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Polgármesteri beszámoló a 2019. május 18. óta eltelt időszakról
- 2019. május 24.: Az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlést tartott Pomázon. A
Közgyűlés napirendjén szerepelt a Felügyelő Bizottság jelentése, a 2018. évi pénzügyi
zárszámadás, a költségvetési beszámoló, illetve a 2019. évi költségvetés elfogadása.
- 2019. május 22-25.: A 2019. május 25-ére kitűzött Európai Parlamenti képviselők választásán
a csobánkai három szavazókörben szavazatszámláló bizottsági feladatokat ellátó személyek
eskütételére került sor, majd ezt követően a Helyi Választási Iroda vezetője felkészítő oktatást
tartott a tagoknak. A választás problémamentesen lezajlott. Ezúton köszönöm én is minden
résztvevőnek a fegyelmezett munkavégzést.
- 2019. május 29.: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Tanácsának ülése volt Tatabányán, ahol napirendre került a Társulás 2019. évi költségvetésének
módosítása, illetve 2018 évi zárszámadás elfogadása.
Az egészségügyi alapfeladatokat a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.-vel ellátó
önkormányzatok képviselői 2019. május 16-án egyeztetést tartottak a jövőbeni feladatellátás
tekintetében, mely egyeztetésen megegyezés született, hogy Csobánka település bekéri az
Ügyelettől azon adatokat, amely a további tárgyalások alapját képezhetik. Az adatközlés az
Ügyelettől megérkezett, annak alapján megállapításra került, hogy a támogatási összegekből az
alapellátás már nem finanszírozható a továbbiakban. Az öt önkormányzat képviselője, illetve a
Bt. ügyvezetője ezen a napon ült le ismételten tárgyalni Csobánkán, melynek kapcsán a
polgármesterek előzetes ígéretet tettek, hogy a támogatási összeg emelése tárgyában
előterjesztést nyújtanak be a Képviselő-testületek felé. Csobánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a támogató döntését 2019. május 30-án meghozta.
- 2019. június 12.: A Pest Megyei Kormányhivatal a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. § (2)
bekezdése szerint minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi
az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli
a bűnmegelőzési tevékenységet. A 2018. évre vonatkozó beszámolók, adatok és információk
alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a bűnmegelőzési
tevékenység ismertetéséről és az elvégzendő feladatok megvitatása céljából szakmai
konferenciát szervezett erre a napra. Az Önkormányzatot a konferencián a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, illetve a Hivatal szociális ügyintézője képviselte.
Ezen a napon köszöntötte az Önkormányzat a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár
dísztermében a településen dolgozó pedagógusokat. A köszöntést követően az ünnepi műsort a
Leányfalui Szekér Színház szolgáltatta. Ezúton is ismételten nagyon köszönöm a
pedagógusaink áldozatos munkáját, amit gyermekeinkért tettek az elmúlt évben is.
- 2019. június 26.: Az idei évben is meghirdetett komposztálási pályázaton nyertes pályázók
ezen a napon vehették át a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtárban a ládákat miután az erre
vonatkozó együttműködéséi megállapodást az Önkormányzattal megkötötték, és a
komposztálásról szóló előadást meghallgatták.
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- 2019. július 9.: Az Önkormányzat által hatósági árverésen vett Széchenyi István u. 6. sz. alatti
ingatlan birtokba vétele megtörtént a zárak lecserélése mellett. Az ingatlan birtokba vételét az
illetékes végrehajtó írásban is visszaigazolta.
Csobánka, 2019. július 15.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester

