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Polgármesteri beszámoló a 2019. július 9. óta eltelt időszakról
- 2019. július 10.: Az Önkormányzat 350 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesült a Pénzügyminisztérium által kiírt "Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása"
pályázaton. A pályázat feltétele volt, azon túl, hogy az Önkormányzat a pénzügyi tárgyú
beszámolóit és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat határidőben és kellő alapossággal
elkészítse, egy szakmai teszt eredményes megírása. A tesz megírására ezen a napon került sor.
- 2019. július 11.: A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Pest Megyei
Kormányhivatal közreműködésével a közigazgatás vezetőinek katasztrófavédelmi feladataira
történő felkészülés részeként konferenciát szervezett a Pest megyei települések polgármesterei
részére. A konferencián részletes tájékoztatást kaptak a polgármesterek a vis maior támogatások
részleteiről, a szabad téri rendezvények lebonyolításának feltételeiről, valamint a kéményseprés
átalakult rendszeréről.
- 2019. július 15.: A Royalkert Kft. megkezdte az óvodai játszóeszközök telepítését az óvodai
6. csoportszoba számára az iskola mögötti önkormányzati tulajdonú ingatlanon. A gyerekek a
szeptemberi nevelési év kezdetekor már az új játszóudvart vehették birtokba.
- 2019. július 31.: Személyes egyeztetésre került sor az óvodai parkoló kialakítást tervező
mérnökökkel a korábbi képviselő-testületi döntésnek megfelelően. Az előzetesen elkészült
tervek engedélyezésével kapcsolatban a tervezők folyamatosan kapcsolatot tartanak az
engedélyező hatósággal az engedélyes és kiviteli tervek benyújtása tekintetében.
- 2019. május, augusztus-szeptember: Ezen hónapok során a Magyar Falu Program keretében
kiírt alprogramokra az Önkormányzat az alábbiak szerint nyújtott be pályázatait.
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- 2019. augusztus 6.: Személyes egyeztetésre került sor az iskola épület tekintetében a
vagyonkezelői jogokat gyakorló Váci Tankerületi Központ igazgatójával, szervezési
főosztályvezetőjével, valamint a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola igazgatójával a
Csobánka Játéktár kialakításával kapcsolatban.
- 2019. augusztus 12.: A közterületi kamerarendszer földkábeles átépítése tekintetében történt
egyeztetés a korábbi kivitelezővel, a Pilis Security Kft.-vel. A kivitelező beszámolt arról, hogy
az ELMŰ-vel való műszaki egyeztetés jelenleg is zajlik, amint meglesz a műszaki javaslatuk,
úgy az képezheti alapját a további tárgyalásoknak.
- 2019. augusztus 15.: A Képviselő-testület által megválasztott Helyi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján – az eskü- és fogadalomtételét
követően – megtartotta alakuló ülését. Az alakuló ülésen megválasztásra került a bizottság elnöke
és annak helyettese.
- 2019. augusztus 20.: Az augusztus 20-a alkalmából megrendezésre került községi ünnepségen
ünnepélyes keretek között átadásra került Szántó Lajos kitűntetett részére a Képviselő-testület
által adományozott Csobánkáért Díj. Szántó Lajos bácsinak ezúton is, ismételten gratulálunk, és
jó egészséget kívánunk.
- 2019. augusztus 27.: A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 kódszámú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra Csobánka Község Önkormányzata a
pályázati felület megnyílásának napján benyújtotta pályázatát, mely pályázaton az
Önkormányzat 359 899 289 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényelt.
- 2019. augusztus 30.: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark programban 2016. nyarán benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban, 2019.
augusztus 30-i dátummal értesítették az Önkormányzatot, hogy a pályázatot a Magyar Falu
Programba áttéve a nemzeti fejlesztési miniszter támogató döntést hozott. Ez alapján mintegy 70
négyzetméteres, hét erősítő elemet tartalmazó, új, korszerű sportpark épülhet a településen. Ilyen
jellegű fejlesztés az országban csak hét helyszínen fog megvalósulni.
Csobánka, 2019. szeptember 16.
Winkler Sándor Józsefné
polgármester

