
gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
A 2018/19-es tanév őszi szünetére a szünidei étkezést (déli meleg
főétkezést) az általános- vagy középfokú iskola menzai ellátásban
részesülő gyermekek az őszi szünetben 3 munkanapon keresztül
2018. október 29., 30. és 31. napokon
vehetik igénybe.

Április 1. és november 30. között havi egy alkalommal
(hónap utolsó előtti csütörtök) házhoz menő rendszerben
kerül begyűjtésre a zöldhulladék, amelyet az út mellé, jól
látható helyre, reggel 6 óráig kell kihelyezni:

Nyilatkozat igényelhető a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban.
A meleg étel átvehető: A Borostyán Természetvédő Óvodában
(11.30-tól 12.30 óráig).

Amennyiben a matrica nem kerül felragasztásra, úgy a
Közszolgáltató nem szállítja el a zöldhulladékot.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a szünidei
gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a
szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat
alapján fennáll-e.
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

2018. október 18. (csütörtök)

A Közszolgáltató által kiosztott matrica felragasztható
• bármilyen 120 literes zsákra,
• 1 méternél rövidebb, 0,5 méternél nem nagyobb átmérőjű, szorosan összekötött gallykötegre,
• vagy a zsákárusító helyen zöldhulladékos zsákra cserélhető.
A zöldhulladék komposztálásra kerül, ezért kérjük, hogy
a felsoroltakon kívül semmit ne tegyenek a zsákokba!

Az októberi zöldhulladék elszállítás időpontja:

ELŐZZÜK MEG AZ
AFRIKAI SERTÉSPESTIST!

VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!
Jelentse be sertéstartását!
Csak így tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és a betegség által okozott
kárért is csak így kaphat kártalanítást!

Tartsa zártan sertéseit!
Csak az jusson az állatok közelébe, akinek feltétlenül szükséges.
Ne érintkezhessenek vaddisznóval állatai!

Tilos a sertéseket moslékkal etetni!
A sertéseket a fertőzött vaddisznóból, vagy sertésekből származó
ételek maradékában megbúvó vírus megbetegíti!

Hívjon állatorvost, ha beteg vagy elhullott az állata!
Az elhullott vagy beteg állat környezetében a vírus hónapokig
fertőzőképes marad!

Fertőtlenítsen az állatok tartási helyén!
A bőrén, ruházatán, lábbelijén, eszközökön levő vírus megfertőzheti
állatait!

Kérdése van?
További információt települése jegyzőjétől, állatorvosától és a járási
hivatalokban kaphat, valamint tájékozódhat a NÉBIH weboldalán is.

Központi elérhetőségeink:
Email:allateu@pest.gov.hu Telefon: (1) 236-4108

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL

Pest Megyei
Kormányhivatal
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PROGRAMOK - 2018. OKTÓBER
Október 19. péntek 18.00
NYITOTT ESTEK ELŐADÁSSOROZAT

Október 23. kedd 18.00
OKTÓBER 23. - CSOBÁNKA

A CSODA BENNÜNK VAN

Megemlékezés az 1956. évi forradalom kitörésének
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából

Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíró, író előadása
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Október 20. szombat 17.00
NEMZETISÉGI TÁNC- ÉS KÓRUSFESZTIVÁL

Október 23. kedd 18.30

Csobánka Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
Nemzetiségi Tánc-és Kórusfesztivált rendez a Baross
Péter Közösségi Tér és Könyvtár dísztermében, melyre
szeretettel hív minden Érdeklődőt. A rendezvényt bál
zárja, zenél a Takser Spatzen zenekar.

SZERELMEM, MAGYAR KATALIN

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

POZSGAI ZSOLT:
A SZEKÉR SZÍNHÁZ - LEÁNYFALU ELŐADÁSA

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc egyik
legendás hőse volt a tizenhat éves, önkéntes
vöröskeresztes lány: Magyar Katalin. A belvárosi
harcokban áldozta fel életét a forradalom utolsó
napjaiban. A fiatal lány történetét Pozsgai Zsolt
drámaíró a forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából írta meg.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Ovis foci a Dunakanyar SE szervezésében
minden hétfőn és csütörtökön 15.30-16.30
Babaklub
minden szerdán 9.00-10.30
A Vadvirág Nyugdíjas Klub klubnapja
minden szerdán 14.00-16.00
Pilates torna
minden szerdán 18.00-19.00
Thai Chi edzés
minden csütörtökön 17.30-19.00
Kung-Fu edzés
minden csütörtökön 19.00-20.30

A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BAROSS PÉTER KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS KÖNYVTÁR
2014 Csobánka Béke út 4.
Tel: +36 26 520 114, Email: kozhaz@csobanka.hu

Nyitva tartás

KÖVESSEN BENNÜNKET A FACEBOOKON, IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE

Közösségi tér: hétfő - 15.00-17.00; kedd - 8.00-17.00, szerda - 13.00-19.00; csütörtök 10.00-17.00; péntek - 13.00-19.00; szombat, vasárnap - meghirdetett programok szerint
Könyvtár: hétfő - zárva; kedd - 8.00-13.00; szerda - 13.00-18.00; csütörtök - zárva;
péntek - 13.00-18.00; minden hónap első szombatján - 8.00-13.00; vasárnap - zárva

@kozhazcsobanka | www.kozhaz.csobankahirek.hu

Eseménynaptár
H ulladékelszállítás
Kommunális hulladék elszállítása:

minden csütörtök

Szelektív hulladék elszállítása:

október 25., csütörtök

Lomtalanítás:

egyedi igény szerint (telefon: +36 22 350 111, e-mail: info@zoldbicske.hu)

Zöldhulladék elszállítása:

október 18., csütörtök

K épviselő - testületi ülés időpontja , tervezett napirendje
A helyi sajtótermék kiadói és szerkesztői feladatainak ellátására kötött szerződés felülvizsgálata

Október 25. - 1730
Baross Péter
Közösségi Tér és
Könyvtár Díszterme

Csobánka Község Önkormányzat igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2018. év decemberi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendjéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Döntés az önkormányzati közutak 2019. évi karbantartási munkáinak elvégzésére szóló ajánlattételi
felhívás elfogadásáról
Csobánka község téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata
Az iskolai felvételi körzettel kapcsolatos önkormányzati vélemény megadása
A belső ellenőrzési feladatok ellátására kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása
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