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Polgármesteri beszámoló a 2019. április 12. óta eltelt időszakról
- 2019. április 16.: A Szentendrei Járási Helyi Védelmi Bizottság ezen a napon tartotta az ez
évi első rendes ülését, mely ülésen napirenden szerepelt a HVB SZMSZ-ének módosítása,
beszámoló a két ülés között végrehajtott feladatokról, a 2019. évi feladat- és pénzügyi terv,
valamint a beszámoló a téli időjárási helyzet, valamint az ár- és belvízvédelmi helyzet
alakulásáról, a végrehajtás tapasztalatairól.
- 2019. április 25.: A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés biztosítását
az Önkormányzatnál. A hatósági ellenőrzés során tett megállapítások alapján a Képviselőtestület 2019. május 30-i rendes ülésére előterjesztettük a javasolt rendeletmódosításokat,
illetve a szakmai program felülvizsgálatát. Időközben a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
feladatainak ellátása céljából írásban kerestük meg a Pilisvörösvár és Környéke Szociális
Intézményfenntartó Társulás Tanácsát, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy esetlegesen
a Társulás által fenntartott Városi Napos Oldal Szociális Központ Csobánka község
vonatkozásában is elláthassa a házi segítségnyújtás feladatait.
- 2019. május 1.: Idén is nagy érdeklődés kísérte az önkormányzati rendezésben megtartott
Majális napi rendezvényt. A gyerekek fajátékokkal játszhattak, valamint zenés-táncos
programok váltották egymást a színpadon. Sokan ragadtak fakanalat és mérették meg magukat
a főzőversenyen. A főzőverseny nyerteseit oklevéllel díjazta a polgármester. Köszönet a
közösségi ház dolgozóinak a lelkiismeretes szervezésért és rendezvény lebonyolításáért.
- 2019. május 6.: A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyszállítási
Közszolgáltatási Igazgatósága a 2019/2020-as menetrendi évre vonatkozó menetrendek
szakmai előkészítését és önkormányzati egyeztetését tartotta Pilisvörösváron. A menetrendi
egyeztetés célja volt az önkormányzatok tájékoztatása a tervezett menetrendi változásokról, a
menetrend módosítását igénylő javaslatok, észrevételek összegyűjtése a közösségi közlekedés
színvonalának javítása érdekében. A menetrendi egyeztetésen elhangzó önkormányzati
igényeket követően az Igazgatóság a szolgáltató társaságokkal közösen megvizsgálja, és
javaslatot dolgoznak ki a menetrendi irányelvekben meghatározott elvárások figyelembe
vételével a hivatásforgalmat kiszolgáló valós utazási igények lehetőség szerinti teljesítésére.
Az egyeztetésen elhangzott, hogy a nyári szünetben Békásmegyer és Szentendre között HÉV
pótló buszok fognak közlekedni karbantartási munkálatok miatt. Kétféle autóbusz közlekedés
lesz, az egyik a régi szentendrei úton, illetve egy gyorsabb járat a 11-es főúton.
- 2019. május 7.: Élelmiszerosztásra került sor a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében
a helyi rendeletben meghatározott jogosultak számára. Az Önkormányzat 219 személy részére
adott át csomagot 2.700 Ft/fő értékben.
- 2019. május 7-8.: A Borostyán Természetvédő Óvoda is megtartotta a 2019/2020-as nevelési
évre történő óvodai beiratkozását. Az óvodába előzetesen 27 gyermek iratkozott be.
Elmondható, hogy az intézmény a következő nevelési évtől is „teltházzal” fog működni.
- 2019. május 16.: A Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. ügyvezetője 2019. március 25.
napján a támogatási összeg 2019. február 1. napjától történő emelésére irányuló kérelmet
nyújtott be Csobánka Község Önkormányzatához, mely kérelem a támogatási összeg jelenlegi
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18,5 Ft/lakos/hó összegről 45,39 Ft/lakos/hó összegre történő emelését tartalmazta. Az
önkormányzati hozzájárulás mértékének emeléséről szóló polgármesteri előterjesztést a
Képviselő-testület 2019. április 25-én megtárgyalta, és azzal kapcsolatban 59/2019. (IV.25.)
KT-határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzati hozzájárulás összegét 18,5 Ft/lakos/hó
összegről 30 Ft/lakos/hó összegre emeli. A megemelt támogatási összeget is tartalmazó feladatátvállalási szerződés módosítását a Bt. ügyvezetője azonban nem írta alá azon indok miatt, hogy
ezen támogatás mellett az ügyeleti feladatokat már nem tudja ellátni. Időközben 2019. május 9én a támogatás emelése tárgyában ismételt kérelem érkezett, amely már 60 Ft/lakos/összegről
szólt. A kérelem részletes szöveges indokolást tartalmazott, azonban az érdemi döntéshez
szükséges összehasonlítható adatok nem voltak benne. Tekintettel arra, hogy a Bt. hat
településen látja el az egészségügyi alapfeladatokat, ezért ezen települési vezetők közös
egyeztetést tartottak a jövőbeni feladatellátás tekintetében 2019. május 16-án. Ezen
egyeztetésen megegyezés született, hogy Csobánka település bekéri az Ügyelettől azon
adatokat, amely a további tárgyalások alapját képezhetik. Az adatközlés kérelmezett határideje
2019. május 24-e.
- 2019. május 18.: Ezen a napon tartotta a csobánkai Vadvirág Nyugdíjas Klub
megalakulásának 30. évfordulóját. A rendezvényen megjelent az „Életet az éveknek” Egyesület
országos elnöke, Balázs János, és a területi vezetője, Peredi Tivadarné. A meghívottak nagyon
színvonalas műsorral köszöntötték nyugdíjas klubtagjainkat, majd zenés-táncos mulatsággal
végződött a rendezvény. Köszönet a klubtagoknak, az őket segítő családtagoknak és a
lakosoknak, akik munkájukkal hozzájárultak egy ilyen színvonalas rendezvény
lebonyolításához.
Csobánka, 2019. május 20.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester

