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TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak
engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely
2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő,
aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került
megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv.
nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így
ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a
vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján
a jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesít-
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mény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség
évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: a kút nem érint karsztvagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel
rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút
házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a
kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási
engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a
kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe
beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel
az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz
használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
folytatás a 4. oldalon
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Képviselő-testületi döntések
Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 25-én tartotta legutóbbi ülését, amelynek során a Polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját egyhangúlag elfogadta. A testület az egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló, átruházott hatáskörben hozott döntések tájékoztatóit, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést egyhangú szavazattal tudomásul vette.
TÉLI üzemeltetési terv

Belső ellenőrzési feladatok

A Képviselő-testület felülvizsgálta és kiegészítésekkel látta el a téli üzemeltetési tervét, mely szerint a hóeltakarítási
és síkosságmentesítési feladatokat elsősorban a 2017 év
decemberében vásárolt traktorral kívánja ellátni az Önkormányzat. Ez a kistraktor mind sószóró, mind hótoló adapterrel felszerelt.
Az esetlegesen megnövekedő üzemeltetési munkálatokra keretszerződést köt egy többfunkciós gépet üzemeltető vállalkozóval is, így biztosítva a szükséges kapacitásnövelést.

A Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával
megbízott Baumgartnerné György Orsolya megbízási szerződését további 1 évvel meghosszabbítja. Így a szerződése 2019.
december 31-éig lesz érvényben.
„Csobánkai Hírlevél”
A „Csobánkai Hírlevél” kiadói, tördelő és médiatartalom szerkesztői, valamint nyomdai feladatainak ellátását továbbra is a
Magyar Kultúra Kiadó Kft. (9061 Vámosszabadi, Béke u. 4.) végzi.

Téli igazgatási szünet
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete értelmében

a Csobánkai Polgármesteri Hivatalban
2018. december 17-től 2018. december 28-ig
(7 munkanap: december 17-21., december 27-28.)

téli igazgatási szünet lesz, a Hivatal zárva tart.
A haláleset anyakönyvezése ügyében a +3630/411-1233
telefonszámon fogadjuk a bejelentéseket.
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Felvételi körzet véleményezése
A 2019/2020. tanévre vonatkozó
általános iskolai felvételi körzet véleményezése
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése
értelmében a felvételi körzet megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét. Csobánka Község Önkormányzata véleményezési jogával élve a 2019/2020-as
tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzet meghatározásához a település teljes közigazgatási területe tekintetében a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
Csobánkai Tagiskoláját, mint kötelező felvételt biztosító intézményt javasolta a kormányhivatalnak felmenő
rendszerben (1-3. osztályig) megjelölni.
Az erről szóló előterjesztés és képviselő-testületi döntés
megtekinthető a www.csobanka.hu honlapon.
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző
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Robbantási gyakorlat
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felhívja a csobánkai lakosság figyelmét, hogy a csobánkai gyakorlóterükön
2018. november hónapban robbantási gyakorlatot fognak
végrehajtani reggel 8.00 órától 16.00 óráig az alábbi napokon:

november 12-13-14-15, 21.
A gyakorlat során
veszélyforrást
jelenthet:
a horgásztó
gyakorlótér felőli
oldalán a
repeszhatás
és a földrögök
várható
kiszóródása.
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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 ös�szegben 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 fog-
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lalkozástól 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.
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.
A pályázati kiírássál kapcsolatosan további információt dr.
Filó-Szentes Kinga jegyző nyújt, a 06/26/320-020/16.
mellék telefonszámon.
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TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak
engedélyeztetéséről
folytatás az 1. oldalról
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM
rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt csak olyan
tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A
fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól 2018. december 31-ig.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet
szerint.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során minden esetben
szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet
karszt- vagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni,
amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény
kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem
kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált
laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása
előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem
kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság
az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000
forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság
összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből
is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását
tette díjmentessé.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges.
A kérelmet a Csobánkai Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton (2014
Csobánka, Fő út 1.).
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

Itt van a kémények karbantartásának ideje
A katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenysége jelenleg tizenhét megyében összesen kétezer-ötszázkilencvenkét településre terjed ki. A szolgáltatást a gazdálkodó
szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő
cégtől – szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente,
gázfűtést használóknak kétévente, a munkáért pedig díjat
kell fizetniük.
A társasházakba a kéményseprők hívás nélkül kimennek,
a lakóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük (kivéve, ha egy
lakás valamely vállalkozás bejelentett telephelye). Szintén
ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra – tehát ha
valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával
is gondoskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor
szeretné azt.
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Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.
hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen
megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről.
A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató
levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőséget
biztosítanak az ellenőrzés azonnali elvégzésére is, de ennek
igénybevétele ekkor sem kötelező.
A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a
fűtésrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése;
az esetleges problémák kiszűrése, a balesetetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás. A vizsgálat során
kívül-belül megnézik az égéstermékelvezetőket, ellenőrzik
azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés biztonságos
működéséhez van-e az adott helyen elég levegő, illetve biz-
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tosított-e a levegő utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből
távozó égéstermék összetételét. Ha problémát tárnak fel, fontos, hogy
saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról. A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie
az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett
műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői
készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles
munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka
elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni. A
katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és
teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

Indul a fűtés
A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek
a napokban. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen
használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a
rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

•

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:
• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását
bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések
életveszélyesek lehetnek.
• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak
rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az
ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választ-

•

•

•

•

•

•
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ja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es
nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari
ügyfélszolgálatot.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt.
A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem
biztosított a levegő-utánpótlás.
Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők
életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek,
és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.
Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf
Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.
hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy
nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat
bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi
korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy
teljes fűtési szezonban.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is
gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.
(Forrás: BM OKF)
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Álláshirdetés

Ingyenes jogi tanácsadás

Az IRMÁK Nonprofit Kft. csobánkai Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthona ápoló – gondozó munkakörbe kollégákat keres. Szakirányú végzettség előnyt
jelent, de várjuk a szakképesítéssel nem rendelkező,
de képzést vállalók jelentkezését is! Pályakezdés, vagy
nyugdíj nem akadály.
Jelentkezni lehet személyesen az intézményben munkanapokon munkaidőben Erk Szilvia vezető ápolónál, bővebb információ a 06304094364-es számon kérhető.
Huszár Viktória
szakmai igazgató
IRMÁK CSOPORT
IRMÁK Nonprofit Kft.
HU-2730 Albertirsa, Dózsa György u. 26
TEL: +36307420528
huszarviktoria@irmak.hu
www.irmak.hu
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biczi és Turi Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés értelmében az
Ügyvédi Iroda Csobánka településen a lakosság részére
havonta két órában ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
Az Ügyvédi Iroda lakosság részére történő
ingyenes jogi tanácsadásának újabb időpontja:

2018. november 29-én (csütörtökön )
15.30 órától – 17.30 óráig.
Ingyenes jogi tanácsadás helye:
Csobánkai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme
(2014 Csobánka, Fő út 1.).
Előzetes időpont egyeztetés a
26/320-020/24. mellék telefonszámon történik.
Tisztelettel:

dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL

2018. NOVEMBER

Zöldhulladék begyűjtése

TILOS a nyílt téri égetés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelete értelmében

a háztartásokban összegyűlt avar,
gally és egyéb növényi hulladék égetése

november 1. és február 28. között TILOS
Kérem a Lakosság együttműködését a fenti rendelkezés
betartásában.
dr. Filó-Szentes Kinga
Csobánka Község Jegyzője

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:
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!
Amennyiben a matrica nem kerül felragasztásra, úgy
a Közszolgáltató nem szállítja el a zöldhulladékot.
A novemberi zöldhulladék elszállítás időpontja:

2018. november 22. (csütörtök)

PROGRAMOK - 2018. NOVEMBER
November 16. péntek 18.00
NYITOTT ESTEK ELŐADÁSSOROZAT
„VESZTESÉG,- AMI NEM A HALÁL; HANEM…?!”

Témafelvezető: Tegzes Katalin s.a. nővér
Témaköreink:
- Veszteség - elengedés
- Minden vég, egy új kezdet
- Ki vagy mi segíthet?
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

November 17. szombat 16.00
NOSZTALGIA PARTY
Zenés, táncos mulatság a csobánkai Vadvirág
Nyugdíjas Klub és a Baross Péter Közösségi Tér és
Könyvtár szervezésében.
DJ: Kovács Richárd
A belépő a Vadvirág Nyugdíjas Klub tagjainak: 400 Ft, tagsággal
nem rendelkezőknek: 600 Ft

November 24. szombat 14.00
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉS
Adventnyitó kézműves foglalkozás a Szent Anna
Cserkészcsapattal és Mohácsi Katicával.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

ADVENTI PROGRAMELŐZETES
Gyertyagyújtás és ünnepi műsorok minden
adventi szombaton 16.00-tól a Fő téren és a
közösségi házban.
December 1. szombat
14.00 -Mézeskalácssütés, a Régi karácsony c.
kiállítás megnyitója
16.00 - A Szentendrei Barcsay Jenő Általános
Iskola Csobánkai Tagiskolájának adventi műsora
December 8. szombat
16.00 - A Vadvirág Nyugdíjas Klub adventi
műsora
16.30 - A Trambulin Színház Elveszett
krampuszok c. előadása, melynek végén
megérkezik a Mikulás
December 15. szombat
16.00 - A Borostyán Természetvédő Óvoda
adventi műsora
December 22. szombat
16.00 - Jézuska, betlehemes mézeskalácsmese
- élőzenés vidámság és áhitat a Trambulin
Színház előadásában

BAROSS PÉTER KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS KÖNYVTÁR
2014 Csobánka Béke út 4.
Tel: +36 26 520 114, Email: kozhaz@csobanka.hu
KÖVESSEN BENNÜNKET A FACEBOOKON, IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE

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

MOBIL SZAUNA
CSOBÁNKÁN
December 7-9. péntek-vasárnap

A Mikulás és a Sauna to Go egy lakókocsiba épített,
fatüzelésű finn szaunát dob le a közösségi ház udvarába.
Részletek, használati feltételek a Facebookon és weboldalunkon

Nyitva tartás

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

CSOBÁNKAI HÍRLEVÉL
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Tisztelt Lakosság!
A csobánkai Baross Péter Közösségi Ház 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:

november 29., csütörtök

Lomtalanítás:

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

Zöldhulladék elszállítása:

november 22., csütörtök

K épviselő - testületi ülés időpontja , tervezett napirendje
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megalapozó rendeletek felülvizsgálata
és egyéb megalapozó döntések:
1. A helyi adórendelet felülvizsgálata
2. Bérleti szerződések felülvizsgálata
3. Lakások és nem lakáscélú helyiségek díjtételeinek felülvizsgálata

November 29. - 1730
Baross Péter
Közösségi Tér és
Könyvtár Díszterme

4. Közterület használati rendelet díjtételeinek felülvizsgálata
5. A személyes gondoskodás keretében nyújtott házi segítségnyújtás igénybevételéről,
valamint térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. Az önkormányzati képviselőnek és az önkormányzati bizottság tagjának járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
7. Az Önkormányzat 2019. évi komplex felújítási-fejlesztési terve
Az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos 2019. évi irányelvei, az Önkormányzat
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének időszaki felülvizsgálata
A Csobánkai Sportegyesület 2018. évi beszámolója, valamint a 2019. évben megvalósítani
tervezett feladatok költségének jóváhagyása
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