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Meghívó
Sok szeretettel várjuk az Édesanyákat, 

Nagymamákat 2017. május 7-én, va-
sárnap 14 órakor a 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 
márciusi 30-i és április 12-i rendkívüli ülésérõl

Március 30-án:
1.  A Csabpusztai vadkörtés fás legelők 

helyi jelentőségű védett természeti területté 
nyilvánításáról

2. Csabrendek Nagyközség Önkor-
mányzata Képviselő-testületének rende-
letalkotása Csabrendek nagyközség 
településfejlesztési, településrendezési és 
településképi feladataival összefüggő part- 
nerségi egyeztetésről és az e tárgyban 
hatályban lévő, határozattal elfogadott 
egyeztetési szabályzatok hatályon kívül 
helyezése. 

3. A házasságkötés létesítésének enge- 
délyezéséről, valamint a fizetendő szolgál-
tatási díjak mértékéről szóló 2/2011. (IV.11.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új 
rendelet elfogadása

4. Csabrendek Nagyközség Településképi 
Arculati Kézikönyve és településképi 
rendelete elkészítését indító döntések 
meghozatala. Csabrendek Nagyközség 
Településképi Arculati Kézikönyvének és 
településképi rendeletének elkészítésével 
megbízza a KASIB Mérnöki Manager 
Iroda Kft-t, az elkészítéshez kapcsolódó 
főépítészi feladatok ellátásával Archi-Olt 
Mérnöki Vállalkozás Kft-t. 

5. Energiamegtakarítási intézkedési terv 
elfogadásáról döntés

6. Oxyfa jogvitás ügyben peren kívüli 
egyezségről megállapodás jóváhagyása

Bálint Ilona:  
Csak addig menj haza...
Csak addig menj haza, amíg haza 
várnak,
Amíg örülni tudsz a suttogó fáknak,
Amíg könnyes szemmel várnak haza 
téged,
...Amíg nem kopognak üresen a léptek...

Csak addig menj haza, amíg haza 
mehetsz,
Amíg neked suttognak a hazai szelek.
Hajad felborzolják, ruhád alá kapnak,
Nem engednek tovább, vissza – vissza 
tartanak!

Két karod kitárva – ahogy a szél is neki 
fut a fáknak –
Vállára borulhatsz az édesanyádnak!
Elmondhatod neki a JÓT, de a rosszat el 
Ne MONDD!
Ne tetézd azzal nagy kazlát a gondnak!

S ha majd az a ház már nem vár haza 
téged,
Mikor üresen kopognak a léptek,
Amikor a nyárfa sem súgja, hogy várnak,
Akkor is majd vissza, haza visz a 
vágyad...

Amíg azt a kaput sarkig tárják érted,
Amíg nem kopognak üresen a léptek,
Csak addig menj haza, amíg haza 
várnak,
Míg vállára borulhatsz az... 
ÉDESANYÁDNAK!

Csabrendek Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete 
és jómagam sok szeretettel köszöntjük 
a fenti verssel a községünkben élő 
Édesanyákat, Nagymamákat!

Anyák hete 
ünnepélyes 
Rózsaültetéssel 

Anyák napját követően, május első he-
tében, május 8-9-10-én kerül megren-
dezésre az Anyák hete rendezvénysorozat. 

A 2016. évben született gyermekek szá-
mára ünnepélyes Rózsaültetésre kerül sor a 
Széchenyi téren 2017. május 8-án, hétfőn 
16 órától. 

Május 9-én kedden 9 órától Ringató 
foglalkozás a Községi Könyvtárban.

Május 10-én a keszthelyi Szemfüles Ala-
pítvány előadása (részletek később).

Figyeljék plakátjainkat! 

M. Molnár Ildikó művelődésszervező

Majális
A Csabrendeki Kulturális és Sport 

Egyesület szervezésében a Majális köz-
ségünkben, 2017. május 6-án kerül meg-
rendezésre a Sportpálya mellett. 

Este Chili-buli, Sztárvendég: Raul és 
Ábrahám. 

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
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Tisztelt Ügyfeleink!

7. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 
8. Közbeszerzési szakértő kiválasztása 

ifj. dr. Ujvári Sándor személyében a Mese-
Domb Óvoda és Bölcsőde konyhájának 
bővítéséhez kapcsolódó közbeszerzés le-
folytatására.

9. Csabrendek Nagyközség Önkormány-
zata közbeszerzési szabályzatának felül-
vizsgálata

10. „Fejezetek Csabrendek történetéből” 
c. könyv megjelentetéséről döntés

11. Együttműködési megállapodás támo-
gatásáról döntés a Darvastói Foglalkoztató 
Intézettel 4 fő szociális fejlesztő foglal-
koztatásra.

12. Pályázat benyújtása a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt-hez „Testvér-telepü-
lési programok és együttműködések” 
témakörben a községi Falunap és Szüret 
rendezvénye lebonyolításához.

13. „Szegregált élethelyzetek felszámolá-
sa komplex programokkal” című pályázati 
felhívás megtárgyalása

14. Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése, közét-
keztetés fejlesztése VP6-7.2.1.-7.4.13-17 
kódszámú pályázat benyújtásáról döntés – 
önerő biztosítása

15. A Humán közszolgáltatások fejleszté-
se térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek – EFOP-1.5.3-16” azonosítójú 
pályázat benyújtásáról döntés

17. Adósságkezelési, adatszolgáltatási 
és együttműködési megállapodás a DRV 
Zrt-vel ismételt tárgyalása, az átdolgozott, 
kedvezőbb megállapodás elfogadása.

18. Kiss Ernő és Kiss Ernőné káptalanfai 
lakosok telekvásárlási kérelméről döntés

19. Kenyeres Károly csabrendeki lakos 
haszonbérleti szerződés hosszabbítási kérel-
me elutasításra került, mivel a területet az 
Önkormányzat kívánja tovább hasznosítani.

20. Lakásbérleti jogviszony meghosszab-
bítása iránti kérelmek elbírálása.

21. Kid Dance Egyesület kérelme a  
község címerének használatáról az 
„Öreghegyi  mesék”  projekt  során 
elkészítésre kerülő Öreghegyi mesék 

Csabrendek értékeiről kiadványban. 
22. A polgármester meghatározott idő-

szakban végzett munkájának értékelése, ju-
talmazása.

23. A nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére jogosult 
közszolgáltató beszámolója a 2016. évi 
közszolgáltatási tevékenységéről 

Április 12-én: 

1. A Képviselő-testület 122/2016.
(VIII.11.) és a 133/2016. (IX. 28.) ha-
tározata alapján indult településrendezési 
eszközök módosításának elfogadása, ren-
delet módosítás

2. A köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 13/2013. (IX.13.) önkor-
mányzati rendelet módosítása, abban a 
0531 hrsz-ú lezárt zsidótemető feltüntetése. 

3. Javaslat a Csabrendek 0531 helyrajzi 
szám alatti temető tulajdonjogának átruhá-
zásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Gazdálkodók!

HÉTFŐ
SÜMEGPRÁGA, POLGÁRMESTERI HIVATAL, RÁKÓCZI. U. 17.

08:30 -13:30         
CSOM LŐRINC

CSABRENDEK, KÖZSÉGI KÖNYVTÁR, ÁRPÁD U. 4.
10:00-14:00   
MÉSZÁROS ISTVÁN

KEDD SÜMEG, VÁROSHÁZA, BÉKE TÉR 7.
08:00-13:30   
MÉSZÁROS ISTVÁN

SZERDA SÜMEG, VÁROSHÁZA, BÉKE TÉR 7.
08:30 -13:30         
CSOM LŐRINC

CSÜTÖRTÖK AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

PÉNTEK SÜMEG, VÁROSHÁZA, BÉKE TÉR 7.
08:30 -12:00         
CSOM LŐRINC

Tájékoztató a Képviselõ-testület  
márciusi 30-i és április 12-i rendkívüli ülésérõl

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ 
Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a lakossági 
zöldhulladék gyűjtését. 

A lehullott falevelek összegyűjtésekor, fűnyíráskor is fontos, 
hogy odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-
gyűjtést válasszuk. Az így begyűjtésre kerülő zöldhulladék (fa- és 
bokornyesedék, nyírt fű,), komposztálás után újra visszakerül a 
természetes körforgásba.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kerti hulladékot kizárólag 
tisztán, mindenféle szennyeződéstől mentesen szíveskedjenek 
elhelyezni a kihelyezett konténerbe (műanyagzsák, fólia stb. 
nélkül).

Azon Ügyfeleink, akik számára a meghirdetett időpontok nem 

alkalmasak, igénybe vehetik a Társaságunk által megnyitott 
Zalahalápi Hulladék udvart. A Hulladék udvarban kollégáink az 
Üzemelési szabályzatnak megfelelően a megjelölt hulladékokat 
térítés nélkül átveszik.  

A hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy és a vele 
közös háztartásban élő természetes személy ingatlanhasználó veheti 
igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, 
hogy az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjhátraléka és ahhoz 
kötődő járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

Hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: Hétfőtől – Péntekig: 
7:00-től – 15:00-ig.  Szerda:7:00-től – 18:00-ig. 

A Hulladékudvar a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett 
található.

A lakossági zöldhulladék gyűjtés az alábbi körzetbeosztások 
alapján és időpontokban történik:

A konténerek 7:00-tól 18:00-ig kerülnek kihelyezésre.

Település Kihelyezés időpontja Kihelyezés helyszíne
Kihelyezett konténer 
darabszáma

Csabrendek, 
Hosztót, 
Szentimrefalva, 
Veszprémgalsa,
Zalaszegvár

Április 11, Május 9, Június 13, 
Július 11, Augusztus 8, Szeptember 
12, Október 10, November 14,

Csabrendek 
1.  Ibolya utca (szelektív gyűjtő mellett)
2.  Magyar utca vége háromszög alakú közterület 

(Somos, Zrínyi, Széchenyi tér kereszteződés)

1 db 30 m3

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egységes kérelem 
és területalapú támogatások már beadhatóak, szankciómentesen 
május 15-ig. Amennyiben Ön ŐSTERMELŐ, úgy kérjük, hozza 
magával az őstermelői plasztik kártyáját, mert azzal az egységes 
kérelem benyújtása gyorsítható.

A beadáshoz nélkülözhetetlen továbbá az MVH regisztrációs 
szám és a hozzá tartozó jelszó elektronikus ügyintézéshez. 
Amennyiben jelszóval még nem rendelkezik, jelszó igénylése a 

Magyar Államkincstár honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.
gov.hu/) az „Ügyfélnyilvántartás” menüpont „Hatályos ügyfél-
nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók” pontnál 
elérhető G1040-02 nyomtatvány beadásával lehetséges (a 
nyomtatvány neve: Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton 
történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem). A G1040-2 
nyomtatványt az alábbi címre kell benyújtani: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  8202 Veszprém Pf. 791.

Időpont egyeztetés, kérdés esetén az illetékes falugazdászok:
CSOM LŐRINC:+36 30 330 2351
MÉSZÁROS ISTVÁN:+36 70 436 5108

Köszöntés
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata képvi-

seletében Turcsi József polgármester és dr. Gutmayer 
Bernadett jegyző köszöntötte február 18-án a 91 
éves Borbély Kálmán (Csabrendek, Kinizsi u. 2.) és 
április 15-én a 90 éves Pelikán Gyula (Dózsa u. 19.) 
csabrendeki lakosokat. A szépkorú uraknak ezúton is 
jó egészséget kívánunk!
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HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: Csabrendek  
Nagyközség Önkormányzata

Tördelés:  
RENZOL Dekor Reklámstúdió

Sokszorosító:   
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Verses délután
Április 11-én délután versmondással ünnepeltük 

a Magyar Költészet Napját a Községi Könyvtárban. 
Felhívásunkra nyolc bátor jelentkező érkezett, hogy 
elmondja kedvenc versét a hallgatóság örömére. A 
rendezvény célja a megemlékezésen túl a példamutatás és 
az önbizalom fejlesztésének lehetősége is egyben. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy Horváth András 7. osztályos 
tanuló is eljött a rendezvényre és hallhattuk őt verset 
mondani. András az Ajkán április 8-án megrendezett 
Nagy László Versmondó versenyen korcsoportjában 
második helyezést ért el, amihez ezúton is sok szeretettel 
gratulálunk! Köszönjük a verses délutánon való 
színvonalas részvételt: Kajtár Bendegúz, Károlyi Zsolt, 
Kiss Annabella, Arany Richárd, Kovács Bence, Kalányos 
Ferenc, Horváth András, Dobos Janina versmondóknak!

Tájékoztató

2017. április 1-jétől változott 
a dr. Szakács Imre fogorvos 

rendelési ideje.

A fogászat új rendelése:
Hétfő – Kedd - Csütörtök: 

11-17 óra
Szerda: Iskolafogászat

Péntek: 07-13 óra


