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Polgármesteri beszámoló a 2019. március 15. óta eltelt időszakról
- 2019. március 21-24.: A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma, amelyhez az Önkormányzat elmúlt évekhez hasonlóan
ismételten csatlakozott. A szemétszedési akció kiemelt célterületei voltak idén a Csúcs-hegy és
a Kevély lábánál fekvő részek, a Szent-kút, a Dera (Kovácsi) patak és a Csobánka-nyereg és a
Vörösvári út területe. Sok önkéntes áldozta fel szabadidejét azért, hogy tisztább és
egészségesebb legyen a környezetünk. Meg is lett az eredménye, a korábbiakhoz képest 150
zsákkal több szemét gyűlt össze, és az Önkormányzat 32 m3 egyéb hulladékot szállíttatott el.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki kesztyűt húzott, zsákot fogott a négy nap
alatt és egy kicsit élhetőbbé varázsolta Csobánkát.
- 2019. március 26.: A Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda a Kft. költségére rendszámos
forgalomszámlálást tartott a település két végén (Vörösvári úton és a Dobogókői elágazásnál)
06-10 óra, valamint 14-19 óra között. A mérés eredményét meg fogják az Önkormányzat
részére is küldeni.
Élelmiszerosztásra került sor a Baross Péter Közösség Tér és Könyvtárban a helyi rendeletben
meghatározott jogosultak számára. Az Önkormányzat 214 személy részére adott át csomagot
2.503 Ft/fő értékben.
- 2019. március 29.: A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa első alkalommal
rendezte meg az „Önkormányzatok Bűnmegelőzési Konferenciáját”, melynek célja volt, hogy
létrehozásra kerüljön egy olyan tudományos fórum, amely kommunikációs teret adhat ahhoz,
hogy a települések közbiztonsága javuljon.
- 2019. április 3.: A belterületi forgalomszabályozási elemeinek komplett kivitelezésével
megbízott vállalkozó megkezdte a közúti jelzőtáblák kihelyezését a településen. A kivitelezés
során mintegy 130 db új tábla, 80 db új oszlop elhelyezésre, illetve számos tábla és oszlop
áthelyezésre kerül a forgalom és a lakosság lehető legkisebb mértékű zavarása mellett. A
munkálatok előreláthatólag május 31-ig tartanak.
- 2019. április 4.: A közétkeztetési szolgáltatási feladatok ellátó TS Gastro Kft.
ügyfélkapcsolati vezetője kereste meg az Önkormányzatot abból a célból, hogy felmérje a
szolgáltatás minőségét. Az intézményekkel előzetesen egyeztetetteknek megfelelően, mind a
rossz, mind a jó tapasztalatokról tájékoztattuk a szolgáltató képviselőjét.
- 2019. április 10.: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsának ülése volt Tatabányán, ahol napirendre került A Zöld Jövőnkért
Hulladékhasznosító Kft. 2018. évi mérleg beszámolójának elfogadása, a Kft. ügyvezetőjének
2018. prémium feladatainak értékelése, valamint a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási
Rendszer 2018. évi üzemeltetéséről és a „Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című
fejlesztésről szóló beszámoló.
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- 2019. április 11-12.: A Szentendrei Járási Hivatal ezekre a napokra határozta meg a
2019/2020-as tanévre történő beiratkozás időpontját. Információink szerint a jövő tanévre 19
kisgyermek iratkozott be a helyi iskolába.
Csobánka, 2019. április 15.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester

