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Tájékoztató a 2012. november 7-i 
Képviselõ-testületi ülésérõl

Csabrendek, Hosztót, Szent-
imrefalva, Veszprémgalsa, 
Zalaszegvár Községi Önkor-
mányzatok Körjegyzõje
TÁJÉKOZTÓJANapirend előtt: Turcsi József polgár-

mester beszámolt a korábbi ülés óta tör-
tént  fontosabb  eseményekről  és  a  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról.

Napirenden:
- A Képviselő-testület új az önkormány-

zat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletet fogadott el 
a  korábbi  törvényi  változások  miatt.  A 
vagyongazdálkodási szemlélet gyökeres vál-
tozáson ment keresztül, melyre tekintettel 
a  helyi  vagyonrendeletek  felülvizsgálata 
elkerülhetetlenné  vált.  Módosult  többek 
között  az  önkormányzati  vagyon  elneve-
zése  és  csoportosítása  is.  A  nemzeti  va-
gyontörvény  alapján  az  önkormányzatok 
törzsvagyona  forgalomképtelen  és  kor-
látozottan  forgalomképes  vagyon.  A  for-
galomképes  vagyon  új  megnevezése 
„üzleti  vagyon”.  A  forgalomképtelen 
törzsvagyoni  körbe  tartoznak  a  nemzeti 
vagyontörvényben  tételesen  felsorolt  kizá-
rólagos  önkormányzati  tulajdonban  álló 
vagyonelemek, valamint a nemzetgazdasági 
szempontból  kiemelt  jelentőségűek.  A 
nemzeti  vagyontörvény  szerint  minden 
önkormányzat köteles lesz közép- és 
hosszú  távú  vagyongazdálkodási  tervet 
készíteni.  A  nemzeti  vagyon  átruházására 
és  hasznosítására  vonatkozó  szerződés 
csak  olyan  szervezettel  köthető,  mely 
esetében  a  nemzeti  vagyon kezelésére  vo-
natkozó  tevékenység  átlátható.  A  helyi 
önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár  feletti  vagyon  tulajdonjogát  át-
ruházni  csak  versenyeztetés  útján  lehet. 
Az  államot  a  jövőben  az  önkormányzati 
ingatlanok  értékesítése  esetében  első 
helyű,  törvényes  elővásárlási  jog  illeti 
meg,  amit  harminc  napos  határidővel 
gyakorolhat. Az önkormányzati vagyon in-
gyenes  hasznosítási  lehetősége  kizárólag 
közfeladathoz  kötött.  Ez  a  szabályozás 
lényeges  korlátot  jelent  az  önkormányzat 
számára, pl. a helyi civil szervezetek részére 
történő ingyenes helyiséghasználata esetén. 

- A  Képviselő-testület  elfogadta  a  helyi 
adókról, valamint a talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati  rendeletet.  Csabrendek 
község  Képviselő-testülete  a  helyi  adó 
rendeletében az alábbi mentességeket és 
adókedvezményeket fogadta el.  

Mentesül az adó megfizetése alól: 
a)  a  70  év  feletti,  egyedül  élő  magán-

személy  a  lakcímnyilvántartás  szerinti, 
életvitelszerűen  lakóhelyül  szolgáló  épít-
ménye után, akinek a jövedelme az öregségi 
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 
200 %-át (57000.-Ft) nem haladja meg, 
b)  az  önkéntes  polgárőr  a  tulajdonában 

lévő  egy  lakóingatlana  után,  aki  a  Csab-
rendek  Község  Önkéntes  Tűzoltó  és 
Polgárőr  Egyesület  Kiemelkedően  Köz-
hasznú Szervezetben (továbbiakban: Egye-
sület) ötven órát meghaladó közszolgálatot 
teljesít.

Kedvezmények a 17000,-Ft évi kom-
munális adó mértékéből:
a) 25 % adókedvezmény illeti meg azt a 

lakóingatlant, amelynél az önkormányzat 
tulajdonát  képező  kommunális  szennyvíz 
átemelésre alkalmas házi szennyvízátemelő 
került beépítésre,
b)  40  %  adókedvezmény  illeti  meg  a 

külterületi gazdasági épületet, építményt, 
c)  50  %  adókedvezmény  illeti  meg  az 

önkéntes polgárőrt a tulajdonában lévő egy 
lakóingatlana  után,  aki  az  Egyesületben 
huszonöt  órát  meghaladó  közszolgálatot 
teljesít,  
d)  60  %  adókedvezmény  illeti  meg  a 

70  év  feletti,  egyedül  élő magánszemélyt, 
a  lakcímnyilvántartás  szerinti,  életvitel-
szerűen  lakóhelyül  szolgáló  építménye 
után,  akinek  a  jövedelme  az  öregségi 
nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének 
a  400  %-át  (114.000  Ft)  nem  haladja 
meg. 
 A fenti adókedvezmény vagy mentesség 

megállapítása iránt, kérelmet kell benyújtani 
az Önkormányzat Adóhatóságához. 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot 
a  talajterhelési  díjjal  kapcsolatos  jog-
szabályi  változásokra,  valamint  a  DRV 
Zrt.  csatornarákötési  akciójának meghosz-
szabbításáról.
A  környezetterhelési  díjról  szóló 

2003.  évi  LXXXIX.  törvény  11.  §  (1) 
bekezdése értelmében azon kibocsátónak, 
aki  a  műszakilag  rendelkezésre  álló  köz-
csatornára  nem  köt  rá,  talajterhelési  díjat 
kell fizetnie, amelyet a helyi önkormányzat 
jogosult kivetni.
Felhívom  a  Tisztelt  Lakosság  figyelmét 

arra,  a  2011.  évi  CCI.  törvény  234.  §-a 
módosította  a  környezetterhelési  díjról 
szóló  2003.  évi  LXXXIX.  törvény  12.§ 
(3) bekezdésében foglaltakat, mely a ta-
lajterhelési  díj  egységdíjának  mértékét 
2012.  február  1-jétől  a  korábbi  120 Ft/m3 
helyett  1.200  Ft/m3  összegben  határozza 
meg,  amelyet  a  területi  szorzók  tovább 
növelhetnek.  Jövő  évben  (2013-ban)  tehát 
már  a  megemelt  egységdíjjal  számolt 
talajterhelési  díjat  kell  majd  az  érintett 
fogyasztóknak megfizetni. 
A  fenti  jogszabályi  változások  alapján 

a  kiépült  víziközmű-hálózatokra  való  rá-
csatlakozás az érintett fogyasztók számára 
gazdaságilag  indokolt  és  egyben  kötelező 
erejű.  A  rákötésekkel  kapcsolatosan 
felmerülő  fogyasztói  terhek  enyhítése 
érdekében  a  DRV  Zrt.  2012  április 
1-től  csatornarákötési  akciót  hirdetett, 
melyben vállalta, hogy az újonnan  létesült 
bekötések  átvételét  –  bruttó  13.970  Ft 
helyett  –  ingyenesen  elvégzi,  valamint 
az  akcióról  pedig  tájékoztatást  jelentet 
meg  különféle  médiumokban.  Az  akció 
sikeressége, valamint a szennyvízhálózatra 
történő  rákötések  további  ösztönzése 
érdekében  a  DRV  Zrt.  a  rákötési  akció 
időtartamának 2012. december 31-ig törté-
nő meghosszabbításáról döntött.

Folytatás a 3. oldalon Folytatás a 2. oldalon
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Csabrendek, Hosztót, Szent-
imrefalva, Veszprémgalsa, 
Zalaszegvár Községi Önkor-
mányzatok Körjegyzõje
TÁJÉKOZTÓJA

A rákötéssel kapcsolatos részletes tá-
jékoztató  és  a  nyomtatvány  elérhető  a 
DRV Zrt. honlapjának  (www.drv.hu) Ügy-
félszolgálati  menüpontjának  Letölthető 
nyomtatványok  almenüjében,  valamint 
ügyfélszolgálati irodáiban is.

Csabrendek, 2012. október 29.
Bardonné Baráth Zsuzsanna körjegyző

Folytatás a 1. oldalról

Bortúra
November 17-én  felhívásunkra közel 20 

fős lelkes társaság vett részt az első Rendeki-
hegyi Bortúrán. Márton nap után ugyan, de 
az  újbor  megízlelésének  vágyától  hajtva 
jártuk  végig  a Hegyközséget.  Örömünkre, 
szíves  boros  gazdák  kóstoltatták  finom 
boraikat, sokféle házi pogácsát, zsíros 
kenyeret  kínálva  mellé.  Kellemes  beszél-
getések és a nyugdíjasok dalai által kísérve 
nosztalgiáztunk  a  délután  folyamán.  Re-
méljük,  hogy  végre  sikerül  boros  gazdák 
és lelkes borfogyasztók részvételével meg-
alapítanunk a helyi Borbarát Kört. 
Köszönjük  a  vendéglátást  Béndek Zol-

tánnak és Hoffman Tamásnak!
Mógerné M. Ildikó

Hadak Újta 
HSE  - Farkasok  
megmérettetése
Sümegen  november  11-én  megtartott 

hétvégi házi területi versenyen 25-30 induló 
vett  részt, Sümeg, Tapolca, Csabrendek és 
környező településekről.

Eredmények: 
 Ovi 1. osztott második helyezett 
Bódai Gergő, Csabrendek
Kisiskolás 1.
2. Bódai Patrik, Csabrendek
Kisiskolás 2.
Osztott 2. Pupos Dominik, Csabrendek 

Jó hangulatú, nagy harcokat hozó nap volt!
Dicsőség és kondi!

Molnár Gábor 
egyesület elnöke

IV. Benedek Elek  
mesemondó verseny
Az idei évben is meghirdettük a Benedek 

Elek  mesemondó  versenyt.  Az  előző 
évekhez  hasonlóan  több  kategóriában. 
November 6-án az óvodások és az 1-2. osz-
tályosok produkcióit láttuk. Nagyon ügyes, 
jó előadásokat mutattak be.

Eredmények:
 Nagycsoportos  óvodás 
kategória:
I. Horváth Nóra
II. Bódai Nikolett
1-2. osztályos kategória:
I. Görhes Veronika 2.o
II. Zámbó Eszter 2.o.
III. Réfi Márta 1.a
November  8-án  a  3-4. 

osztályból 9 tanuló, az 5-8. 
osztályból 7 tanuló mutatta 
meg mesemondó tudását.
Nagyon  jól  kiválasztott 

és begyakorolt meséket 
hallottunk.  Szinte  nem  le-
hetett különbséget tenni a 
jobbnál  jobb  produkciók 
között.  Többen  már  az 
előző  években  is  szerepeltek,  így  nagyon 
felkészülten  és  bátran  álltak  a  színpadra. 
Érdekes,  magával  ragadó  előadásokkal 
gyönyörködtették  a  hallgatóságot.  Öröm 
volt  hallgatni  őket.  Reméljük  jövőre  is 

ilyen szép számmal és ekkora lelkesedéssel 
örvendeztetik meg a jelenlévőket.
Köszönjük.
Eredmények:
3-4. osztályos kategória:

I. Szatmári Tamás 4.a 
I. Orsós Olga 3. o
II. Bogdán Róbert 4. o
II. Pordán Levente 4.b
III. Marton Lajos 4.b
IV. Szabó Gréti Gyöngyvirág 3.o

IV. Zalán Eszter 3. o
IV. Molnár Fanni 4.a
5-8. osztályos kategória:
I. Arany Veronika 6.a
II. Soós Veronika 7.b

III. Szabó Donát 6.a
III. Istenes Noémi 6.a
További  képek  láthatók  az  alábbi  olda-

lakon: www.csabrendek.hu  
és www.facebook.com/csabrendek 
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70.  év  feletti  egyedül  élő  lakos  esetén 
a  fenti  mentesség  illetve  kedvezmény 
igényléséhez  a  Nyugdíjfolyósítótól  (2013. 
januárban) kapott zöld nyugdíjas összesítő 
szükséges. 
-  A  Képviselő-testület  módosította  a 

szociális  igazgatásról  és  gyermekvédelmi 
igazgatásról, ellátásról és szolgáltatásról 
szóló  5/2011.  (VI.6.)  önkormányzati  ren-
deletét.
-  A  napelemek  beszerzésére  vonatkozó 

ajánlatok  elbírálására  a  Bíráló  Bizottság 
tagjai kiválasztásra kerültek.
-  A  Mese-dom  Óvoda  és  Bölcsőde 

külső  homlokzat  felújítására,  nyílászárók 
cseréjére  és  fűtéskorszerűsítésére  önkor-
mányzatunk  25.119.000  Ft  összegű 
támogatásban  részesül t ,  amelyhez 
az  előírt  saját  forrás  6.279.750  Ft.  A 
közbeszerzési  eljárás  lebonyolításához  a 
PKM Projekmenedzsment Kft.  (Budapest) 
közbeszerzési tanácsadó cég került meg-
bízásra. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításához 

a  Bíráló  Bizottság  tagjai  is  kiválasztásra 
kerültek.

-  A  Csabrendeki  Kulturális  és  Sport 
Egyesület kérelme a alapján a Testület bérbe 
adja  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő 
Csabrendek,  Kossuth  u.  37/A  szám  alatti 
helyiségét 2013. január 1-től december 31-
ig. A  bérlő  az  ingatlan  használatáért  5000 
Ft+  Áfa  /hó  bérleti  díjat  és  a  közüzemi 
díjakat köteles fizetni, azzal a kiegészítéssel, 
hogy  a  fenti  kedvezményes  bérleti  díj 
feltétele a bérlemény karbantartása, állag-
megóvása,  központi  berendezéseinek 
üzemképes állapotban  tartása, amely mun-
kálatok elvégzése a bérlet időtartama alatt, 
maximum 60000 Ft összeg erejéig a Bérlőt, 
azon felül a Bérbeadót terhelik.
- A Képviselő-testület  elfogadta  a Csab-

rendek  I.  háziorvosi  körzet  2012.  évi  te-
vékenységéről készült beszámolót.
-  A  Községi  Könyvtár  és  Művelődési 

Ház  2012.  évi  tevékenységéről  készült 
beszámolót is elfogadta a testület.
Zárt  ülés  keretében  a  Képviselő-testület 

22  átmeneti  segély  kérelemről  döntött.  8 
család részére 116000 Ft-ot állapított meg, 1 
méltányossági átmeneti díj megszüntetésre 
került. 

Turcsi József 
polgármester

Folytatás a 1. oldalról

Tájékoztató a 2012. november 7-i 
Képviselõ-testületi ülésérõl

Tájékoztatom  a  Tisztelt  lakosságot, 
hogy  2013.   január   1.   napjától 
a helyi adókat (magánszemélyek 
kommunális  adója,  gépjárműadó, 
talajterhelési  díj,  iparűzési  adó) 
közvetlenül  a Balaton-felvidéki Taka-
rékszövetkezetnél  (Csabrendek,  Kos-
suth  u.  3.  szám  alatt)  fizethetik  be. 
Az  Adóhatóság  2013.  március  15-ig 
megküldi minden lakos részére az 
adófizetési  kötelezettségéről  szóló 
egyenlegértesítőt. Az egyenlegértesítő 
mellé csekket nem küldök. Felhívom a 
Tisztelt adófizetők figyelmét, arra hogy 
az Önkormányzat Adóhatóságától 
kapott  egyenlegértesítőjét minden  be-
fizetéskor vigye magával. 
Továbbá tájékoztatom, hogy átutalás 

esetén az alábbi számlaszámokra 
–  adónemenként  –  történhet  a  be-
fizetés  teljesítése:  Csabrendek  Köz-
ség Önkormányzat helyi adó szám-
laszámai:

- 72800092-10037469 
magánszemélyek kommunális adója
- 7280009210037476 
idegenforgalmi adó
- 72800092-10037490 iparűzési adó
- 72800092-10037517 
késedelmi pótlék
- 72800092-10037579 gépjárműadó
Köszönöm megértésüket.

Bardonné Baráth Zsuzsanna 
körjegyző

Csabrendek, Hosztót, Szent-
imrefalva, Veszprémgalsa, 

Zalaszegvár Községi Önkor-
mányzatok Körjegyzõje

HIrdETmÉnyE

Figyelem!
A Polgármesteri Hivatal 

telefonszáma megváltozott!

Az új számok:

06-87/553-070 és 553-071.

ÖkoEnergia Program Kft. 
– mert a jövõt most alkotjuk

Víztakarékos otthon: 
20-40 %-os spórolhat a víz- és csatornaszámlából

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  az  ÖkoEnergia  Program  Kft.  munkatársai  díjmentesen 
felmérik  az  érdeklődők  otthonában  a  csapokat,  zuhanyzókat  és  WC-tartályokat,  meg-
állapítják,  melyik  típusú  energiatakarékos  vízadagoló  ideális  az  adott  helyre  és  azzal 
mennyi takaríthat meg. 
Lehetőségük  lesz  a  kiválasztott  adagolókat  kipróbálni  és  a  helyszínen  megvásárolni 

(Egy-egy vízadagoló áltagosan 2.500-3.500 Ft-ba kerül.)

Akit érdekel az energiatakarékos vízadagoló, kérem, hogy 

2012. december 15-ig jelezze igényét 

a  Polgármesteri  Hivatalban  a  06-87-553-070, 553-071-es  számokon  vagy  a  Községi 
Könyvtár és Művelődési Ház munkatársainál a 06-20/3880-989, 453-187 telefonszámokon.

További  információért  tájékozódhatnak  a  www.okoenergia.com  honlapon  vagy 
forduljanak bizalommal Palásti Andreához a 0036-30/569-6525 telefonszámon.
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Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa, Zalaszegvár Községi 
Önkormányzatok Körjegyzõje Tájékoztatója
A  súlyos  mozgáskorlátozott  szemé-

lyek  gépjárműadó  mentességének  megál-
lapítására  vonatkozó  jogszabály  változása 
miatt az alábbiakról tájékoztatom.
A  gépjárműadóról  szóló  jelenleg 

is  hatályos  1991.  évi  LXXXII.  törvény 
alkalmazásában  (18.  §  12.  pont)  súlyos 
mozgáskorlátozott az a személy, aki a 
súlyos  mozgáskorlátozottak  közlekedési 
kedvezményeinek  rendszeréről  szóló  jog-
szabályban meghatározott állapota miatt 
súlyos  mozgáskorlátozottnak  minősül, 
és ezt a tényt az ott maghatározott szak-
vélemény igazolja.
A mentesség  változatlanul  egy,  100  kW 

teljesítményt  el  nem  érő  személygépkocsi 
után  legfeljebb  13.000  forint  erejéig  biz-
tosítható, a gépjárműadóról szóló 1991. évi 
LXXXII. törvény 5. § f.) pontja alapján. 
A  gépjárműadó  mentesség  az  ún.  „7 

pontos”  I.  fokú  orvosi  szakvélemény 
alapján legkésőbb 2012. december 31-ig áll 
fenn.
2013.  január  1.  napjától  adómentes-

ségben  részesülhet,  aki  súlyos  mozgás-
korlátozottságát az Önkormányzati Adó-
hatóságnál  legkésőbb  2012.  december  31. 
napjáig az alábbi módon igazolja:
a) elsődlegesen a Nemzeti Rehabilitációs 

Hivatal  (szakértői  szerv)  által  a  köz-
lekedőképesség minősítéséről kiadott szak-
vélemény másolattal, 
(A  közlekedőképesség  minősítése  céljá-

ból,  a  szakvélemény  kiadására  irányuló 
eljárást  Sümegen  a  Polgármesteri  Hivatal 
Sümeg,  Béke  tér  7.  szám  alatt  található 
helyi  adóhatósági  irodájánál  kérelem 
benyújtásával  lehet  kezdeményezni.  A 
kérelemhez csatolni kell a fellelhető orvosi 
dokumentumok 1-1 másolati példányát.
Tájékoztatom,  hogy  a  közlekedőké-

pességében  súlyosan  akadályoztatottság 
tényéről  a  szakértői  véleményt  a Nemzeti 
Rehabilitációs  és  Szociális  Hivatal  állítja 
ki, annak tartalmát a helyi adóhatóság, 
sem  más  hatóság  nem  bírálhatja  felül.  A 
szakértői  szerv a  szakvéleményt 60 napon 
belül adja ki.)
vagy
b)  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és 

esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló 
1998.  évi  XXVI.  törvény  (Fot)  szerinti 
fogyatékossági  támogatás (Magyar Állam-
kincstár általi) megállapításáról szóló 
hatósági  határozat,  vagy  a  megállapítás 
alapjául  szolgáló  hatályos  szakhatósági 

állásfoglalás,  szakvélemény  másolattal 
–  amely  a  mozgásszervi  fogyatékosságot 
igazolja –,
(Nagykorú  személy  esetében  –  aki  már 

rendelkezik  –  a  Magyar  Államkincstár 
által kiadott, fogyatékossági támogatás 
megállapításáról szóló hatályos hatósági 
határozattal, amely alapján megállapítható, 
hogy  súlyos  fogyatékossága mozgásszervi 
eredetű,  illetőleg  halmozottan  fogyatékos 
és a fogyatékosságok közül legalább egy 
mozgásszervi.)
 vagy 
c.)  a  18.  életév  alatti  gyermek  esetén  a 

magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú 
mellékletében meghatározott igazolással.
(A  18.  életévét  be  nem  töltött  személy 

esetében  a  Magyar  Államkincstár  (8200 
Veszprém, Budapest u. 4.) által kiadott ha-
tályos  igazolással,  mely  bizonyítja,  hogy 
a  magasabb  összegű  családi  pótlékot  a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú 
mellékletének L)  pontjában meghatározott 
mozgásszervi  fogyatékossága miatt  folyó-
sítják,  vagy  azért  mert  a  P)  pontjában 
meghatározott többszörös és összetett 
betegségben  szenved  és  többszörös  és 
összetett betegségei közül legalább az 
egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.)
Az  újonnan  kiállított  szakvéleménnyel 

az Önkormányzati Adóhatóságnál kezde-
ményezheti  a  gépjárműadó  fizetési  köte-
lezettség alóli mentesség igénylését. 
Felhívom figyelmét,  hogy  aki  ilyen  iga-

zolást nem csatol be hatóságunkhoz, 2013. 
februárban  automatikusan  adót  előíró 
határozatot fog kapni. Az a magánszemély, 
aki  a  jövő  évben  szerzi  be  a  szükséges 
dokumentumokat,  már  csak  az  igazolás 
kiállítását  követő  hónap  1.  napjától  ré-
szesíthető mentességben.
Gépjárműadóval kapcsolatos kérdésének 

megválaszolására,  személyesen  ügyfélfo-
gadási  időben  (hétfő 8-16, szerda 8-17, 
péntek 8-12 óráig)  szívesen  állunk  ren-
delkezésére. 
Kérem  tájékoztatásom  szíves  tudomá-

sulvételét,  és  az  abban  foglaltak  alapján  a 
szükséges intézkedések megtételét. 

Bardonné Baráth Zsuzsanna 
körjegyző 

Csabrendek Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete  közmeghallgatást 
tart,  az  alábbi  időpontokban  és  hely-
színeken, amelyre várja a lakosságot!

2012. december 28., péntek 
Nyírespuszta Kultúrház 14 óra
Nagytárkánypuszta Kultúrház 16 óra
Csabrendek Művelődési Ház 18 óra

Várjuk  a  lakosság  észrevételeit, 
hozzászólásait, kérdéseiket! Éljünk ál-
lampolgári jogainkkal!

Mógerné Molnár Ildikó 
művelődésszervező 

Közmeghallgatás

A vízmérõk fagy 
elleni védelme
Tisztelt Fogyasztónk!

Kérjük,  hogy  a  tél  beköszönte  előtt  a 
vízmérő  fagy  elleni megfelelő  védelméről 
időben gondoskodjon.
Javasoljuk, hogy  lássa el a vízmérőakna 

belső  felületét  (oldalfalak  és  mennyezet) 
megfelelő  szigeteléssel.  A  szigetelőanyag 
tekintetében fontos, hogy az nedvesség ha-
tására  ne  veszítsen  szigetelőképességéből, 
alkalmazható: pl.: hungarocell.
Az  aknafedlap  illeszkedését,  megfelelő 

zárását  ellenőrizni  kell.  Nem  lehetnek 
hézagok,  ahol  a  hideg  levegő  az  aknába 
áramolhat.  A  lebúvó  nyílást  záró  akna-
fedlapot szintén hőszigetelő anyaggal java-
soljuk ellátni, annak  résmentesen záródnia 
kell.
Ha  az  ingatlan  nem  használják,  akkor  a 

házi  ivóvízvezeték-hálózatot  szakszerűen 
vízteleníteni kell. 
Ezen kívül ajánlott az ingatlant rendszeres 

időközönként ellenőrizni.
A  szolgáltatást  szabályozó  38/1995.  

(IV.  5.)  Kormányrendelet  alapján  a  Fo-
gyasztó  köteles  a  vízmérő  fagy  elleni 
megfelelő védelméről gondoskodni. 
A  megrongálódott  vízmérő  javításá-

nak,  pótlásának,  szerelésének,  továbbá 
hitelesítésének  költségeit  köteles  a  Szol-
gáltatónak megtéríteni. 
Együttműködését ezúton is köszönjük!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
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Idõseink védelme…
Bûnmegelõzési tanácsok
Az idősek sérelmére leginkább elkövetett 

bűncselekmény  a  lopás  (alkalmi  lopás, 
zseblopás,  betöréses  lopás,  besurranásos 
lopás,  trükkös  lopás,  pénzváltásos  lopás, 
kórházi lopás), csalás, sikkasztás és rab-
lás. Az elkövetők kihasználják, hogy az ál-
dozatok  jószívűek,  hiszékenyek,  egyedül 
élnek. A biztonság nagyon sok esetben nem 
a pénz, sokkal inkább óvatosság, odafigyelés 
kérdése!  Személyi  biztonsága  és  értékei 
védelmében az alábbiakat javasoljuk:

Zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére 
mit tehetünk?
–  Bevásárlását lehetőség szerint nappalra 
időzítse!

–  Kerülje  a  zsúfolt  helyeket,  bevásárló-
központban, piacon, tömegközlekedési 
eszközökön, mert  ezek  a  zsebtolvajok 
számára  ideális  elkövetési  terepet  je-
lentenek!

–  Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztár-
cáját a pultra.

–  Értéktárgyait,  pénztárcáját,  bankkár-
tyáját, mobiltelefonját,  iratait  ne  tegye 
táska,  kosár  tetejére,  annak  külső  zse-
bébe, azokat belső zsebben helyezze le, 
vagy zárható táskában, melyet szorosan 
testközelben tartson!

–  Soha  ne  tartsa  bankkártyája  mellett 
PIN  azonosító  kódját,  mert  ennek 
ismeretében a tettes akár hitelkeretét is 
felveheti valamely ATM automatából!

–  A pénzkiadó automata által kibocsátott 
kontroll  szelvényt  vegye  magához, 
mert számos információt tartalmaz 
számlájáról!

–  Vásárlás  közben  ne  hagyja  kocsija 
utasterében  értékeit!  Gépkocsiját,  an-
nak ablakait ne hagyja nyitva!

–  A  vállra  akasztható  táskát  ne  csapja 
a háta mögé, hanem tartsa a teste előtt, 
vagy  szorosan  a  hón  alatt,  így  észre-
vétlenül senki nem nyúlhat hozzá.

– Idegen kérése ne váltson fel pénzt!

Besurranásos lopások megelőzésére 
mit tehetünk?
–  A  besurranásos  lopásokat  jellemzően 

családi házaknál és földszinti lakások-
nál  követik  el,  ezért  célszerű  rácsot 
felszerelni a földszinti ablakokra, a 
bejárati  ajtót pedig  zárva  tartani  akkor 
is, ha otthon tartózkodik! 
 A  kapu,  bejárati  ajtó  zárjában  soha  ne 
hagyja benn a kulcsot!

–  A  ház  ablakait,  melléképületeit  tartsa 
zárva, ha elmegy otthonról! Otthonának 
kulcsait ne  rejtse  el  az  ajtó közelében, 
az elkövetők ismerik a „dugi” helyeket!

–   Bejárati ajtajára szereltessen biztonsági 
zárakat!

–  Ha  csengetnek,  ellenőrizze,  ki  keresi, 
használjon  széles  látókörű  optikai  ki-
tekintőt!

–  Ajtaját  ne  tárja  ki  idegeneknek!  Gon-
dolja át,  indokolt-e az  idegen  jövetele, 
miért  kér  iratot,  értéket,  pénzt  öntől! 
Kérjen  igazolványt,  ellenőrizze  azt,  il-
letve a megadott telefonszámot, közben 
ne engedje be az idegent.

–  Az  értékeit  ne  hagyja  elől,  zárja  el, 
lehetőleg  lemez-  vagy  pénzkazettába! 
Ha  rajtakap  egy  besurranó  tolvajt,  a 
helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy 
szembeszáll-e vele. 

–   Legyen  jó  viszonyban  szomszédaival, 
ha Ön is figyelmet szentel nekik, ők is 
jobban  fognak  figyelni,  ha  segítségre 
szorul.

Betöréses lopás elkerülése érdekében 
mit tegyünk?
–  Szereltessen  több  ponton  záródó  ajtót, 
mely  megfelelő  mechanikai  szilárd-
sággal bír!

–  Amennyiben  anyagi  lehetőségei  meg-
engedik,  egészítse  ki  a  lakás  védelmét 
egy elektromos érzékelő-riasztó beren-
dezéssel, mely a nap 24 órájában jelzést 
ad esetlegesen valamely vagyonvédelmi 
cég felügyeleti pontjára!

–  A  bejárati  ajtóra  és  a  névtáblára 
célszerű csak a vezetéknevünket kiírni. 
Ezzel  megelőzhető,  hogy  a  poten-
ciális  bűnözők  rájöhessenek,  hogy 
egyedülálló nővel van dolguk!

–  Olyan  helyen  szerezze  be  a  vagyon-
védelmi  eszközöket,  ahol  szakszerű 
tanácsadást kap!

–  Ne  nyisson  ajtót  éjszaka,  ha  bármi 
zajt  hall,  inkább  hívja  a  Rendőrséget! 
(Telefonszám: 107)

–  Ne  tartson otthonában nagyobb meny-
nyiségű készpénzt!

–  Jelentősebb  értéktárgyairól  (ékszer, 
műtárgy,  műszaki  cikk  stb.)  készítsen 
házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jel-
lemzőit,  leírását,  azonosítási  számát 
stb.!

–  Téves kapcsolásra hivatkozó telefonáló 
esetén mindig kérdezzünk rá, hogy 

milyen  számot  tárcsázott.  Soha  ne 
valljuk  be  senkinek,  hogy  egyedül 
vagyunk,  és  ne  áruljunk  el magunkról 
semmit idegeneknek.

–  Ha észlelte, hogy sérelmére betörés tör-
tént,  azonnal  értesítse  a  rendőrséget, 
ne  várjon  reggelig,  a  helyszínt  ne 
járkálja  össze,  ne  változtassa  meg, 
mert a nyomok rögzítését ez nagyban 
megnehezíti!

Rablások elkerülésére mit tehetünk!
–  A  közterületen  elkövetett  rablások 
megelőzése  érdekében  sötétedés  után 
lehetőleg kerülje az elhagyott, néptelen 
helyeket!

–  Fokozott  figyelmet  tanúsítson,  ha  na-
gyobb összeget vesz fel bankban vagy 
valamelyik  automatánál,  hiszen  sok 
esetben az elkövetők kifigyelik ki vesz 
fel pénzt, követik, majd megtámadják. 
Ezért  a  banknál  minél  előbb  tegye 
biztos helyre a pénzt, anélkül, hogy 
mások figyelmét felkeltené!

–  Ékszereit  az  utcán  rejtse  ruha  alá,  és 
csak  annyit  pénzt  hordjon  magánál, 
amennyit feltétlenül szükséges!

–  Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, 
mielőbb  menjen  olyan  helyre,  ahol 
több ember tartózkodik, vagy forduljon 
olyan személyhez, aki egyenruhát visel!

–  Megtámadása  esetén  őrizze  meg  nyu-
galmát, ne tegyen félreérthető, hirtelen 
mozdulatokat,  és  adja  át  azt,  amit  a 
rabló  kér. Mindenképpen  célszerűbb  a 
szituáció  feloldása  helyzetelhagyással 
(meneküléssel),  mint  ellenállással. 
Amennyiben ez nem sikerül, segítség-
kéréssel hívhatja fel magára a figyelmet!

–  A  rendőri  tapasztalatok  azt  mutatják, 
hogy  az  idős  személyeket  gyakran  a 
lakásuk  közvetlen  környezetében  az 
utcán,  lépcsőházban,  sőt  a  lakásaik  aj-
tajában  támadják meg,  ezért  otthon  se 
veszítse el éberségét!

–  Ajánlott,  hogy  lakáskulcsait  ne  az 
ajtóban  kezdje  el  keresni,  hanem 
készítse elő, majd az ajtót azonnal zárja 
be maga után!

–  Ismeretlen személlyel ne szálljanak be 
a  liftbe,  valamint  kihalt  lépcsőházban 
ne  közlekedjenek  gyanúsnak  tűnő 
idegenekkel!

Tapolcai Rendőrkapitányság 
Sümegi Rendőrőrs 

8330 Sümeg, Kossuth u. 34. 
 

Tel.: 06-87/550-292, 
06-30/479-5064, 107, 112
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Sikeres rajtaütés
2012.  október  07-én  22:00  órától  közös 

szolgálatot látott el Tóth Róbert r.zls. 
csabrendeki körzeti megbízott és Judi Jenő 
csabrendeki polgárőrparancsnok. 
00:20 perckor ellenőrizték a Csabrendek 

és Nyirespuszta külterületét. A külterületen 
található  régi  bányameddő  területén 
észlelték, hogy nagy lánggal és füsttel ég 
valami. 
A  helyszínt  megközelítve    igazoltatásra 

került  az  ott  tartózkodó  H.A.,  H.R.  ,  E.J. 
tapolcai    és  SZ.Z.  lesencetomaji  lakosok, 
akik  kb.  500-600  kg.  rézkábelt  égettek. A 
kábel    származását  igazolni  nem  tudták, 
ezért  bűncselekmény    miatt  a  személyek 
elfogásra kerültek. 
A  személyek  ellen  eljárás  indult  a 

Btk.281/A.§.  a  „Hulladékgazdálkodás 
rendjének  megsértése”  bűncselekmény 
elkövetése miatt.  

Tapolcai Rendőrkapitányság 
Sümegi Rendőrőrs

novemberi gondolatok
Hátha  azért  szeretjük  mi  az  őszt,  és 

legszebb  megtestesülését,  az  őszi  erdőt, 
mert  olyan  sérülékeny,  olyan  érzékeny. 
Olyan, mintha az idő haldokolna maga. 
Embert  játszik  az  idő  ősszel; 

a  végtelen  véget  szimulál,  így 
mutatva  meg  utunkat,  hogy 
mikor  tőlünk  magát  megvonni 
kénytelen lesz, legyen példa, 
amit követhetünk. 
Az őszi levél megtörik óvatlan 

ujjaink  közt.  Elengedi  az  ág, 
mely  egy  tavaszon-nyáron  át 
növelte.  Spirális  mozgással 
hull  a  föld  vonzáskörébe,  hogy 
odalenn aztán tehetetlenül várja 
a  véget. A  hideg,  kopogó  esőt, 
mely lassan szétmossa formáját, 
a  súlyos,  bódító  illatokat, 
melyek  úgy  sűrűsödnek  fölé,  mint  halott 
fölé a tömjén. Lényege mégis megmarad és  
csendes  rítusok közepette átemelődik   egy 

másik  dimenzióba,  talán  éppúgy,  mint  az 
emberi léleké.
Vajon  így  tanít  minden  ősz    minket 

valamire?  Így  gyűjtögetjük  az 

örökkévalóságot  lassan?  (S  az  idő  addig-
addig játssza az ember szerepét, míg egyszer 
egy gyönyörű őszben végleg odavész?)

Advent Csabrendek 2012.
Töltsük együtt az idei évben is a Karácsony várás szép időszakát  

és vegyenek részt ajánlott rendezvényeinken!

Helyszín: Községi Könyvtár és Művelődési Ház

		 v Játszóház      November 27, kedd 14-16 óra – Adventi koszorúkészítés 
		 v Adventi koszorúkészítő verseny     jelentkezési határidő November 29.
   v  Adventi gyertyagyújtás      December 1., szombat 16 óra, majd az 

        Adventi koszorúkészítő verseny 
   eredményhirdetése
		 v Mikulás váró játszóház      December 5., szerda 14-16 óra
		 v Adventi gyertyagyújtás      December 8., szombat 16 óra 
		 v Játszóház Nagytárkánypusztán    December 13, csütörtök 16-18 óra 
		 v Karácsonyi Kézműves Vásár      December 15, szombat 13-18 óra
		 v Adventi Gyertyagyújtás      December 15., szombat 16 óra
		 v Karácsonyi kiállítás      December 13-20-ig 
		 v Karácsonyváró játszóház      December 17., hétfő 14-16 óra
		 v Községi Karácsonyi Ünnepség     December 20., csütörtök 16 óra
		 v Adventi Gyertyagyújtás      December 22., szombat 16 óra
		 v Karácsonyi Chili Buli      December 25., 22 órától

  Az idei évben is meghirdetjük „Ünnepváró Édességem” süteménysütő versenyt. 
  Benevezni December 20-án, 13 óráig az elkészített édességgel (legalább 30 db) és receptjével együtt 

lehet a Művelődési Házban. 


