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Anyák hete ünnepélyes 
Rózsaültetéssel 2016.

Anyák napját követően, május első hetében, május 3-4-5-én kerül megrendezésre az Anyák 
hete rendezvénysorozat a 2015. évben született gyermekek ünnepélyes Rózsaültetésének 
ceremóniájával. A részletes programismertetőt a közel jövöben olvashatják az érdeklődök. 
Figyeljék plakátjainkat!                   András-Kondor Anett védőnő

Meghívó
Sok szeretettel várjuk az Édesanyákat, 

Nagymamákat 2016. május 1-jén, vasárnap 
14 órakor kezdődő Anyák napi ünnepségre 
a Művelődési Házba. A rendezvényen a 
Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde középsős 
és nagycsoportos gyermekei és általános 
iskolás tanulók szerepelnek.

Tájékoztató a Képviselõ-testület 2016. 
március 31-én megtartott ülésérõl

NAPIREND ELŐTT Turcsi József 
polgármester jelentése a lejárt határidejű 
határozatok teljesítéséről és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 

NAPIREND
1. A Képviselő-testület elfogadta az 

Önkormányzat által alapított kitüntetésekről 
szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati 
rendelet módosítását, amely szerint az 
Önkormányzat megalapítja illetve megújít-
ja az alábbi elismeréseket. Az idei évben 
már „Csabrendek Község Díszpolgára” 
cím, „Csabrendekért” érdemérem, a „Csab-
rendek Közszolgálatáért” szakmai díj he-
lyett a „Kiváló Munkáért” díj, valamint 
új kitüntetésként „Az Év Csabrendeki 
Vállalkozója” díj adható. 

2. Elfogadásra került a települési hul-
ladékkal kapcsolatos helyi közszolgál-
tatásról szóló önkormányzati rendelet, 
amely a véleményező Fejér Megyei Kor- 
mányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztálya javaslatával ki-
egészülve készült el.

3. Megtörtént az Önkormányzat Va-
gyonrendelet felülvizsgálata, aktualizálása 
és elfogadása.

4. A partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 10/2013. (IV.29.) önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezéséről döntött 
a Tisztelt Testület, mivel változtak a 
partnerségi egyeztetés szabályai, amelyről 
ezentúl határozati formában jogosult 
dönteni.

5. Tulajdonosi döntés meghozatala 
Csabrendek vízi közmű vagyona vagyon-
értékeléséről 

6. A Képviselő-testület döntött a Csab-
rendek, Kinizsi u. 30. szám (437/2 hrsz) 
alatti bérlakás értékesítéséről.

7. A Képviselő-testület döntött a Csab-
rendek 1400/8 hrsz-ú ingatlan (lakótelek) 
értékesítéséről.

8. A Képviselő-testület a Csabrendek-
Sümeg Sporthorgász Egyesülettel – a Jóléti-
tó üzemeltetésére kötött bérleti szerződést 
közös megegyezéssel megszüntette, egyben 
elfogadta a Jóléti-tó módosított üzemeltetési 
szabályzatát.

9. A Képviselő-testület konzorcium 
létrehozását határozta el az NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel 
a KEHOP-2.2.2. azonosító számú pályázati 
konstrukció keretében a „Csabrendek 
központú agglomeráció szennyvíztisztítá-
sának fejlesztése” tárgyú projekt megva-
lósításához.

10. Jóváhagyásra került a TOP-2.1.3.-15. 
azonosító számú „Csapadékvíz elvezetési 
rendszer felújítása Csabrendeken – I. 
ütem” tárgyú pályázathoz kapcsolódó szer-
ződéskötés.  

11. A Képviselő-testület támogatja a TOP-
4.1.1.-15. azonosító számú „Egészségügyi 
alapellátást koncentráló egység kialakítása 
Csabrendek településen” tárgyú pályázat 

„Figyeljél mindenkor
Szülőid szavára,
Apádnak, anyádnak
A jó tanácsára.
A szófogadatlan
Egyszer majd megbánja:
Miért nem hallgatott
Szülői szavára.
Anyai szív
Van-e olyan drágaköve a világnak
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása
Mint az édesanya szelíd 
mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan 
drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló 
könnye.
Mint az édesanyánk féltő, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védőn 
betakarja.”

Csabrendek Nagyközség Önkormány- 
zata Képviselő-testülete és jómagam 
sok szeretettel köszöntjük a községünk-
ben élő Édesanyákat, Nagymamákat!

 
Turcsi József polgármester

Folytatás a 3. oldalon



2016. Április2 2016. Április 3

Papírgyûjtés az iskolában
Iskolánkban ismételten papírgyűjtést szervezünk. Kérünk mindenkit, hogy akinek 

otthon, környezetében (ismerősök, cégek) bármiféle papírhulladéka van (újságpapírok, 
irodai papírok, könyvek, füzetek, kartonpapírok, stb.) hozza be az iskolába. Az összegyűlt 
papírokat az olajos tárolóba fogjuk összegyűjteni, amit május 2-től május 12-ig lehet 
eljuttatni munkanapokon 8.00 – 17.00 óráig.

ÓVODAI BEÍRATÁS
2016. április 25. (hétfő)

április 26. (kedd) 
8.00 órától – 16.00 óráig

az óvodában

Beíratásra kerülnek: a 2013. június 
1. – 2014. augusztus 31. között szü-
letettek.

Kérjük az érintett kedves Szülőket, 
gyermekeiket a fenti időpontban szí-
veskedjenek beíratni.
A beíratáshoz szükséges:
•  a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata
• a gyermek lakcímkártyája
• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek oltási könyve
• az egyik szülő személyi igazolványa

MESE-DOMB ÓVODA és BÖLCSŐ-
DE Vezetője
 8474 Csabrendek Templom tér 13. 
 87/453-117, 06/20/2393214Verses délután

2016. április 11-én, a Költészet Napja 
alkalmából rendeztünk egy „Verses dél-
utánt” a községi könyvtárban. A Költészet 
Napját 1964 óta ünnepeljük hazánkban, 
az egyik legnagyobb 20. századi magyar 
költőnk, József Attila születésnapján. 

Felhívásunkra 17 gyermek és 5 felnőtt 
jelentkezett, hogy elszavalják kedvenc 
versüket. Közülük voltak, akik kedvenc 
dalaikkal színesítették az előadást. Közel 
30 fős közönség gyönyörködhetett a szebb-
nélszebb versekben, énekekben. Minden 

résztvevő oklevélben és ajándékban ré-
szesült. 

Ezúton is szeretnénk gratulálni és 
megköszönni minden versmondónak, fel-
készítőiknek, hogy egy kellemes verses, 
dalos délutánt tölthettünk el együtt: Kiss 
Annabella, Papp Dániel, Simonyai Dóra, 
Simonyai Boglárka, Szabó Ramóna, Széles 
László, Csánicz Áron, Horváth Viktória, 
Horváth Vanessza, Parti Anikó, Parti 
Zsófia, Kovács Bence, Arany Richárd, 
Orsós Krisztián, Szatmári Johanna, Istenes 
Kitti, Dobos Janina, Bódai Anasztázia, 
Csordás Tímea, Kiss Marianna, Gáspár-
Szabó Éva, Papp Zoltánné.

Ebtartók 
figyelmébe!

Településünk utcáin ismét egyre gyak-
rabban találkozhatunk szabadon kóborló, 
gazdátlan ebekkel.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdé-
se értelmében, az állattartó gondoskodni 
köteles az állat megfelelő biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) 
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint 
az állatokat úgy kell tartani, hogy ne 
veszélyeztethessék más állatok, illetve az 
ember biztonságát.

Tájékoztatom az ebtartókat arról, hogy 
a kóborló ebeket a gyepmesterrel elszál-
líttatjuk. Amennyiben az elszállított 
kutya gazdája beazonosítható, ellene 
szabálysértési eljárást kezdeményezek. 
Befogás esetén a befogás, szállítás és tartás 
költségét is az ebtartónak kell megtéríteni.

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43/B 
§ értelmében az ebtartás helye szerinti 
települési önkormányzat vezeti az eb-
nyilvántartást. Amennyiben a korábbi 
évhez képest az ebek számában változás 
következett be, illetőleg a háztartásába eb 
került, azt minden esetben be kell jelenteni 
az önkormányzati hivatalnál 

Dr. Gutmayer Bernadett jegyző

benyújtását, valamint a kapcsolódó szer-
ződéskötést jóváhagyta.

12. Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy támogatja a TOP-1.4.1.-15. azonosító 
számú „A csabrendeki Mese-domb Óvoda 
és Bölcsőde felújítása” tárgyú pályázat 
benyújtását valamint a kapcsolódó szer-
ződés megkötését.

13. A Képviselő-testület a közbeszer-
zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. 
§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 
2016. évi Közbeszerzési Tervét elfogadta.

14. Lakásbérleti szerződés meghosz-
szabbítás iránti kérelmek elbírálása.

16. Kedvezményes Pályaépítési Program 
keretében támogatási igény benyújtása 
mellett döntött a Testület, melyhez a 
szükséges önerőt biztosítja.

17. 2016. évi lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás támogatásának igénylése

18. A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosult 
közszolgáltató 2015. évi közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolója elfo-
gadásra került.

19. Tájékoztató a Gazdasági Program 
időarányos megvalósulásának jelenlegi ál-
lásáról

20. Tájékoztató a kötelező felvételt biz-
tosító iskolák 2016/2017. tanévre vonatko-
zó felvételi körzetéről

Éjszakai Tűzoltóverseny 
Csabrendeken

CSABRENDEK KÖZSÉG ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLETE 

10. alkalommal rendezi meg az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek versenyét

2016. május 21-én (szombaton) a
„POLGÁRMESTER VÁNDORSERLEGÉÉRT”

A verseny helyszíne: Sportpálya Csabrendek

A verseny tervezett programja:
• Csapatok érkezése 1500 óráig a Tűzoltószertárhoz
• Szent Flórián Ünnepi megemlékezés, koszorúzás
•  Vonulás a verseny helyszínére (Hegyalja utca, Millenniumi lakópark, Árpád utca, Rákóczi 

utca, Szőlőskert utca, József Attila utca, Ifjúság utca, Kinizsi utca, Kossuth utca, Ibolya utca, Szent 

István utca, Széchenyi tér, Zrínyi utca, Tárkányi utca, Csabi utca útvonalon)

1600  Katasztrófavédelmi, Rendőrségi, OMSZ bemutató
1700  Jiu Jitsu bemutató
1730  Iskolások ügyességi versenye
1800  Kulturális programok
2000  Főzőverseny eredményhirdetés
2130  Tűzoltóverseny megnyitása
2145  Verseny kezdés
 Versenyszámok: kismotorfecskendő szerelés női és férfi
0130  Eredményhirdetés (csapatok számától függően változhat)

15 - 21 óráig Gyermek ugráló vár, ügyességi játékok

A helyszínen egész nap büfé, fagylalt, pop corn, vattacukor
A verseny fővédnöke: Turcsi József Csabrendek Község Polgármestere
A verseny ideje alatt a kitelepített tűzoltó-technikai eszközök megtekinthetők.

Folytatás az 1. oldalról

Tájékoztató a Képviselõ-testület 2016. 
március 31-én megtartott ülésérõl

Lakossági felhívás
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszön-

tével egyre többen választanak szabadtéri 
programot és tevékenységet, mely során fo-
kozott figyelmet kell fordítani a szabadban 
keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt 
a száraz aljnövényzet és avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, 
különösen erős szél esetén. A szabadtéri 
tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi 
gondatlanság. A károk akkor  előzhetőek 
meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk 
a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a 
tűzmegelőzés alapvető szabályaival. A 
tűzgyújtási tilalommal és erődtüzekkel 
kapcsolatos további információkért ke-
resse fel a Katasztrófavédelem (www.
katasztrofavedelem.hu) vagy a NÉBIH 
Erdészeti Igazgatósága honlapját (www.
erdotuz.hu). 

Mesevetélkedõ
Az idei tanévben március 17-én rendezte 

meg a Csabrendeki Általános Iskola a 13. 
mesevetélkedőt. 

Hat iskola tanulói mérték össze tu-
dásukat. Az érdekes feladatokat vidáman, 
jó hangulatban oldották meg a gyerekek. 
Az első helyezést a csabrendeki iskola 
4.a osztályába járó Okos tojások csapata 
szerezte meg, melynek tagjai: Kovács 
András, Nagy Viktória, Orsós Krisztián, 
Tóth Kristóf és Turcsi Csenge voltak. 

Gratulálunk nekik. Ők képviselik majd 
iskolánkat a Nagyfödémesen megren-
dezésre kerülő mesevetélkedőn. Második 
a csabrendeki iskola 4.b osztály tanulói 
alkotta Polipok csapata. Harmadik helyezést 
a nagyfödémesi iskola Lótuszlányok csa-
pata érte el.

Mindenki nagyon jó érezte magát a 
vetélkedő során és a jövő évi viszontlátás 
reményével búcsúztak el egymástól a 
résztvevők.

Kedves egykori és jelenlegi 
KID DANCE táncosok!

Ezúton szeretnénk megkérni minden 
egykori és jelenlegi táncosunkat, hogy 
bármilyen a KID DANCE-el kapcsolatos 
fényképeket, videokazettákat, DVD-ket és 
okleveleket legyetek szívesek elhozni, el-
juttatni nekünk. Szeretnénk ezeket beszken- 
nelni, lemásolni, hogy az egyesületünknek 
is meglegyenek. Olyan fényképeket is 
várunk, amelyek nem csak fellépéseken 
készültek, hanem próbákon vagy nem az 
egész csoport van rajta, de az egyesülethez 
kapcsolódnak. Természetesen, amint le-
másoltuk őket azonnal vissza is juttatjuk a 
tulajdonosoknak. 

Segítségeteket előre is köszönjük!
KDE egyesület 

Köszönet
A községi könyvtár az elmúlt időszakban 

is sok ajándékkönyvvel gazdagodott. So-
kan gondolnak intézményünkre, ha féltett 
könyveiket hely szűke vagy egyéb okok 
miatt már nem tudják tovább otthonukban 
tárolni. A közelmúltban Ónozó Károly 
tisztelte meg ajándékával könyvtárunkat, 
melyet ezúton is nagyon köszönünk! 

Mógerné Molnár Ildikó
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Csabrendek Nagyközség 

Önkormányzata
Tördelés:

RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:

 Asperján Nyomda,  
Zalaszentgrót

Családi és 
Sport Majális 
Csabrendek

Húsvétváró rendezvény
Húsvét közeledtével, március 

18-án a Községi Könyvtár és 
Művelődési Ház szervezésében 
kézműves vásárt és játszóházat 
tartottunk. A vásárban lehetőség 
nyílt gyönyörű, kézműves fonott 
és szőtt áruk, horgolt kiegé-
szítők, gyöngyékszerek és aján-
déktárgyak megvásárlására. 

Az előtérben alakítottuk ki 
a gyerekek számára a kézműves 
játszóházat, mely során húsvéti 
papírdíszek, kiegészítők, képes-
lapok készítésére került sor. A 
játszóház után Kisteleki Zoltán 
vándorszínész zenés, interaktív műsorát 
tekinthettük meg. A délutáni program 
során Csíkné Bardon Réka tojáspatkolását 

kísérhettük nyomon, az udvaron pedig 
Csík Tamás tartott kovácsbemutatót a gye-
rekeknek.

Időpont: 
2016. április 30., szombat

Helyszín: 
Sportpálya, Csabrendek

12:00  Gyülekező a motoros 
felvonulásra

12:30  Motoros felvonulás  
a község utcáin

14:30 Futball mérkőzés
 Szamaras - Uzsa
délutánI programok: 

• lábtenisz bajnokság,
• szkanderverseny,
• csocsóverseny
• sör-virsli verseny

A délután folyamán lehetőség 
lesz lovaglásra, sétakocsikázásra.

21:00 órától Bál 

Zenél: adrIán

egész délután: 
Silver büfé, kürtöskalács, 
ugrálóvárak, népi játékok.

Mindenkit szeretettel vár a 
szervező: 

Csabrendeki kulturális 
és Sportegyesület!


