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Tájékoztató a Képviselõ-testület  
2018. április 26-án megtartott nyilvános ülésérõl
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének rendeletalkotása az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
módosításáról
2. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3. A 2017. évi belső ellenőrzésekről készült 
éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
4. A Képviselő-testület döntött a Csab-
rendek, 334/2 hrsz-ú ingatlan társasházzá 
alapításáról és a 12/A. szám alatti lakás ér-
tékesítésre történő kijelöléséről.
5. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
és a Szent Lőrinc Plébánia Hivatal megújí-
totta a 2011. január 1-jén kötött megálla-
podását, amely főként a csabrendeki temető 
fenntartási feladatai ellátásának támogatá-
sára irányul.
6. Nyires Solar Kft. és Bárdió Solar Kft. 
vezetékjog alapítására vonatkozó kérelmé-
ről döntés
7.  „A csabrendeki Mese-domb Óvoda és 
Bölcsőde felújítása” című projekttel kapcso- 

latos építési kivitelezési feladatok ellátása 
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
döntés
8. „A Csabrendek FC Magyar Labdarugó 
Szövetséghez benyújtandó 2017/18-as TAO 
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás és nyi-
latkozat önrész biztosításáról” tárgyában 
hozott 63/2017. (IV.26.) képviselő-testületi 
határozat módosítása
9. A Testület döntött arról, hogy a „Temető 
rekonstrukciós program 2017” c. felhívás 
alapján pályázatot nyújt be az 531 hrsz-ú 
zsidó temető felújítására.
10. Közművelődési érdekeltségnövelő pá-
lyázat benyújtásáról döntés 
11. Ragrár 2007. Kft-vel kötött bérleti szer-
ződés 1. számú módosításának jóváhagyá-
sa, amely lehetővé teszi a bérleti díjak inf-
lációkövető emelését.
12. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszol-
gáltatás támogatásának igénylése pályázat 
benyújtásáról döntés

Anyák napi mûsor és Anyák hete
A községi Anyák napi műsor 2018. 
május 6-án, vasárnap délután két 
órai kezdettel volt látható a műve-
lődési házban. A műsorban már évek 
óta hagyományosan a Mese-domb 
Óvoda csoportjai mutatkoztak be. 
A középső és nagycsoportos gyer-
mekek és nevelőik már hetekkel az 
ünnep előtt elkezdték gyakorolni a 
dalokat, verseket, táncokat, hogy a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz 
mérten minél színvonalasabb mű-
sorral tudják köszönteni az édesanyákat,  
nagymamákat. Az idei évi ünnepi bemu-
tatók is igazán szívhez szólóak és változa-
tosak voltak.
Az óvodások műsorát a Kid Dance Egyesü-
let tánccsoportjainak bemutatói, valamint 

Szilágyi Franciska és Szilágyi Levente any-
ák napi dalcsokra követte. 
Minden fellépőnek, szereplőnek és felkészí-
tőnek ezúton is nagyon köszönjük a megható 
perceket!

Molnár Ildikó műv.szervező

Folytatás a 3. oldalon

A helyi modern tánc csoportokat 
működtető egyesület hagyomá-
nyos évzáró gálaműsorát 2018. 
június 23-án, szombaton tartja  
16 órai kezdettel az Általános 

Iskola tornatermében.
Az egyesület vezetősége minden 

érdeklődőt sok szeretettel vár!

KDE Gála

A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából 2018. június 3. vasárnap 
16 órai kezdettel vendégműsort adnak 

a helyi Művelődési Házban testvér-
településünk jeles irodalmi csoportjai. 

• A Borsos Mihály Magyar  
nyelvű Alapiskola irodalmi  

színpadának műsora:  
„Lelkedbe fénylő lángot gyújtok...”

• A Csemadok szervezete mellett 
működő felnőtt irodalmi színpad: 

„Örökségünk” műsora
A Trianoni békeszerződés hazánkra 
gyakorolt tragikus történelmi hagya-
tékát felelevenítő megemlékezésre 

minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Emlékezzünk együtt a hátáron túl élő 

magyar testvéreinkkel közösen!

Nemzeti 
Összetartozás 

Napja
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Tûzoltóverseny
2018. május 12-én immár 12. alkalommal, 
éjszakai versenyként pedig 3. alkalom-
mal került megendezésre a Tűzoltóverseny 
a „POLGÁRMESTER VÁNDORSER-
LEGÉÉRT”.

A rendezvény a község központjában, a 
Flórián szobor megkoszorúzásának ünnep-
ségével kezdődött. 
Koszorúzott:
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság részéről
KOVÁCS PÉTER tűzoltó alezredes, tűzol-
tósági főfelügyelő
- Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 
nevében Auer László alpolgármester Meny-
hártné Tanai Edit önk. képv.
- Csabrendek ÖTPE Mezei József elnök, 
Csík Gábor alelnök, Turcsi Imre tűzoltó 
pasrancsnok
- Nagyfödémes ÖTSZ Sztraka József alpo-
lgármester, Kiss Mihály tűzoltó parancsnok 
Baross József, Lovász László tűzoltók
- Versenyző csapatok képviselői

Ezt követően az egybegyűlt csapatok tűz-
oltóautókkal felvonultak a község utcáin. 
Sok gyermek és felnőtt részesülhetett az él-
ményben, hogy tűzoltó autóban, vagy annak 
tetején tehette meg ezt az utat.
A felvonulást követően a programok a 
Sportpályán folytatódtak. A kulturális be-
mutatók és a versenyek megkezdése előtt 
elismerések átadására került sor.
Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség elis-
meréseit vehették át:
„Veszprém Megye Tűzvédelméért”
- Arany fokozat:  
- Takács Ottó tü. ezredes Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság   
igazgatóhelyettes
- Csík Gábor Csabrendek ÖTE alelnök
- Mészáros Attila Nagyfödémes ÖTSZ
- Bronz fokozat:  
- Soós Péter Csabrendek ÖTE
- Bakos Tiborné Csabrendek ÖTE

A Magyar Tűzoltó Szövetség Elnöke Gróf 
Széchenyi Ödön emlékplakett kitüntetésben 
részesítette Soós Miklós Csabrendek ÖTE 
tiszteletbeli parancsnokát.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság különdíját Csabrendek érde-
melte ki, míg a Veszprém Megyei Tűzoltó 
Szövetség különdíját a Tűztiprók ÖTE kap-
ta.
A kulturális bemutatók során láthatóak vol-
tak a színpadon a sümegi művelődési köz-

pont tánccsoportjai, a Broadway és Néptánc 
csoportok. Humoros jeleneteikkel felléptek 
a csabrendeki felnőtt színjátszók. Iván Anna 
és Szűcs Tamás fiatal zenészek koncertje 
pedig tovább fokozta a résztvevők kellemes 
hangulatát. 
A műsorok közben a gyermekek ingyen-
esen ugrálhattak az óriási légvárvárosban. 
A Tapolcai Rendőrfőkapitányság képviselői 
fegyvereket és egyéb kellékeket mutattak 
be az érdeklődőknek. A sümegi Egészség-
fejlesztési Iroda sátrában pedig ingyenes 
szűréseken vehetettek részt, egészségügyi 
tanácsokkal gazdagodhattak a betérők. A 
gyermekek és családok ügyességi verse-
nyeken vehettek részt. A Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői 
konyhatűz szimulációval mutatták be ház-
tartás ezen veszélyforrását és annak oltási 
lehetőségét.

A verseny megnyitójára 21 órakor kerűlt 
sor. A nemes küzdelemben az alábbi ered-
mények születtek.

ELÉRT HELYEZÉSEK:

NŐI CSAPATOK: 

Osztottsugár szerelés:
Alsópáhok ÖTE I., Kővágóörs ÖTE II., 
Csabrendek ÖTE III. Kismotorfecskendő 
szerelés, retró: Alsópáhok ÖTE I. Kismo-
torfecskendő szerelés, modern: Kővágóörs 
ÖTE I., Csabrendek ÖTE II.

FÉRFI CSAPATOK:

Osztottsugár szerelés:
Alsópáhok ÖTE I., Nagyfödémes ÖTSZ 
II., Tűztiprók ÖTE III., Devecser ÖTE IV., 
Csabrendek ÖTE V. Kismotorfecskendő 
szerelés retró: Alsópáhok ÖTE I., Deve-
cser ÖTE II., Tűztiprók ÖTE III. Kismotor-
fecskendő szerelés, modern: Nagyfödémes 
ÖTSZ I., Csabrendek ÖTE II., Tűztiprók 
ÖTE III..

A helyezetteknek, kitüntetésben részesül-
teknek ezúton is sok szeretettel gratulálunk! 
Köszönjük a további résztvevő csapatoknak 
a sportszerű versengést, a fellépőknek 
a színpadi produkciókat. Köszönjük min-
den segítő szervezet és magánszemély köz-
reműködését, támogatását, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre a színvonalas rendez-
vény!

„Kicsinyek  
hangversenye”  
– bemutatkoztak  
a zeneiskola  
csabrendeki  
növendékei

Sok éves hagyományt élesztett újra a Sü-
megi Zeneiskola azzal, hogy az év végéhez 
közeledve a zeneiskola csabrendeki növen-
dékei saját településükön is bemutatkozhat-
tak. Május 12-én este hallhattuk a zenész 
palántákat és tanáraikat a művelődési ház 
nagytermében. Főként szülők, testvérek, 
közeli hozzátartozók hallgatták nem kis 
büszkeséggel a tanulók csodálatos dal-
lamait. A hangversenyt Szilágyi Franciska 
(citera) egyéni és fiával, Leventével (szóló 
ének) közösen előadott dalcsokra, valamint 
Simon Szabina (furulya) és Monostori Ist-
ván (harmonika) tanárok közös előadása 

színesítette. Ezúton is sok szeretettel gra-
tulálunk a lelkes tanulóknak és felkészítő 
tanáraiknak! 
Tanárok:
Csánicz Nóra zongora
Simon Szabina furulya
Püspöki János fúvós hangszerek
Stefán Péter zongora
Tanulók:
Szita Hunor zongora, Ruska Fanni furu-
lya, Ruska Richárd zongora, Szilágyi Le-
vente furulya, Földházi Janka zongora, 
Végh Dávid furulya, Kiss Annabella zon-
gora, Bódai Sándor tenorkürt, Szakos Fanni 
zongora, Baráth Mónika furulya, Szilágyi 
….. zongora, Gyalog Noémi zongora. 

Molnár Ildikó műv.szervező 

„JÓT TENNI, JÓ”
Szakítva az eddigi hagyományokkal az 
idén, 2018. 04. 14-én tartottuk az általános 
iskola szülői munkaközösségének bálját az 
Arany Oroszlán vendéglőben, ahol 99 fő 
várta, hogy egy jót bulizzunk. A vacsora 
előtt köszöntük meg munkáját a tavalyi év 
szülői munkaközösség elnökének, Szilágyi 
Franciskának, valamint az iskolától elbú-
csúzó diákok szüleinek, akik rengeteget 
tettek SZM tagként iskolánk tanulóiért: 
Bartáné Gyalog Margit, Bódainé Marton 
Szilvia, Kizmus Krisztina, Zelenkáné Baráth 
Éva, valamint Ferenczi Gabriella, Szat-
máriné Dajka Krisztina, és Váginé Soós 
Lívia, akik még egy ideig velünk maradnak.
A jó kedvet a Csabrendeki Felnőtt Színjátszó 
Csoport kabaréja hozta meg, a táncra pedig, 
a Kid Dance Egyesület retro műsorával 
hangolódtunk. A talp alá valót az Ajkai 
Dinamit Együttes húzta, akiknek sikerült 
igazán fergeteges hangulatot varázsolnia. A 
hajnalig tartó mulatozásból a szerencsések 
értékes tombolanyereményekkel térhettek 
haza, mi pedig örömmel, ugyanis a sok 

munka, és szervezés meghozta gyümölcsét.
A szülői támogatásokból, a tombolákból és 
a belépőjegyekből összesen 286.700 forint 
bevételünk lett, melyet teljes mértékben a 
gyerekekre fordítunk. Támogatást adunk 
a nyári táborra, a gyereknapra, farsangra, 
mesevetélkedőre, és egyéb kéréseknek is 
igyekszünk eleget tenni. 
Szívből köszönjük mindenkinek a támoga-
tást, és hozzájárulást! Bízunk abban, hogy 
jövőre még nagyobb létszámban veszünk 
részt ezen az eseményen!          

Fő támogatóink: Ruska István, Rendek- Bú-
tor Kft., Szabó József, valamint köszönet to-
vábbi támogatóinknak: 
Anett olcsó meseshopja, B3 Takarék Szövet-
kezet, Babik Anikó, Bagi Ádám, Bakos 
Méz, Barta Gábor, Benke Edit, Berta Pál-
né, Boldogfa Kft., Bujtor Zoltán, Capári 
Szilvia, Centrum GSM-Cserti Szabolcs, 
Csabrendeki Felnőtt Színjátszó Cso-
port, Csab-tex, Csendes Zoltán, Darvastó, 
Dr. Gyarmati Csaba, Dr.Domina Csaba, 

Dr. Szakács Imre, Euro Pont-Horváth Fe-
rencné, Farkas József, Ferenczi Csaba, 
Gina fodrászat, Gombási Tamás, Greenway 
Kft.-Knór Tímea, Gyalogné Varga Hajnal-
ka, Hobla Kft., Hoffmann Béla, Hoffmann 
Tamás, Hotel Kapítány, Illés Gyula, K&H 
Bank, Kenyeres Károlyné, Kiss Ervin zöld-
séges, Kiss Teodóra, Kiskertem Virágbolt, 
Kommendánt Sándor, Kulcsár Henrik, 
Lampert Húsbolt, Martonné Maródi Ibo-
lya, Menyhártné Tanai Edit, Mese-Domb 
Óvoda, Miklósi-Sikes Kinga, Mimi bolt 
Csabrendek, Molnár Petra, Molnár Zol-
tán, Mütesz Kft.-Mezei József, Nagy Emil, 
Nail Style-Darabos Dóra, Németh Ottó, 
Pek-Snack, Piroska vegyeskereskedés Soós 
Istvánné, Pöltl Lászlóné, Rena Hair Fod-
rásszszalon, Rendekkovács, Kft.-Németh 
Ferenc, Savanyó Bót, Schracz Szabina, Si-
mon Gábor, Stefanics László, Sümegi Vár, 
Szatmári Tamás, Takács Gáborné méteráru 
bolt, Tomor Méhészet, Tomor Tamás, Tóth 
Tamás, Tringli Szilveszterné, Turcsi Péter, 
Unix Autóalkatrész, Vali bolt, Vargáné Pálfi 
Mónika, Veronika Kozmetika, Wink cipőbolt,  
Zámbóné Farkas Nóra, Zebra papírbolt, 
Zelenka István, Köszönettel: Iskolai Szülői 
Munkaközösség

A Magyar  Ga-
lamb és Kisállatte-
nyésztők Országos 
Szövetsége a csab-
rendeki egyesület 
tenyésztői közös-
ségében végzett 
kiemelkedő tevé- 
kenységéért, kö-
zösségükért telje-
sített példamutató 
munkájáért Judi 
Lajos tenyésztő-
társat díszoklevél 
adományozásával kitüntetésben részesítette 
Dabason 2018. április 14-én. Szívből 
gratulálunk ezúton is Judi Lajosnak a elis-
meréshez, aki Könnyid Istvánhoz hasonlóan 
már 1968 óta galambászkodik. Gratulálunk 
az egyesületnek is, hisz tenyésztői által 
már másodízben részesül ilyen magas elis-
merésében a szervezet keretein belül folyó 
tenyésztői munka, amely példa értékű a fia-
talság számára is mind Veszprém megyében, 
mind a Közép-dunántúli Régióban.

Molnár Ildikó műv.szervező

KitüntetésTájékoztató a Képviselõ-testület 2018. április 
26-án megtartott nyilvános ülésérõl

13. Tájékoztató a kintlévőségek érdekében 
megtett intézkedésekről és döntés behajt-
hatatlan követelések törléséről
14. A Képviselő-testület támogatja Bardon 
Alexandra és Németh Péter telekvásárlási 
kérelmét
15. Lakásbérleti szerződések hosszabbításá-
ról döntés
16. A Képviselő-testület jóváhagyta Sümeg 
Rendőrőrs 2017. évi beszámolóját Csab-
rendek közbiztonságának helyzetéről, a köz-
biztonság érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról
17. Az ülés során elfogadásra kerültek a 
2017. évben támogatásban részesült civil 
szervezetek beszámolói: Csabrendek FC, 
Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület, 
KID-DANCE Egyesület, Galamb- és Kis-
állattenyésztők Egyesülete, Csabrendek-
Sümeg Sporthorgász Egyesület, Csabrendek 
Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület 
18. Tájékoztató a folyamatban lévő pályáza-
tokról, beruházásokról
19. A Képviselő-testület az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések köz-
ponti támogatásának keretében belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására pályázatot 
nyújtott be a nagymértékben igénybe vett 
304/1 hrsz.-ú belterületi út felújítására. Az 
igényelt támogatási összeg 15 millió forint, 
az vállalt önerő 6 341 ezer forint.
20. A Farkasok Egyesület kérelme alapján 
újabb egy év időtartamra meghosszabbítás-
ra került részükre a Csabrendek, Kossuth u. 
37/a. szám alatti helyiség bérlete.
21. A Képviselő-testület támogatja Csordás 
János Imre budapesti lakos ingatlanvásárlási 
szándékát. A vevő által megvásárolni kívánt 
területek:  06/25 hrsz-ú, 3.3951 ha területű,  
„kivett vízállás” és „kivett beépítetlen terü-
let” megnevezésű, a 08/1 hrsz-ú, 3048 m2 
területű, „rét” megnevezésű és a 024/17  
hrsz-ú, 4.0023 ha területű „szántó” művelési 
ágú ingatlanok. Az ingatlanok együttes vé-
teláráról a testületi döntést követően került 
sor a vevő tájékoztatásáról.

Zárt ülés keretében döntés született Csab-
rendekért Érdemérem, Kiváló Munkáért Díj 
valamint Év Csabrendeki Vállalkozása Díj 
adományozásáról 

Folytatás az 1. oldalról
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MEGHÍVÓ
A sümegi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében 
Diabétesz klub indul Csabrendeken is. 
Első alkalom: 2018. május 30., szerda 10 óra. 
Előadó: Dr. Mácsai Emília diabetológus szakorvos 
Helyszín: Művelődési Ház klubhelyisége
A részvétel díjtalan! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sportnap
A Csabrendek FC szervezésében az 
idei évben június 30-án, szombaton 
kerül megrendezésre a Sportnap, 
amely évek óta Csendes Péter Em-
léktorna is egyben, emlékezve a fia-
talon eltávozott csabrendeki focistára. 
A Sportnap keretében megrendezés-

re kerül ismét a méltán népszerű kis-
pályás labdarúgó torna. 
A rendezvényt este a Chili Bulize-
nekar fergeteges bálja zárja. 
További részletek a rövidesen közzé 
tételre kerülő plakátokon olvashatóak 
majd. 
A csapatok számára információ és 
jelentkezés a Gina Stúdióban a +36-
70/368-8445 és Baráth Józsefnél a 
+36-70/381-7794 telefonszámokon.

A SÜMEGI 
KISTÉRSÉGI 
JÁRÓBETEG 
SZAKELLÁTÓ 
KÖZPONT 
SZAKRENDE-
LÉSEI

ÉRVÉNYES: 
2018. 05. 01-TŐL


