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Tájékoztató  

a Képviselõ-testület 
2017. november 30-
án tartott nyilvános 
képviselõ-testületi 
ülésérõl
1. Csabrendek nagyközség településfej-
lesztési, településrendezési és településké-
pi  feladataival  összefüggő  partnerségi 
egyeztetésről  szóló  8/2017.  (IV.3.)  önkor-
mányzati rendelet módosítása
2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 13/2013. (IX.13.) önkormányzati ren-
delet felülvizsgálata
3. A közterületek  rendeltetéstől  eltérő  célú 
használatának  szabályairól  szóló  14/2013. 
(IX.13.) önkormányzati rendeletben megha-
tározott díjak felülvizsgálata 
4. A lakások és a helyiségek bérletéről, vala-
mint elidegenítéséről szóló 8/2016. (IV.29.) 
önkormányzati  rendeletben  meghatározott 
díjak felülvizsgálata
5. A helyi  adókról  szóló 13/2015.  (IX.30.) 
önkormányzati  rendeletben  meghatározott 
adómértékek felülvizsgálata
6.  Bérleti  és  szolgáltatási  díjak  felülvizs-
gálata

Folytatás a 2. oldalon

Mikulás Nyirespusztán
Idén  is  meglátogatott  bennünket,  Nyirespusztán,  a  jóságos 
Öreg,  akit  a  falu  apraja  és  nagyja már  nagyon  várt.  Kedves 
kísérőkkel  együtt  érkezett,  kik  vidám  zenés-énekes műsorral 
lepték meg gyerekeinket. Szó esett hisztiről, „nem akarok”-ról, 
testvéri haragról, ámde mégis az engedelmesség és jóság nyert. 
Hiszen, aki hisz a Jótündérben és a Télapóban, az rossz ember 
nem lehet. Közben megérkezett a nagy vendég, Mikulás. Majd 
a  gyerekek műsora  következett, mely meghozta  gyümölcsét: 
csak csomag, és semmi virgács!  Hiszen mindenki jó volt egész 
évben! Végezetül megtudtunk egy nagy titkot: „Ez volt az első 
ajándék, amit kaptam! Nagyon köszönöm!”– Mikulás.
Reméljük találkozunk jövőre is! Addig is legyetek jók, ha tud-
tok!

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes 
ezen a földön élni, az az, hogy az em-
ber tudjon szeretetet adni és elfogadni 
is. Csak ez teheti boldoggá az embert.”
Milyen  egyszerűen  hangzik,  és  mégis 
olyan  nehéz  megvalósítani!  Hiszen 
sokan  azt  gondoljuk,  a  szeretet  ter-
mészetes,  de  valahogy  a  mindennap-
jainkban  ez mégsem  jelenik meg. Ki-
tölti életünket a munkahely, a kollégák, 
az  aggódás,  a  gondok,  a  problémák: 
életünkbe  észrevétlenül  belopóznak  a 
„szürke  hétköznapok”.  A  karácsony 
azonban  egymáshoz  vezet  bennünket, 
nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. 
Úgy  gondolom  –  és  talán  nem  tűnik 
közhelynek –,  hogy  szépségét  nem az 
ajándékok  nagyságával  kell  mérnünk, 
hanem  egy  olyan  ajándékkal,  amiből 
mindenki részesülhet, amit mindenki 
adhat, ez pedig a szeretet. 
A  karácsonyt  megelőző  ádventi  idő-
szakban,  a  várakozást,  a  nyugodt  ké-
szülődést kellene előtérbe helyeznünk. 
A  karácsony  nemcsak  a  keresztény 
emberek számára fontos ünnep, hanem 
a  világon  mindenhol  örömnap.  Ere-
deti  üzenete  valamiért  az  évek  során 
kicsit elveszett, a szeretet  időnként el-

halványulni látszik. Fényét azzal tudjuk 
erősíteni, ha a karácsonyfa alá az aján-
dékokkal  együtt  elhelyezzük  szívünk 
szétáradó szeretetét is.
Ezt az ünnepet az emlékezés, az együtt- 
lét  élménye,  a  boldogság  érzése  kü-
lönbözteti  meg  a  hétköznapoktól. 
Egymásra  mosolygunk,  mert  együtt 
lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat és 
emlékezünk  azokra  is,  akik  már  nin-
csenek velünk. 
Őrizzünk  meg  ebből  az  ünnepi  pilla-
natból morzsákat az eljövendő év hét-
köznapjaira azért, hogy azokból is kicsit 
ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a hét-
köznapitól  eltérőt varázsoljunk. Mit  is 
kívánhatnánk magunknak a következő 
évre?  Természetesen  mindenkinek 
egészséget,  boldogságot,  békességet, 
anyagi biztonságot és szerencsét.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet 
tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg 
örömüket szeretteikben és embertár-
saikban,  hogy  a  Karácsonyt  és  az 
Új Esztendőt új szívvel és újult erővel  
kezdhessük. 
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt 
és boldog új évet kívánok mindenkinek. 
 Turcsi József polgármester

Karácsonyi köszöntõ
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7.  Döntés  adásvételi  szerződés  jóváha-
gyásáról a Hosztót, 083/4 hrsz. alatti ingat-
lan értékesítése tárgyában
8. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
és  Keletköz  Ügynökség  Kft.  között  2016. 
március  21.  napján  a  TOP-1.4.1-15  kód-
számú, „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása  családbarát  munkába  állást  segítő 
intézmények,  közszolgáltatások  fejleszté-
sével”  című  pályázati  felhívással  kapcso-
latosan megkötött megbízási szerződés mó-
dosítása
9.  Csabrendek  Nagyközség  Önkormány-
zata  és  Keletköz  Ügynökség  Kft.  között 
2016.  március  21.  napján  a  TOP-4.1.1-15 
kódszámú,  „Egészségügyi  alapellátás  inf-
rastrukturális  fejlesztése”  című  pályázati 
felhívással  kapcsolatosan  megkötött  meg-
bízási szerződés módosítása
10.  Tervező  kiválasztása  a  Csabrendek, 
Széchenyi  tér  13.  szám  alatti  Mese-domb 
óvoda és Bölcsőde felújítása építési munkái-
nak tervezési munkára
11.  Tervező  kiválasztása  a  Csabrendek, 
Magyar u. 4. szám alatti egészségház infra-
strukturális  fejlesztése  építési  munkáinak 
tervezési munkára
12. Közbeszerzési  szaktanácsadó  kiválasz-
tása a TOP-1.4.1-15 kódszámú „A foglalkoz-
tatás és az életminőség javítása családbarát 
munkába állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások  fejlesztésével”  című  pályázati 
felhívásra benyújtásra került „A csabrende- 
ki  Mese-domb  Óvoda  és  Bölcsőde  felújí-
tása” elnevezésű projektre
13. Közbeszerzési  szaktanácsadó  kiválasz-
tása a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési 
környezetvédelmi  infrastruktúra-fejlesz-
tések”  című  pályázati  felhívásra  benyúj-
tásra került „Bel- és csapadékvíz elvezetési 
rendszer felújítása Csabrendeken – I. ütem” 
elnevezésű projektre
14.  A  Képviselő-testület  „Közbeszerzési 
tanácsadó  kiválasztásáról  döntés”  tárgyú 
85/2017.  (V.25.)  határozatának  hatályon 
kívül helyezése
15.  A  TOP-1.4.1-15  kódszámú  „A  foglal-
koztatás és az életminőség  javítása család-
barát  munkába  állást  segítő  intézmények, 
közszolgáltatások  fejlesztésével”  című 
pályázati  felhívásra  benyújtásra  került  „A  
csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde 

felújítása”  elnevezésű  projekt  projektme-
nedzsmenti  feladatainak  ellátására  megbí-
zás
16. A TOP-2.1.3-15  kódszámú  „Települési 
környezetvédelmi  infrastruktúra-fejlesz-
tések”  című  pályázati  felhívásra  benyúj-
tásra került „Bel- és csapadékvíz elvezetési 
rendszer felújítása Csabrendeken – I. ütem” 
elnevezésű  projekt  projektmenedzsmenti 
feladatainak ellátására megbízás
17.  TOP-4.1.1-15  kódszámú,  „Egészségü-
gyi alapellátás  infrastrukturális  fejlesztése” 
című  felhívásra benyújtásra került  „Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesz-
tés Csabrendeken”  elnevezésű projekt pro-
jektmenedzsmenti feladatainak ellátására 
megbízás
18.  Műszaki  ellenőr  kiválasztása  a  TOP- 
2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvé-
delmi  infrastruktúra-fejlesztések” című pá-
lyázati  felhívásra  benyújtásra  került  „Bel- 
és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása 
Csabrendeken  –  I.  ütem”  elnevezésű  pro-
jektre
19.  „Bel-  és  csapadékvíz  elvezetési  rend-
szer  felújítása  Csabrendeken  –  I.  ütem” 
elnevezésű  projekthez  kapcsolódó  szem-
léletformáló  kampány  kidolgozására  és  le-
folytatására megbízás
20.  Döntés  a  járási  startmunka  mintapro-
gramban előállított, megtermelt felesleg fel-
használásáról
21. Javaslat 70. életévet betöltött személyek 
egyszeri juttatásáról
22. Arany János Tehetséggondozó Program-
ban történő részvétel elbírálása
23.  Bursa  Ösztöndíjpályázatra  beérkezett 
pályázatok elbírálása
24.  A  Csabrendeki  Közös  Önkormány-
zati  Hivatal  2017.  évi  tevékenységéről, 
a  Közszolgáltató  Szervezet  Csabrendek 
2017.  évi  tevékenységéről,  a  Mese-domb 
Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év 
munkájáról, a Csabrendeki Általános Iskola 
2016/2017. tanév munkájáról, a Tanyagond-
noki  Szolgálat  2017.  évi  tevékenységéről, 
a  közművelődésről  és  a  könyvtár  2017. 
évi  tevékenységéről,  az  I.  számú  Házi-
orvosi  körzet  2017.  évi  működéséről, 
a  II.  számú  Háziorvosi  Körzet  2017.  évi 
működéséről,  a  Fogorvosi  Szolgálat  2017. 
évi  működéséről,  a  Védőnői  Szolgálatok 
2017.  évi  működéséről  szóló  beszámolók 
ismertetése és elfogadása.

Mikulás focikupa
2017. december 2-án első ízben került meg-
rendezésre a Csabrendek FC egyesület által 
a  Mikulás  Focikupa  az  U11-es  korosztály 
számára.  A  résztvevő  csapatok  Nagyfö- 
démest, Sümeget és természetesen Csab-
rendeket  képviselték. Fiatal  koruk  ellenére 

nagyon  lelkesen  és  technikásan  játszottak 
a  focisták.  Komoly  küzdelmeket  láthattak 
az  érdeklődők. A  végső  győzelmet  Sümeg 
csapata  szerezte  meg.  A  legjobb  góllövő 
címet a sümegi Bakos András érdemelte ki, 
a  legjobb  kapus Schrancz Máté,  a  legjobb 
játékos  Takács Patrik csabrendeki  játékos 
lett.  Ezúton  is  gratulálunk  a  focistáknak  a 
derekas  helytállásért! A szervezők remélik, 
hogy  jövőre  ismét  találkozhatnak  a  gye-
rekek  egy  küzdelem  erejéig,  hisz  a  Mi-
kulás  kupa  hagyományteremtés  céljából 
került megszervezésre.

Molnár Ildikó műv.szervező

Jótékonysági 
forralt bor 
fõzõ verseny
2017. december 30-án a Csabrendeki 
Kulturális  és  Sport  Egyesület  Jóté-
konysági  forralt  bor  főző  versenyt 
szervez a Sportpályán. A nevezett csa-
patoknak a főzőhelyek elfoglalása 13 
órától  lehetséges! Nevezés ingyenes, 
a csapatok 4 támogatói bögrét kap-
nak ajándékba! A rendezők a tűzifát 
biztosítják! 
A  délután  folyamán  lesz:  tábortűz, 
tinidiszkó,  melegedő,  gyermekprog-
ramok,  szilveszteri  kirakodás,  Silver 
büfé. Az est fénypontja a Tombolasor-
solás, ahol egy szerencsemalac és egy 
romantikus hétvége egy horgászpara-
dicsomban kerül kisorsolásra.
Az egyesület 4-6 fős Csapatok jelent-
kezését  várják  és  mindenkit,  aki  jó 
hangulatba szeretne búcsúztatni az ó- 
évet. További infó a Silver FaceBook 
oldalán !

Megyei 
díjkiosztón 
voltunk
Iskolánk tanulója Bogdán Gergő 2017. de-
cember 08-ára meghívót kapott Veszprémbe 
a  már  évente  hagyományos  Veszprém 
Megye Sport Díjátadó Gálára. Ünnepélyes 
keretek között vehette át eredményei alap-
ján Speciális Sport kategóriában Veszprém 
megye legjobb sportolója díjat. Klung Irén, 
mint felkészítő tanár megkapta a Veszprém 
Megye legjobb sportoló edzője díjat. Gratu-
lálunk nekik!

Kerékpárosok évértékelõje
Az időjárás hidegebbre fordultával a bicik-
liket  is  úgymond  szögre  akasztjuk  legtöb-
ben, és amíg várjuk újra a tavaszt, keressük 
az  egyéb  lehetőségeket  a  kikapcsolódásra, 
mozgásra. Esetleg túrabakancsot húzunk és 
bejárjuk az erdőt, lehet teremben röplabdáz-
ni, és van aki jógaórán edződik.
De jólesik végiggondolni az év során történt 
közös eseményeket is.
A  keddenkénti  rendszeres  kerékpározások 
alkalmával bejártuk a környéket több tíz km-
es  körzetben,  így  tágabb  vonzáskörzetünk 
minden települését, erdejét, mezejét ismer-
jük.
Már kihagyhatatlan a nyári nagy – több mint 
200 km-es – „Balatoni brigakörút”, amikor 
néhány nap alatt körbetekerjük az egyre 
szebbnek tűnő, és egyre több arcát megmu-
tató  gyönyörű,  híres  tavunkat.  Az  mellett 
hogy  nagy  kihívás  ez  a  túra,  önmagunkat 
legyőzve  tölt  fel  energiával  és  sok-sok  él-
ménnyel.
Ám  az  idén  célba  vettük  a  Velencei  tavat 
is. A maga 35 km-ével már nem volt nagy 

feladat  számunkra,  de  jó  érzés  volt  ezt  is 
körbejárni  kétkeréken:  –  megszemlélni 
magaslesről a vizet, a nádast, – végigbicik-
lizni  a  tavat  körülvevő  településeken,  –  a 
tengerparti  riviérához  hasonlító,  nyüzsgő, 
homokos  partszakaszon,  –  megmártózni  a 
tóban, és enni egy jó sülthalat.
Hogy  erőpróbáinkat  és  élményeinket  sza-
porítsuk, egy szép őszi napon a Somló he-
gyet  tűztük ki  célul. Erdőkön, mezőkön  át 
vitt  az utunk,  aztán persze  a hegyre  föl. A 
kilátó (ahonnan hazalátni Csabrendekre), a 
vár, a panoráma lenyűgöző látvány.
Az  idén  is  közel  ezer  kilométert  tettünk 
meg nyeregben ülve. Alaposan megmozgat-
tuk  izmainkat,  aktivizáltuk  vérkeringésün-
ket,  friss  levegővel  szívtuk  tele  tüdőnket 
és  mellette  jókat  beszélgettünk,  nagyo-
kat  nevettünk.  Ez  az  aktív  kikapcsolódás 
testi-lelki  felfrissülést  ad  fiatal  és  idősebb 
számára  egyaránt.  Segít  bennünket  abban, 
hogy mindennapi feladatainkat hatékonyab-
ban tudjuk megoldani, esetleges problémá-
inkon pedig könnyebben túljussunk.

A jövő évben természetesen mindezt tovább 
folytatjuk! Az egészségre vigyázni kell, te-
gyél érte Te is! A Tekergők Baráti Körének 
nevében Boldog Karácsonyt  és  sikerekben 
gazdag Újesztendőt kíván: 

Turcsi Imréné Magdi       

Tájékoztató a Képviselõ-testület  
2017. november 30-án tartott  
nyilvános képviselõ-testületi ülésérõl

Folytatás az 1. oldalról

Hobbija által 
lett szakértõ
Tanai Tamás,  csabrendeki  lakos  évek  óta 
nagy  szeretettel  járta  az  erdőt,  mezőt  és 
gyűjtötte a gombákat, de nem csak fogyasz-
tásra, hanem azok megismerése céljából is. 
Szenvedélyét,  hasznos  szabadidő  eltöltését 
ma  már  olyan  magas  szintre  fejlesztette, 
hogy  idei  év  november  elején  tudásáról 
hivatalos  tanúsítványt  szerzett.  Hobbija 
által  egy újabb  szakmája  lett,  ami  feljogo-
sítja arra, hogy az étkezési célra forgalomba 
kerülő  vadon  termett  gombák  gyűjtéséről, 
feldolgozásáról,  forgalomba  hozataláról 
szóló  rendelet  alapján Gomba-szakellenőri 
tevékenységet  folytasson. A  jövőben  tehát 
szívesen  áll  a  lakosság  rendelkezésére, 
hogy  a  vadon  szedett  gombákat  beazono-
sítsa,  a  gyűjtőket  jó  tanácsokkal  ellássa. 
Hétköznap 18-20 óra között bárkit szívesen 
lát otthonában. Megfelelő számú jelentkező 
esetén  túrák  szervezését,  vezetését  is  vál-
lalja.  További  információval  személyesen 
is szolgál a 06-20/9513-888 telefonszámon.

Molnár Ildikó műv.szervező

Galamb-kiállítás  
Csabrendeken
A csabrendeki Galamb- és 

Kisállattenyésztő Egyesület 2018. 
január 20-21-én rendezi meg hagyo-
mányos galamb-és kisállat kiállítását. 
20-án, szombaton 8-17 óráig, 21-én, 
vasárnap 8-15 óráig látogatható a 
kiállítás. Az eseményt lezáró ered-
ményhirdetés, díjkiosztó vasárnap 15 
órakor kezdődik. A helyszín ezúttal 
is az Általános Iskola tornacsarnoka 

lesz. Szeretettel várnak minden kedves 
érdeklődőt a szervezők! 

Kid Dance hírek 

Idén 33. alkalommal rendezték mega zuglói 
táncfesztivált  Budapesten,  amelyen  kisebb 
nagyobb táncosaink is  jelen lehettek, meg-
mérethették  tudásukat!  A  sok  izgalom 
mellett  megjelent  az  öröm  is,  hisz  kitartó 
munkájuknak  meglett  a  gyümölcse,  na-
gyon  szép  eredményeket  értek  el!  Ponto-
san  egy  bronzzal,3  ezüsttel,  egy  arannyal, 
kettő külön díjjal  és  egy országos kupával 
tértek  haza  a  gyerekek! Ezúton  is  köszön-

jük a szülőknek a támogatást, a felkészítést 
a  tanároknak, valamint még egyszer gratu-
lálunk a versenyzőknek!
A  Kid  Dance  Egyesület  ezúton  szeretne 
köszönetet mondani Csabrendek Nagyköz-
ség  Önkormányzatának,  a  vállalkozóknak, 
szülőknek és mindazoknak, akik támogatták 
és segítették az egyesületet, hogy egy szép 
és sikeres évet tudhasson maga mögött!
Engedjék meg, hogy valamennyi olvasónak 
itt kívánjunk Áldott, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet!
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Köszöntés
Csabrendek  Nagyközség  Önkormányzata 
képviseletében Turcsi József polgármester 
és Téginé Simonyai Erzsébet  aljegyző  kö-
szöntötte fel 2017. december 11-én Könnyid 
Sándor nyirespusztai  lakost 94. életévének 
betöltése alkalmából. Sándor bácsinak ezú-
ton is sok szeretettel gratulálunk és további 
jó egészséget kívánunk!

A Községi Könyvtár és  
Mûvelõdési Ház valamennyi  
munkatársa szeretettel kíván  

Békés, Boldog Karácsonyi 
 Ünnepeket és Sikerekben Gazdag  

Új Esztendõt a Hírharang  
valamennyi olvasójának,  
a község lakosságának! 

Értékesek vagyunk…
Az  NMI  Művelődési  Intézet  Veszp-
rém Megyei  Irodája,  a Veszprém Me-
gyei  Önkormányzat,  valamint  a  Pan-
non  Térség  Fejlődéséért  Alapítvány 
együttműködve  2016-ban  új  kezde-
ményezésként  indította  el  a Veszprém 
Megyei  Értékünnep  rendezvényét. 
2017.  november  24-én  második  alka-
lommal megrendezett eseménynek Al-
sóörs adott otthont. 
Az  értékőrök,  értékőrzők  és  az  ér-
téktárak  munkáját  bemutató  előadások  és  
értékasztalok  sorában  községünk  is  képvi- 
seltette magát. Molnár Ildikó művelődés-
szervező, a helyi Értéktár Bizottság  titkára 
az  általános  iskolás  korosztály  értékőrző 
munkába való bevonásáról, ez eddigi tapasz-
talatokról, eredményekről tartott előadást. 

2017.  december  7-én  „Élő,  éltető  értékek” 
címmel  Devecserben  képviseltük  közsé-
günket  az  Élő  Forrás  Hagyományőrző 
Egyesület  Hunyor  Népfőiskolája  és  De-
vecser  Önkormányzata  meghívásából.  A 
rendezvény  összekapcsolódott  az  „Advent 
Fényei”  Művészeti  Gyermekfesztivál  záró 

programjával.  A  településünk  képviselői 
az  értékasztal  általi  bemutatkozáson  túl 
tanácskozáson  is  részt  vettek,  amely  a  jó 
gyakorlatok bemutatását,  a  jövőbeni közös 
együttműködést, a Hunyor Népfőiskola fe-
ladatait foglalta össze. 
Mindkét  rendezvény nagy érdeklődés mel-
lett  zajlott,  minden  résztvevő  új  informá-
ciókkal,  új  ismeretségekkel  gazdagodva, 
élményekkel feltöltődve térhetett haza. Köz- 
ségünket méltón képviseltük e jeles esemé-
nyeken, mind szélesebb körben ismertetve 
a  településünkön zajló értékőrző munka  jó 
gyakorlatát. 

Baráth Rebeka kulturális munkatárs 

Betlehem kiállítás
Nagy  megtiszteltetés  érte  betlehemes 
gyermekeinket.  2017.  december  3-án, 
vasárnap,  első  Advent  alkalmából  nyí-
ló  Betlehem  kiállítás  vendég  szereplői 
lehettek a sümegi Kisfaludy Sándor Em-
lékház  meghívásából.  A  4.  b  osztályos 
tanulók  (Csánicz Áron, Fleisz Zsófia, 
Horváth Vanessza, Kalányos Dominik, 
Móger Ádám Szabolcs, Orsós Zsombor), 
akik már több éve betlehemeznek, ezúttal 
Bábtáncoltató  betlehemes  előadásukkal 
örvendeztették meg a sümegi közönséget. A 
helyi értékőr mozgalom során felelevenített 
hagyományt nagy lelkesedéssel adják elő a 
mai kor gyermekei  is,  ami élő bizonyítéka 

annak,  hogy  a  technikai  vívmányok  korát 
élve sem időtmúlt a néphagyomány folyta-
tása. 

Molnár Ildikó műv.szervező

A település valamennyi  
lakosának Kellemes Karácso-
nyi Ünnepeket és balesettõl, 
tûzesettõl mentes közbizton-
ságban, egészségben gazdag 
2017. évet kíván az Önkéntes 
Tûzoltó és Polgárõr Egyesület 

Csabrendek.

                             Megköszönve 
         a 2017. évi együttműködést,    
     Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  
       és sikerekben, eredményekben  
        gazdag Boldog Új Esztendőt     
       kíván a település valamennyi   
    lakosa számára a Közszolgáltató  
            Szervezet Csabrendek.


