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A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb
települési események, önkormányzati intézkedések
Fábri István polgármester beszámolója a 2012. május 30-június 7. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. június 7-i ülésére.)

- Összefoglalás -

1.) Csömör
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án tartotta
rendkívüli képviselő-testületi ülését.
Az ülés legfontosabb döntései: az iskola és az óvoda alapító okiratába bekerült
a német és a szlovák nemzetiségi oktatás és nevelés; a képviselők 1 fővel csökkentették
a Polgármesteri Hivatal létszámát, illetve a vezetői státuszok számát. A
rendőrség és az önkormányzat közötti együttműködési problémák tisztázása
céljából tartott napirendi pont tárgyalásán meghívott vendégként részt vett Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a
Gödöllői Rendőrkapitányság parancsnoka és Mondok
Zoltán százados, kistarcsai rendőrőrs vezető.

2.) Megtörtént
a Krammer Teréz Zeneiskola belső
felújítási munkáinak műszaki átadás-átvétele. Az épület korábban átadott tetőés födémszerkezetének munkáit - nyilvánosan lefolytatott pályázati eljárás
eredményeként - kiváló minőségben a csömöri kötődésű Larix Kft., a belső
felújítási munkáit hasonlóan kiváló műszaki színvonalon a csömöri székhelyű Profiszálka
Bt. végezte. A munkák befejezésével lezárult az intézmény és az általános
iskola működésének kényszerűen nehéz, átmeneti időszaka, így 9 hónap után
visszaköltözött a zeneiskola a saját épületébe. Ezzel egyúttal az általános
iskola első évfolyamának osztályai is itt kezdhetik a tanévet ősztől, továbbá
felszabadult a sportcsarnok két klubszobája és a művelődési ház régi könyvtár
része is.
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3.) Június
1-jén hagyományos pedagógusnapi
rendezvényre került sor a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az önkormányzat
nevében Fábri István polgármester
köszönte meg a több mint másfél száz csömöri tanító, tanár, óvodapedagógus és
zenetanár munkáját, majd Tormay-Lesták
Mária oktatási bizottsági elnökkel átadta az Év Pedagógusa díjat Barcsayné Bácsfalvi Andreának. A vacsorával
záruló rendezvényt a polgármesteri hivatal munkatársa, Félegyházy-Sütő Eszter kommunikációs vezető szervezte.

4.) Június
4-én elkezdődött a kötelező ebösszeírás
a településen. A polgármesteri hivatal munkatársai és külső közreműködők által
végzett személyes adatgyűjtés során - nem kötelező jelleggel - az egyéb háziállatokról is gyűjtenek adatokat,
továbbá a település aktuális kérdéseiről is megkérdezik a csömöri polgárok
véleményét. A 3 300 háztartásra kiterjedő kérdőíves vizsgálat az eddig
legnagyobb léptékű közvélemény-kutatásnak
számít Csömörön.

5.) Június
4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján,
Csömörön megemlékező rendezvényt tartott a Gloria Victis Közhasznú Alapítvány
és a Csömöri Szent Korona Közösség. A Mátyás Király Általános Iskolában is a felső
tagozatosok részvételével tartottak megemlékezést. Az internetes portálok közül
az önkormányzat hivatalos honlapja (www.csomor.hu)
és a Csömöri Civil Egyesület hírportálja, a Csömöri Hírek (www.csomorhirek.com)
jelentetett meg külön írást a Magyarország óriási területvesztését és több
millió magyar határon túlra kerülését eredményező 1920-as trianoni döntésről.

6.) Június
4-én kis ünnepség keretében átadták a Csömöri
Polgárőr Egyesület részére a Rákóczi
u. 4. szám alatti irodát, amellyel a szervezet először jutott saját
helységhez. Mihalovics Bertalan, a
helyi polgárőrség vezetője Pásztor Sándor
képviselőtől, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökétől jelképesen
átvette az iroda kulcsát a polgárőrök előtt. Az eseményen jelen volt Fábri István polgármester, Mondok Zoltán százados, a
kistarcsai
rendőrőrs parancsnoka, Orbán Győző és
Papp Zoltán helyi körzeti
megbízottak, továbbá a csömöri székhelyű Relicőr Kft. képviseletében Barna Attila.
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7.) Június
4-én eldőlt, hogy továbbra is az NB/I-ben szerepelhet Csömör jelenleg egyetlen
első osztályú felnőtt versenysport csapata, a Rubeola FC Csömör férfi futsal együttese. A Dunakeszi elleni
osztályozón a Komáromban elért idegenbeli egygólos siker után a Csömör
Sportcsarnokban fölényes, 9-3-as győzelmet arató és ezzel a legfelsőbb
osztályban maradó csapatot több száz csömöri szurkoló ünnepelte. Az elért
sikerekről és a jövőbeni tervekről június 7-én a Digi Sport tévécsatorna Reggel
Start élő adásában Takó Csaba edző és
Fábri István polgármester beszélt.

*****

- Június
10-én, vasárnap kerül sor a hagyományos úrnapi körmenetre. A római katolikus
egyházközség szervezésében zajló, de számos más felekezetű csömöri
közreműködésének jegyét is magán hordozó, a település fő útjain látható
színpompás virágszőnyeg kialakításában sok százan vesznek részt. Az esemény
évről-évre nagyon sok látogatót vonz a községbe.

- Június
10-én, délután kerül sor az első Csömöri Fúvószenekari Találkozóra a Krammer
Teréz Zeneiskola szervezésében a Hősök terén.

- Július
16-án adjuk át a Gorkij utcai új játszóteret és a felújított kézilabdapályát.
Az újtelepi-hőstelepi lakók számára meghirdetett szabadtéri rendezvényen a
kisgyermekes családokat, illetve az asztaliteniszezni, kézilabdázni és
kosárlabdázni vágyókat várjuk.

- A következő,

rendes testületi ülésre július 5-én, csütörtökön kerül sor. Elképzelhető, hogy
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a ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás ügyében június végéig rendkívüli testületi
ülést is kell tartanunk.

- Július 7-én
újra bolhapiac lesz a Hősök terén az önkormányzat szervezésében.

Fábri
István s.k.

polgármester
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