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Tájékoztató a Képviselõ-testület 
2014. november 3-i ülésérõl

NAPIREND
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzatáról szóló önkormányza-
ti rendelet felülvizsgálata

2. A települési hulladékkal kapcsolatos 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-ter-
vezet előzetes elfogadása

3. A nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatás ellátására ajánlattételi felhívás 
alapján lefolytatott nyertes ajánlattevő ki-
választásáról, a közszolgálati szerződés 
megkötéséről döntés 

4. A nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-
tervezet előzetes elfogadása 

5. Csabrendek és Környéke Szociális 
Társulás Társulási Tanácsába tag delegá-

lásáról és helyettesítésre kijelölésről, vala- 
mint a módosított Társulás Társulási Meg-
állapodásának jóváhagyásáról döntés 

6. Önkormányzati bérlemények értéke-
sítéséről döntés 

7. Pályázat benyújtása karácsonyi fényde-
korációs eszközök beszerzésére 

8. Véleményezés a kötelező felvételt biz- 
tosító általános iskolák körzethatár-terve-
zetéről 

9. Polgármester munkájának értékelése
10. Tájékoztató a jegyző közszolgálati 

jogviszonyának megszűnéséről
11. Tájékoztató a polgármesterek, ön-

kormányzati képviselők összeférhetetlen-
ségével kapcsolatos szabályokról 

12. Tájékoztató az önkormányzatok he-
lyi adórendeleteinek 2015. évre tervezett 
törvényi változásairól 

Jegyzõ asszony 
nyugdíjba vonulása

Bardonné Baráth Zsuzsanna jegyző 
asszony 2014. szeptember 11-én 
kérelmet nyújtott be, illetőleg bejelen- 
tette, hogy a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 60.§ (1) bekezdés j) pontja 
alapján felmentéssel kéri közszolgálati 
jogviszonyának 2014. december 29-
vel történő megszüntetését, mivel 
2014. december 30. naptól a nők ked-
vezményes öregségi teljes nyugdíját 
kívánja igénybe venni. 

A fentiek alapján Csabrendek, Hosz-
tót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa,  
Zalaszegvár Községek Polgármesterei 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdetett 
a jegyzői munkakör betöltésére. 

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2014. november 28-a. 

A munkakör legkorábban 2015. ja-
nuár 1-jétől tölthető be.

A Helyi adók szerepe, fontossága
Az 1990-es évek folyamán végbe ment 

demokratikus változások, a tanácsrendszert 
felváltó önkormányzati rendszer megala-
kulásával létrejöttek a helyi hatalom gya-
korlásának feltételei. A decentralizált 
közigazgatási rendszer előnye, hogy a 
települések élete a helyi érdekérvényesítés 
lehetőségével folyjék. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §-a értelmében 
a helyi közügyek, valamint a helyben biz-
tosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők ki-

alakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szol- 
gáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormány-

zat tulajdonában álló közintézmény elne-
vezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, 
települési környezet tisztaságának biztosí-
tása, rovar- és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme; a helyi közművelődési tevékeny-
ség támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált szemé-

lyek ellátásának és rehabilitációjának, 
valamint a hajléktalanná válás megelőzé-
sének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, ka-
tasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és 
a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára 
– jogszabályban meghatározott termékeik 
– értékesítési lehetőségeinek biztosítása, 
ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbizton-

ságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosí-

tása;
19. hulladékgazdálkodás;

Folytatás a 3. oldalon
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Együttmûködésen alapuló Zöldség- és 
Gyümölcsfeldolgozó Csabrendeken

A 2013-ban elnyert LEADER pályázatnak 
köszönhetően az Önkormányzat lehetősé-
get, helyet és megfelelő eszközöket terem- 
tett ahhoz, hogy a gyümölcs- és zöldség 
feldolgozása, valamint aszalása megfele-
lő körülmények között és modern tech-
nológiával megvalósítható legyen. Kiemelt 
cél az egészséges életmód előtérbe he-
lyezése és az önellátás kezdő lépéseinek 
megtétele. 

A feldolgozás a Széchenyi tér 7. szám 
alatti (régi pártház), a feltételeknek meg-
felelően kialakított épületben történik. 
A feldolgozó próbaüzeme október 22-én 
zajlott, melynek során 50 kg almából kö-
zel 25 l friss, egészséges, a pasztőrözési 
technológiának köszönhetően tartósítószer 

mentes almalé került palackozásra. A 
pontos költségek kalkulációját kővetően a 
feldolgozás megkezdése december hónaptól 
lehetséges. A lakossági feldolgozás felté- 
teleiről szórólapok segítségével is tájékoz-
tatjuk a Lakosságot!

Kápolnaszentelés Nyirespusztán
November 16-án, vasárnap délután 

a nyirespusztaiak számára egy álom vált 
valósággá. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek 
megáldotta a Szent Márton tiszteletére 
átépített kápolnát, ami korábban iskolaként 
funkcionált.  

Nyirespuszta Veszprém megye egyik 
legkisebb települése, mindössze 57 lakosa 
van, de 2/3-a hitét rendszeresen megéli.

A kis település 1927-ben lett alapítva, 
Sümeg környéki lakosok által, a település 
alapítók egyike, Könnyid János volt. Mindig 
igény volt a vallásos élet megélésére, 
de liturgiára nem volt alkalmas hely. 
Ezért a Könnyid család a saját otthonuk 
egyik szobáját mindig alkalmassá tette az 
Eucharisztia ünneplésére, később a tároló 
helységet alakították át ’miseszobává’, 
ami lényegében a tegnapi napig szolgált 
helyszínül.

1976-ban az iskola megszűnt, már akkor 
megfogalmazódott az igény arra, hogy 

ott lehessen kialakítani egy kápolnát. A 
múlt rendszerben nem volt lehetőség a 
próbálkozások ellenére, de Istennek legyen 
hála, vasárnap megvalósult a kápolna, és 
annak ünnepélyes megáldása.

Több száz ember jött el az ünnepre, 
helyiek és elszármazottak, hogy együtt ad-
hassunk hálát Istennek és Szent Márton 
püspök közbenjárásának.

Az esperesi kerület papsága is részt vett a 
kápolnaszentelésen, illetve mindazok, akik 
részt vállaltak a kivitelezésben. 

Megtisztelt jelenlétével, Hölvényi György, 
volt egyházügyi államtitkár, a támogatók, 
köztük a Csabrendeki Önkormányzat tes-
tülete, élükön a polgármester, Turcsi József.

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
és a Csabrendeki Önkormányzatnak, il-
letve mindazoknak, akik segítettek az 
építkezésben, beleértve a nyirespusztai la-
kosokat, hívőket és nem hívőket.

„Kegyelmed és jóságod vezet életemnek 
minden napján, s az Úr házában lakhatom 
örök időkön át.” (Zsolt. 23,6)

Csabrendek-Nyirespuszta, 
2014. november 16. 

Mezei András plébános

Márton Napi 
Bortúra

November 8-án egy igazán jó hangulatú 
bortúrán vehetett részt, aki a meghívásra 
eljött. Szép őszi délutánon, kellemes 
társasággal, finom csabrendeki borok kí-
séretében telt az idő. Volt sokféle pogácsa, 
libazsíroskenyér, szalonnasütés, vidám 
hangulat, önfeledt nótaszó… Nagyon 
köszönjük a boros gazdák – Béndek Zoltán, 
Kovács István és Marika, Hoffman Tamás 
és családja – vendéglátását! 

I. világháború 
– 100 éve

November 15-én, szombaton ismét kö-
szönthettük községünkben Dr. Tölgyesi Jó-
zsefet, aki egykori nyirespusztai tanítóként 
meleg szível tér vissza mindig hozzánk 
előadásaival. Ez alkalommal a csabrendeki 
születésű Molnár József devecseri tanító 
életéről, különösen az I. világháborús vi-
szontagságairól, hadifogságáról tartott elő-
adást eredeti dokumentumok alapján. 

Az előadást megelőzte az I. világháború 
100 éves évfordulója alkalmából tartott 
megemlékezés. 

Köszönjük a megemlékezés szereplőinek, 
Farkas Szabina Juditnak – ének, Gáspár-
Szabó Évának – ének, Németh Györgynek – 
vers, Szilágyi Franciskának – ének és citera 
és Tölgyesi Úrnak előadásukat. 

Köszönjük a megjelent vendégeknek, 
hogy részvételükkel megtisztelték rendez-
vényünket!

Mógerné M. Ildikó 

Középen Dr. Márfi Gyula veszprémi 
érsek, aki megáldotta a kápolnát. 
Mellette balról Nagy József sümegi 
főesperes, egykori csabrendeki plébános, 
jobbról Mezei András Csabrendeken 
jelenlegi plébánosa.
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20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat 
ellátásért felelősnek minősül.

Az Országgyűlés a központi költség-
vetésről szóló törvényben meghatározott 
módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben 
előírt egyes feladatainak – felhasználási 
kötöttséggel – a feladatot meghatározó 
jogszabályban megjelölt közszolgáltatási 
szintnek megfelelő ellátását feladatalapú 
támogatással biztosítja, vagy azok ellátá-
sához a feladat, a helyi szükségletek alap-
ján jellemző mutatószámok, illetve a la-
kosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak 
ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, 
vagy felhasználási kötöttség nélküli támo-
gatást nyújthat.

Fontos szempont az önkormányzatok 
gazdálkodásában az önállóságra, az önfi-
nanszírozó képesség növelésére való törek-
vés, a költséghatékonyság, a pályázati 
lehetőségek kihasználása. Mai magyar 
gazdaságunkban ez mind inkább igaz. A 
feladatok meghagyása mellett jellemző 
a központi finanszírozás csökkenése. A 
törvény adta lehetőségek viszont egyre 

nagyobb szabadságot adnak a helyi adók 
nemének és mértékének megállapításában, 
amelyek beszedése egyre inkább létérdeke 
az önkormányzatoknak. 

A helyi adók befizetésének hajlandósága, 
készsége – sajnos tapasztalható közsé-
günkben is – egyre romlik. A kiküldött 
értesítők, felszólítások ellenére is, egyre 
nagyobb a kintlévősége önkormányza-
tunknak. A nem kötelező feladatok állá-
tása (civil szervezetek támogatása) és 
fejlesztések, beruházások megvalósítása 
saját forrásból valósulhatnak meg. 

A kötelező feladatellátás esetében is 
szükséges a saját forrásból való kiegészítés 
a megfelelő minőségű szolgáltatás bizto-
sítása érdekében. Önkormányzatunk 
is mind több projekt megvalósításával 
igyekszik az önfenntartás útján járni, de 
ezek a beruházások – növénytermesztés, 
állattartás, termelői bolt, zöldség- és 
gyümölcsfeldolgozó – megtérülése 
még pár évet várat magára. Továbbra is 
nagymértékben függ az intézmények mű-
ködése az állami finanszírozásoktól és a 
helyi adók beszedésétől.

Ezúton is Tisztelettel kérjük a Lakosságot, 
hogy akinek valamilyen adóhátraléka van 
az Önkormányzat felé, lehetősége szerint, 
mielőbb rendezze tartozását a késedelmi 
kamat további növekedése elkerülése ér-
dekében. Közös érdekünk intézményeink 
működése, a község fejlődése!

Folytatás az 1. oldalról

Hoffman Tamás az elsõ 
borlovag Csabrendeken

Helyi borászunkat, Hoffman Tamást, 
2014. november 15-én, szombaton a süme- 
gi Krigler Panzióban ünnepélyes keretek 
között a Pannon Császári és Királyi Bor-
lovagrend tagjává, borlovaggá avatták.

A sümegi központú Borlovagrend a tör-
ténelmi Pannónia területét öleli fel (Bur-
gerlandot és Szlovéniát is), több borvidéken 
átívelve. A szervezet 15 éves jubileumát 
is ünnepelte ezen alkalommal és Márton –
napi hagyományokat, szokásokat is felele-
venítették a rendezvényen. A megnyitó utá-
ni avatáson bemutatták Tamást, méltatták 
a borkészítésben szerzett tapasztalatait, 
a Balaton-felvidéki (csabrendeki) borok 
népszerűsítése terén végzett lelkiismeretes 
munkáját. A bemutatást a próbatétel követ-
te. A hébérbe felszívott zászlósbort fel 
kellett ismernie, el kellett mondani a bor 
tapasztalt tulajdonságait, jellemzőit és meg 
kellett kínálni a jelenlévő nagytanács tagjait 
a hébérből. Ezt követte az ünnepélyes es-
kütétel, amely a zászló és az avatómester 
előtt, kezét egy párnán lévő pincekulcsra 
téve történt. Majd a nagymester átadta 
az oklevelet és a névre szóló medált, 
valamint a zászlósbort. Az ünnepélyes ren- 
dezvényt jó hangulatú Márton-napi la- 
koma zárta. 1997 óta foglalkozik Tamás a 
csabrendeki hegyoldalban szőlőtermesz-
téssel, borkészítéssel, de gyermekként is 
sokat segített a szüleinek a szőlő meg-
munkálásában. 1999 óta palackozza 
is a saját borát. 2008-ban végezte el a 
borász tanfolyamot, ezt követően, 2009-
től szélesebb körben is forgalmazza borait. 
Azóta jár saját borházzal különböző feszti-
válokra, számos nagyrendezvény visszajáró 
forgalmazója. Saját bevallása szerint „tisz-
telettel, szívből, lélekből” készíti a bort, 
mert szerinte csak így lehet, de ő maga nem 
nagy borfogyasztó. 6 fajta szőlőből 8 féle 
bort készít, zömében fehér borokat. Mind 
Tamás, mind a borfogyasztó közönség ked-
vence a Barbara Cuweé. A Borlovagrend 
tagjává választás, nagyon fontos elismerés 
Tamás és az őt támogató családja számára. 
Továbbra is a minőségi elveket követve, a rá 
jellemző körültekintéssel igyekszik végezni 
munkáját és komoly tervekkel néz a jövőbe.
Gratulálunk Tamásnak és családjának!

FELHÍVÁS!
Kedves Támogatóink! Tegyünk együtt gyermekeinkért!
Örömmel értesítjük Önöket és a Tisztelt Lakosságot, hogy egy országosan meg-

hirdetett használt elem és mobiltelefon gyűjtő program heti nyerteseként a csabrendeki 
iskola legaktívabban gyűjtő 25 tanulója 1 napos jutalomkiránduláson vehet részt!

A játék folytatódik. Kérem, ha tehetik, segítsenek hozzá bennünket, hogy másik 
25 tanulónk is eljuthasson erre a kirándulásra! Ha Ön, vagy családtagja rendelkezik 
üzemképtelen, már nem használatos mobiltelefon-készülékkel, adja át olyan ismerős 
tanulónk szüleinek, akik a programban részt vesznek. A készülékek a program 
szervezőjéhez (Németh György, iskola) is eljuttathatók, vagy a Megálló trafik helyén 
nyílt önkormányzati zöldséges üzlet gyűjtődobozába dobhatók!

December 19-ig várjuk a használt mobil készülékeket! Támogatását köszönjük!

Németh György tanító, 
a PontVelem program helyi koordinátora
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„Tök jó nap” a Mesedomb Oviban!
Egyre közelebb vagyunk a téli ünnepek-

hez, hamarosan gyertyát gyújthatunk advent 
első vasárnapján, december első hetében a 
Télapót várva gyermekeink kitehetik majd 
kitisztított csizmáikat az ablakokba, és 
amilyen gyorsan szalad az idő, hamarosan 
díszíthetjük a karácsonyfát is. 

A jobbnál jobb programok és rendez-
vények egymás után jönnek sorra, színe-
sítve borongós, esős hétköznapjainkat. Így 
megy ez a csabrendeki ovisok körében is. 
Községünkben idén is, mint ahogy az az 
elmúlt négy-öt évben is történt, a helyi 
óvodások egy „Tök jó nappal” kezdték meg 
az őszi-téli programsorozatukat.

A Mesedomb oviban már évek óta ha-
gyományőrző  nap az október végi ünnephez 
kapcsolódó „Tök Jó Nap”, melyet igazi 
gyűjtőmunka előz meg a gyermekek és a 
szülők bevonásával. Ám nem csak a tök 
volt népszerű, hanem más őszi termés is, 
mint például a gesztenye, a dió, a kukorica, 
kukoricacsuhé. Az óvónénik a gyerekek 
segítségével szebbnél szebb, viccesebbnél 
viccesebb tökfaragványokat, gesztenye fi-
gurákat készítettek, mint például  vigyorgó 
tök fejek, a csigabiga, a süni, és még so-

rolhatnám az őszi termésekből készült 
csodás alkotásokat. A csoportokban kisebb 
kiállítások alakultak, aztán az ovisok 
megnézhették egymás kiállítását.

Azon a napon viszont nem csak a kéz-
művesség kötötte le a gyermekek figyelmét. 
A délelőtti órákban Szilágyi Franciska 
népzenész vezetésével népies-zenés tánc-
házban kapcsolódhattak ki az ovisok és 
természetesen az óvónénik és a dajkák is, 
majd az udvaron együtt körbetáncolhatták 
a tábortüzet, sütőtököt majszolhattak, 
aztán kaptak ügyességi feladatokat is. A  
gyerekeknek gesztenyéket kellett keres-
niük a szalmabálában, a diókkal pedig cél-
badobás volt a feladat.

A csabrendeki „Tök jó napnak” egy tök jó 
befejezése sikeredett, a gyerekek büszkén, 
dicsekedve mutatták meg szüleiknek a sok 
vicces tök fejet és még ajándékot is kaptak 
az óvónéniktől.

Példaértékű volt ez a nap ismét, ámulattal 
néztem, hogy mennyi mindent is lehet 
készíteni egy egyszerű tökből, vagy néhány 
szem gesztenyéből. Most aztán már jöhet a 
Télapó, a Jézuska, gyermekeink legnagyobb 
örömére!

Itt a nitrát adat-
szolgáltatás ideje

Felhívjuk a növénytermesztők és állat-
tartók figyelmét, hogy elérkezett a nitrát 
adatszolgáltatás ideje. 

Határidő: 2014. december 31. 
Amennyiben a jelentés megtételével 

kapcsolatban, vagy az elektronikus úton 
történő adatszolgáltatáshoz segítségre 
van szükségük, keressék Szalólyné Szabó 
Marianna falugazdászt a 06-70/436-5108 
telefonszámon.


