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Tájékoztató

Kitüntetés

a Képviselõ-testület 2011. április 6-i ülésérõl
• A képviselő-testület megalkotta a Települési Önkormányzat Csabrendek Képviselő-testületének 2/2011. (IV. 11.) önkormányzati rendeletét a házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint a
fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről.
1. mellékletből: Házasságkötés esetén a
többletszolgátatás ellentételezéseként az
alábbiakban meghatározott mértékű díjat
kell fizetni: – hivatali időben és hivatali
helyiségben történő házasságkötés: díjmentes; hivatali időn belül és hivatali helyiségen
kívül: díjmentes; hivatali időn kívül és
hivatali helyiségben közreműködő nélkül:
20.000 Ft, 1 fő közreműködővel: 25.000
Ft; hivatali időn kívül és hivatali helyiségen
kívül közreműködő nélkül: 25.000 Ft, 1 fő
közreműködővel: 30.000 Ft.
• Jóváhagyta a polgármester által beterjesztett az Önkormányzat 2010-2014 évre
vonatkozó Gazdasági Programját.
• Elfogadásra került a 2011. évi Közbeszerzési Terv, amelyben árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgálgatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió
tárgyban kerültek meghatározásra keretösszegek.
• A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2033. (XI.26.) Korm.
rendelet alapján a 2009. 01.01. – 2009. 12.
31. közötti gazdálkodási időszak ellenőr-

zése megtörtént. A belső ellenőr mindent
jogszerűnek talált, jelentését a Képviselőtestület elfogadta.
• A Képviselő-testület Csabrendek község közbiztonságának, közrendjének javítása érdekében térfigyelő kamerák elhelyezésének megvizsgálásáról döntött.
• Tárgyalt a település forgalmi rendjének
felülvizsgálatáról.
• Használt számítógép ajándékozásról
született döntés a helyi körzeti megbízott
tevékenységének magasabb színvonalon
történő ellátása, és fokozottabb jelenléte
érdekében.
• A Csabrendek FC részére 2011. április
24-én 21 órától 04 óráig zenés, táncos
rendezvényhez a Művelődési Házban térítésmentes teremhasználatot biztosít.
• Vegyes ügyek keretében született döntés lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról, az önkormányzat részére felajánlott 916/29 hrsz-ú ingatlanrész értékesítésének elutasításáról, az FC pingpong szakosztályának eszközbeszerzéssel történő támogatásáról.
• Zárt ülés keretében szociális ellátási
kérelmek elbírálásáról született döntés.
• A nyilvános képviselő-testületi ülés
előterjesztései az önkormányzat Hivatalában megtekinthetők.

„Öreghegyi mesék”
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, e napon ünneplik Krisztus feltámadását. Véget ér a nagyböjt, a hústól való
tartózkodás, innen származik az ünnep
magyar elnevezése is. Húsvétvasárnap és
hétfőn a böjti tilalom után már ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni. Batyus-

A képviselő-testület felterjesztésére
Pöltl Lászlóné körjegyző asszonyt eredményes és következetes szakmai tevékenységének elismeréseként aTelepü-lési
Önkormányzatok Országos Szövetsége
a „TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE” kitüntetésben részesítette.
A kitüntetés ünnepélyes átadására a
március 29-i TÖOSZ küldöttgyűlés keretében került sor.

Óvodai beiratás

2011. május 9. (HÉTFŐ)
2011. május 10. (KEDD)
8.00 órától – 16.00 óráig
Beíratásra kerülnek: A 2008. június 1. –
2009. május 31. között születettek. Kérjük
az érintett kedves Szülőket, gyermekeiket
a fenti időpontban szíveskedjenek beíratni.
A beíratáshoz szükséges: – a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, a gyermek
TAJ kártyája, az egyik szülő személyi igazolványa

Figyelem!

Citera tanfolyam
indul a Művelődési Házban. Várjuk
mindenki jelentkezését nemre és korra való tekintet nélkül. A tanfolyamon való részvétel ingyenes! Jelentkezni lehet május
10-ig a Művelődési Házban. Érdeklődni
lehet Mógerné Molnár Ildikó-nál személyesen vagy a 06-20/3880-989 telefonszámon.

a Húsvét helyi hagyományáról

bálokat tartottak háznál, ahol a lányok
a süteményt a fiúk a bort állták, de mulatságokat rendeztek a Legényegyletben
és az Iparoskörben is. Húsvét másnapjával
kezdődött a lakodalmak tavaszi időszaka.
Ételszentelés: a húsvéti szertartásokhoz
tartozik már a 10. század óta. A húsvéti

sonkát, sót, kalácsot, tojást, tormát sőt még a
bort is, a katolikus hívők, többnyire nagyobb
lányok vagy fiúk viszik a templomba reggel
7 órára szenteltetni. Csak az ételszentelés
után fogyasztotta el együtt a család az
ünnepi reggelit. Az ételek megáldására már
Folytatás a 3. oldalon
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15 éves az ovi-bál!
Nagy örömünkre szolgált az érdeklődés,
amely a Szülők Közössége által szervezett
hagyományos rendezvényünket kísérte.
Immár 15. alkalommal ünnepeltünk, és
táncoltunk óvodánkért, 118 kedves vendégünkkel együtt.
E szép évforduló kötelez bennünket,
hogy továbbörökítsük a hagyományt, még
akkor is, ha szervezőmunkánk néha-néha
apró nehézségekbe ütközik. Az eltelt másfél
évtized egyfajta visszatekintésre is ösztönzi
lelkes közösségünket,
melynek ez idő alatt
számos tagja volt –
akik mindannyian elismerést érdemelnek.
Szervezőmunkájuk
eredményeként gyarapíthattuk alapítványunk vagyonát, bővíthettük óvódásaink
játékkészletét.
Szülői Munkaközösségünk 1996-ban
alakult újjá. Kissé bátortalanul, kevés siker reményében kezdtük el szervezni jótékonysági rendezvényünket, melynek
kezdetben – idén 100 éves óvodaépületünk
adott otthont. Fő irányítónk Minorics Ernőné, Ibolya volt.
Két egybenyitott csoportszobában, rögtönzött büfével, kellemes zenével, jó
hangulatban báloztunk. Rendezvényünket
az évek során egyre nagyobb érdeklődés
kísérte, hamarosan „kinőttük” az óvodát, és
a Művelődési Házban kaptunk lehetőséget
rendezvényünk megtartására. Szülői kezdeményezésre vendégeinket vacsorával,
saját szervezésű büfével vártuk, amely
Bognárné Gyuricz Katalin kereskedelmi
tapasztalatának, határozott fellépésének
köszönhetően több éven át sikeresen
működött. Aztán jöttek újabb és újabb
ötletek, kezdeményezések, melyek még
több érdeklődőt vonzottak. Méltán lehetünk
büszkék a kellemes, családias hangulatra,
a pozitív visszajelzésekre, mely időrőlidőre jellemzi rendezvényünket. Visszatérő
vendégeink tanúi annak, hogy nem ritkán
a Művelődési Ház nagyterme is kicsinek
bizonyult számunkra. 145-150 vendégünk
számára az előtérben is terített asztalokra
volt szükség.
Visszatekintésünk kapcsán nevük említésével is szeretnénk köszönetet mondani
áldozatkész munkájukért a közösség eddigi

vezetőinek: Minorics Ernőné, Bardon Gyuláné, Hoffmanné Ruzsa Mónika, Pordán
Andrásné, és Turcsi Bernadett szülőknek.
Elismeréssel és köszönettel tatozunk aktív
szervezőmunkájukért Bakosné Vitai Mária
és Gyalogné Varga Hajnalka tagoknak,
akiktől rendezvényünkön vettük búcsút,
mivel gyermekeik iskolások lesznek.
Köszönet a fenntartó önkormányzatoknak,
hogy helyet kaphatunk a Művelődési
Házban, valamint Szabó József úrnak és

kollégáinak a finom vacsoráért, a korrekt
udvarias kiszolgálásért.
Rendezvényük 15. születésnapja alkalmából Turcsi József polgármester úr óriástortával lepett meg bennünket, melyből
minden kedves vendégünk részesült.
Köszönet érte!
Az est fénypontja az ajándékműsor volt.
Kedves támogatónk felajánlásaként Postás
Józsi népszerű slágerekkel szórakoztatott
bennünket.
A finom vacsora elfogyasztása után is a
jó hangulaté volt a főszerep, a talpalávalót
az ALFA (Garabics Péter és Piriti Gábor)
zenekar szolgáltatta.
Hajnalig tartó táncot tombolasorsolással
szakítottuk félbe Nagyon sok szép, értékes
tombolatárgy talált gazdára, tisztelt támogatóink felajánlásaként.
Fődíjunkat – WELLNESS hétvége Bükfürdőn – egy kedves vendégházaspár nyerte.
Jótékonysági bálunk bevétele: 317.300 Ft,
melyet játékvásárlásra fordítunk.
Ezúton is köszönjük minden kedves
támogatónknak, hogy hozzájárultak 15
éves múltra visszatekintő rendezvényünk
sikeréhez.
Menyhártné Tanai Edit

TÁMOGATÓINK: APÁTI ZOLTÁN,
AUER LÁSZLÓ, AXON SZÁMÍTÁSTECHNIKA, BAKOS ISTVÁN,
BARÁTHNÉ ALACSONY GEORGINA,
BARÁTH JÓZSEFNÉ (Kati Néni),
BARÁTHNÉ HORVÁTH MÁRIA,
BARDONNÉ BARÁTH ZSUZSANNA,
BARTA GÁBOR, BARTÁNÉ GY.
MARGIT KRISZTINA, BLIZILNÉ ZÁBÓ
ÉVA (Sümeg), BOGNÁRNÉ GYURICZ
KATALIN, BORS JÓZSEF, BÓDAI
ANDRÁS, BUDMIL SPORTRUHÁZAT,
BUJTORNÉ HETYEI HAJNALKA,
CSÁNICZ KRISZTINA, CSEH JÁNOS,
CSENDES ZOLTÁN, CSERÉP VASKER
SÜMEG, CSICSICS ANTALNÉ,
CSÍKNÉ BARDON RÉKA, DR. HERPAY
MARGIT, DR. DOMINA CSABA,
DR. GYARMATI CSABA, FARKAS
JÓZSEFNÉ (Szentimrefalva), FAMILY
FROST, FANTÁZIA DEKOR BOLT
SÜMEG, FEKETÉNÉ CAPÁRI SZILVIA,
FERENCZI CSABA, GOMBÁSI TAMÁS,
GÖRÖG ZOLTÁN, GRIFF ÉTTEREM,
GYALOG GYULA, GYALOG ZOLTÁN,
HAMULECZ ZOLTÁN, HEGEDÜS
ÁKOSNÉ, HERCZEG SÁNDOR,
HOBLA HUNGARY CSABRENDEK,
HOFFMANN BÉLA, HONG-KONG
ÜZLET (Sümeg), HORVÁTH ZSOLT
(Hegyalja u.), HORVÁTH EDINA
(Sümeg), HORVÁTH GYULA
(Sümeg), ILLÉS RÓBERTNÉ, ILLÉS
ZOLTÁN, „JÓBARÁT” FAGYIZÓ,
KÁNTOR KRISZTINA, „KATICA”
SZÉPSÉGSZALON, KENYERES
KÁROLY, ILLÉS GYULA, ILLÉS
RÓBERT, IMRE JÓZSEF, IZMENDI
DÁNIEL, „JOBB KENYÉR”,
MARTONNÉ MARÓDI IBOLYA,
MADÁRNÉ ÉRI ERIKA, MÓRÓ JÁNOS
(Sümeg), K & H BANK SÜMEG, KISS
TEODÓRA, PIROSKA ABC (Soós
Istvánné), PORDÁN ANDRÁSNÉ,
PÖLTL LÁSZLÓNÉ, RENDEK
KISÁRUHÁZ, RUZSA SÁNDORNÉ,
SALI TAMÁS, SCHAFFER ZOLTÁN,
SILVER SÖRÖZŐ (Csendes Zoltán),
SOÓS ZOLTÁN, SPIRK VERONIKA,
STRUKKER LAJOSNÉ, SZABÓ JÓZSEF
(„Aranyoroszlán” Étterem), SZOKOLI
SÁNDORNÉ (Sümeg), TAKÁCS
GÁBORNÉ (Sümeg), TANAINÉ
BÁNDI ANDREA, TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZAT CSABRENDEK,
TUCSI JÓZSEF, TURCSI PÉTER,
TRINGLI SZILVESZTERNÉ, VASÁROS
GYULA, VÁGINÉ SOÓS LÍVIA,
VB. FRANCIA PÉKSÉG SÜMEG,
WEINBERGER BÉLA, WINK
CIPŐBOLT SÜMEG, ZÁMBÓ PÉTER,
ZELENKA JÓZSEF. Az óvoda dolgozói, a
szülők, és valamennyi kedves Vendégünk!
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Anyák hete
Csabrendek 2011. április 28. – május 5.
2011. április 28., csütörtök
14-16 óra Anyák napi játszóház
2011. május 1., vasárnap
14 óra Óvodások Anyák napi műsora
2011. május 2., hétfő
15:30 Ringató foglalkozás 3 hónapos kortól
16 óra Turcsi József polgármester
köszöntője
Organikus Baba-Mama kozmetikumcsalád – Szalai Henrietta tájékoztatója
16:20 Miért fontos a gyermekek korai
zenei fejlesztése Rompos Patrícia zenepedagógus előadása
17:00 Az anyasággal kibővül női szerepek
nehézségeinek feldolgozási lehetőségei
Szabó Melinda kineziológus előadása
2011. május 3., kedd
„Szülés? – Természetesen!”– előadássorozat, díjátadó és börze Sümegen a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban
2011. május 4., szerda
16:00 Cord Blood Center bemutatása
Marhoffer Péter tájékoztatója
17 óra Azok a boldog pillanatok – Nagy
Lászlóné szülésznő és Marton Katalin
csecsemőgondozó jó tanácsai
2011. május 5., csütörtök
16:00 Dr. Peithner Bp. Kft. homeopátiás
termékeiről Malkovics Melinda tájékoztatója
16:30 Babamasszázs – az érintés csodája
Illés Ibolya védőnő előadása
17:15 Oltassunk? – Dr. Széll János gyermekorvos előadása
Az előadás előtt rózsaültetés a 2010. évben
Csabrendeken született gyermekekért.
Az előadás végén nyereményeket sorsolunk ki az Anyák Hete csabrendeki előadásain részt vett kedves vendégeink között!
A rendezvénysorozat a csabrendeki
Védőnői Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Községi
Könyvtár és Művelődési Ház közös szervezésében jött létre.
Információ:
• Kondor Anett védőnő: 06-20/239-3161
• Művelődési Ház: 06-20/3880-989
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„Öreghegyi mesék”
Folytatás az 1. oldalról
Jézus Krisztus is példát adott a csodálatos
kenyérszaporítással és az Utolsó Vacsorán.
A megszentelt húsvéti ételek megvédték a
híveket a hosszú böjt után a mértéktelenség
kísértéseitől. A szentelt étel maradékait is
mágikus célokra használták, a morzsákat a
baromfi elé vetették, hogy megvédje őket a
betegségektől, váratlan pusztulástól.
Húsvéthétfő: A locsolásnak: a víz tisztító,
termékenységvarázsló erejébe vetett hit
az alapja. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét
hétfőjét, ami utal a locsolás egykori módjára, hogy gyakran a
kúthoz, vályúhoz vitték a lányokat, és
egész vödör vízzel leöntötték őket. Eredete szerint a keresztelésre, részint arra a legendára
utal, amely szerint a Jézus feltámadását
hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással
akarták a zsidók elhallgattatni. Ma már
illatos vízzel, kölnivel, nagyobb fiúk szódával is locsolnak. Vesszőzés a locsolással egyenértékű szokás, ami Csabrendeken
is ismeretes volt. A 8 ágú húsvéti korbácsot fűzfavesszőből nagy gonddal készítették a helyi legények, amellyel húsvéthétfőn megcsapkodták a leányokat, hogy
ne legyenek kellésesek. A leányok a locsolásért, korbácsolásért pénzt és hímes
tojást adtak. A húsvéthétfő e mozzanata
leginkább a reggeli, kora délelőtti órákban
volt jellemző, a 10 órakor kezdődő szentmiséig. Országosan és községünkben is
közismert húsvéti tojásjáték volt a tojásdobálás. A játékot locsolás, vesszőzés után
a legények játszották. A földre letettek
egy hímes tojást, és aki a 2 filléresével
úgy eltalálta, hogy az érme belefúródott a
tojásba, az elnyerte a pénzt és a tojást is a
társától.
Húsvéti tojás: A locsolás és a vesszőzés
jutalma az egész magyar nyelvterületen a
piros vagy hímes tojás és némi pénz volt.
A tojás ősi termékenységszimbólum. Már

a honfoglalás előtti avar sírokban találtak
karcolt díszítésű tojásokat. A keresztény
vallásban a feltámadó Krisztust jelképezi,
a 12. század óta szentelmény. A tojást
hozó húsvéti nyúl hagyománya feltehetően
német nyelvterületről terjedt el. A szapora
nyúl – a tojás mellett – a termékenységet
szimbolizálja. A húsvéti tojást leggyakrabban hagymalevéllel festették, de nyerhettek sárga színt a vadalmafa héjából,
zöldet a bürökből, kéket a lencse levéből.
A tojásdíszítés, tojáshímzés módja
a viaszolás és a karcolás. Ügyes
kovácsmesterek úgynevezett patkolt
tojást is készítenek lágy
fémdíszekkel, községünkben Csíkné Bardon Réka készít patkolt tojást.
A májusfa, májfa a
természet újjászületésének szimbóluma és szerelmi ajándék is
lehet. Magyar nyelvterületen általában
május elsejére virradóra állították. A májusfák készítése a legények, legénybandák
feladata volt. Éjszaka vágták ki a fát, és
május elsejére virradóra többnyire titokban
állították fel a helyi szokásnak megfelelően
a lányos házakhoz, a középületek, kocsmák
elé, vőlegény a menyasszonyának. A májusfa lehet sudár, esetenként kérgétől
megtisztított fa, amelynek csak a tetején
hagyták meg a lombját.
Nálunk a mai napig nyírfából készítik a
májusfát. Többnyire szalagokkal, virágcsokorral, teli üveg borral díszítették, díszítik fel. Régen egy táblára szép szóval köszöntést is írtak a leány szüleinek, akihez a
májusfát állították.
A felállított fát leginkább május utolsó
vasárnapján a lányos háznál bál rendezésével szokták kitáncolni.
(Forrás: Tátrai Zsuzsanna – Karácsony
Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások; A helyi hagyományokról mesét Baráth
Ferencné)
Mógerné Molnár Ildikó
művelődésszervező

Hírek versenyekrõl Március 24-én 8. alkalommal rendeztük meg hagyományos Mesevetélkedőnket 11 csapat részvételével.
A győztes csapat tagjai: Horváth Kata, Pordán Rebeka, Hamulecz Dóra, Kovács Balázs voltak. Az országos technika verseny megyei
döntőjén Könnyid Roland egyéniben 1. helyezést ért el. Csapatversenyben ugyanitt 3. helyezést értek el tanulóink: Győry Dániel, Bakos
Martin és Könnyid Roland. Herman Ottó megyei biológia versenyen Könnyid Roland a 15. helyezést érte el. A Mozaik Tanulmányi
verseny országos fordulójában Zalán Eszter (1. o.) 12., Szita Bernadett (6. o.) 37., Németh Ildikó (8. o.) 37., Zalavölgyi Teodóra (7. o.) a 91.
helyezést érte el. Hevesy György megyei kémia versenyen Csarmasz Balázs (8. o.) 8. helyezést, Bakos Martin (8. o.) 10. helyezést ért el.
Kosárlabda megyei Diákolimpia III. kcs (5-6.o) és a IV. kcs (7-8) versenyén a korcsoportjukhoz képest fiatalabb csapatunk jól helytállt,
mindkettő 5. helyezést ért el. Ajkán a Nagy László szavaló versenyen Bódai Anasztázia bejutott a döntőbe. A Kisfaludy-Ramasetter napok
keretében megrendezésre került Matematika versenyen Vasvári Róbert (6. o.) a 2., Barta Dorottya (6. o.) 5. helyezést ért el. Iskolánk
tanulói közül a szavalóversenyen 5-en, angol nyelvi versenyen 8-an vettek részt, közülük Molnár Máté különdíjban részesült.
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8. Keiko Kupa Költészet napi rendezvény
Országos kölyök verseny az újpesti dzsúdó csarnokban március 27-én. A nevezettek
létszáma (mintegy 50 fő) elég visszafogott
volt, sok visszalépés, lebetegedés jött
közbe, ezzel együtt nagyon jó kis verseny
lett. Különleges volt még, hogy elég sok
módosítást eszközöltünk a szabályokban
– várhatóan nem utoljára –, aminek a célja a mozgalmasság, változékonyság és
alkalmazkodóképesség növelése, fejlesztése volt. A kiváló kis harcosok ragyogóan,
rugalmasan reagálták le az új célokat.
A Hadak Útja kis farkasai lelkesen
harcoltak, régi harcosaink pedig nagyon
szépen, eredményesen küzdöttek, közöttük a
csabrendekiek is: Bódai Patriknak, Badics
Adriánnak nem jött jól ki igazán a lépés.
(Adrián sajnos nem állhatott a dobogóra,
pedig a csoportjában az ezüstérmest legyőzte.) Nincs miért elkeseredniük, többet és jobban, figyelmesebben kell gyakorolni. Egyrészt ügyes haladókkal voltak
egy csoportban, akik közül sokan már évek
óta járnak edzésre és a nyári táborokban
is részt vesznek ovis koruk óta, másrészt
minden verseny arról szól, hogy van két
harcos, aki szembeáll egymással a bátrak
mezején, és egyiküknek aznap szebben kelt
fel a Nap. A kis Bódai Gergő ezüstérmet
szerzett! Sajnos a csoportjukból visszalépés
miatt kiesett egy harcos, így nem tudott
nagyon kibontakozni. Ez az eredmény
akkor is szép egy országos versenyen 5
évesen. Illés Botond hiba nélkül menetelt,
4 meccs - 4 karfeszítés lovaglóból. Tanári
volt. Neki mondjuk akadt erős ellenfele,
aki vezetett is rövid ideig, de utólag azt
kell mondjam, nem forgott veszélyben az
aranya egy percig sem, nagyon magabiztos,
összeszedett, hatékony volt a védekezése is,
a támadása is. Professzionális.
Botond érett versenyző lett, bármit elérhetünk vele. Köszönöm szépen minden bátor harcosomnak a vitéz kiállást, a haladóknak gratulálok, a kezdőbbeknek pedig
biztatásul azt tudom mondani, hogy amilyen vitézül beleállnak a harcba, nemsokára eljön az ő idejük is. Én mindanynyiukra büszke vagyok, menjünk még
sokszor csatába együtt! Az edzésekről és
az iskoláról minden információ elérhető itt:
www.farkasok.com • 70-9474226
Molnár Gábor oktató
CSABRENDEKI
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Szerkesztőség vezető: Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja: Kid Dance Egyesület, Csabrendek
Sokszorosító: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

2011. április 13-án tartottuk Községi
Könyvtárban a Verses óra rendezvényünket,
amelyen 30 gyermek 22 verset szavalt el,
illetve Gosztola Marietta kántor, Schäffer
Zoltán plébános úr és Vass Vivien citeramuzsika kíséretében népdalokat énekelt a
szép számban megjelent közönségnek. A
műsor után tekinthette meg az érdeklődő
nézőközönség a felhívásunkra érkezett 113
versillusztrációt, melyeket óvodás és iskolás
gyermekeink készítettek kedvenc versükhöz.
Köszönjük a szereplők, a gyermekek, a szülők, az óvónők és a tanítók, tanárok lelkes
közreműködését!

HIRDETMÉNY!
Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa, Zalaszegvár Települési
Önkormányzatok Körjegyzőjétől
Értesítem a Tisztelt Lakosságot a lakcímbejelentési kötelezettségeikkel kapcsolatos tudnivalókról: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 26. §-ának (1) bekezdése
kimondja, hogy a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy
kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási
helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel
céljából bejelenteni.
A Vhr. 29. § (1) bekezdése szerint a polgárnak a lakcímét, illetve annak
változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél kell bejelentenie. A polgár
tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely nélküli megszüntetését a
lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél is bejelentheti.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. tv. (Nytv.) 5. §-ának (2) bekezdése szerint: „A polgár lakóhelye annak a
lakásnak a címe, amelyben a polgár él.” Tehát lakóhelynek az a cím tekinthető,
ahol a polgár él, hosszabb életvitelre berendezkedett.
Az Nytv. 5. §-ának (3) bekezdése szerint: „A polgár tartózkodási helye annak a
lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három
hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.” Azaz a tartózkodási hely létesítésének
feltétele, hogy a polgár – mellette – bejelentett lakóhellyel is rendelkezzen.
A települési szintű lakcímbejelentés az ideiglenes szálláshellyel sem rendelkező hajléktalan személyek lakóhelyének bejelentésére szolgál.
Az idézett rendelkezések szerint a lakcímbejelentés vonatkozásában a lakással
egy tekintet alá tartozónak minősíti a lakásnak nem minősülő épületeket,
épületrészeket, helyiségeket is. A jogszabály az épület alatt fekvő ingatlan
ingatlannyilvántartási besorolását (külterület, belterület, zártkert stb.) a lakcímbejelentés szempontjából jogilag nem tekinti lényegesnek.
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy amennyiben a Magyarországon élő
állampolgár lakóhellyel nem rendelkezik, akkor a lakóhellyel való rendelkezéshez
kötött jogok gyakorlására sem jogosult, amely jelentős joghátrányokkal járhat. A
jogsértő állapot fenntartása az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való
jogosultságát is érinti, ezért az állampolgárok saját érdekét is szolgálja a helyzet
megszüntetése.
E törvényi kötelezettség végrehajtásának elősegítése érdekében felhívom
a lakosság figyelmét a lakcímbejelentési kötelezettség teljesítésére, továbbá a
jogszabálysértő lakcímadatok rendezésére.
Amennyiben e kötelezettségének az érintett nem tesz eleget, az elsőfokú
szabálysértési hatóság szabálysértési eljárást kezdeményez.
Csabrendek, 2011. március 29. Bardonné Baráth Zsuzsanna aljegyző

