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Tájékoztató a 2012. március 8-i
Képviselõ-testületi ülésrõl
Napirend előtt: Turcsi József polgármester beszámolt a februári ülés óta történt fontosabb
eseményekről, a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról.
Napirenden:
1. A törvényi változásoknak megfelelően az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításra került.
2. Az új közbeszerzési törvény hatályba lépése miatt szükségessé vált az új Közbeszerzési
Szabályzat elkészítése, melyet Képviselő-testület az ülésen elfogadott.
3. A Képviselő-testület „Az önkormányzatok érdekeltségnövelő közművelődési fejlesztő
támogatásához” pályázat benyújtását határozta el.
4. A Képviselő-testület pozitívan döntött a Csabi u. 6/b. szám alatti bérlakás korszerűsítéséről.
5. A Zrínyi utca 44. szám alatti bérlakás korszerűsítése iránti kérelmet elutasította a Testület.
6. A Képviselő-testület döntött a tulajdonát képező 0467/1 hrsz-ú, 18 ha nagyságú terület
bérbeadásáról 2012. április 1-től 2017. március 31-ig.
7. Az Európa Várkert Alapítvány „Közösségi leltár” és a „Helyi kezdeményezésű tervásatás”
programok megvalósításával kereste meg a Tisztelt Testületet. A képviselők elismerik e
programok jelentőségét, de gazdasági és pénzügyi helyzetre tekintettel a megvalósítást
támogatni nem tudják.
8. A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási kérelmét
elutasította a nehéz gazdasági és pénzügyi helyzete miatt.
9. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú
Szervezet támogatási kérelmét elutasította.
10. A Képviselő-testület a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége megkeresésére úgy határozott, hogy nem kíván belépni a szervezetbe mivel
tagja már a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.
11. A Somlai Pékség Kft. Csabrendek Község Polgármestere közterület használati engedélye
ügyében hozott döntését megfellebbezte, a fellebbezés elkésett, ezért az elutasításra került.
12. A Képviselő-testület az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének és különálló fogyasztásmérésének a gépészeti megtervezésével a kedvezőbb ajánlatot tevő Formaterv’95 Tervező, Beruházásszervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízza meg.
13. A Képviselő-testület által meghatározásra kerültek a tulajdonát képező egyes vagyontárgyak bérleti, valamint egyes szolgáltatások díjai, amelyek 2012. március 1. napjától érvényesek.
Vagyontárgy, szolgáltatás
Bérleti díj, szolgáltatási díj összege
1. 9 személyes FORD		
120 Ft + Áfa/km
2. 18 személyes busz		
150 Ft+ Áfa/km
3. Nagysátor állítás, bontás Csabrendek
közigazgatási területén kívül 		
80.000 Ft + Áfa/3 nap
4.	Nagysátor állítás, bontás Csabrendek
közigazgatási területén belül helyi állampolgárok, illetve szervezetek részére
50.000 Ft + Áfa/3 nap
5. Eszközszállítás 25 km-en belül		
150 Ft + Áfa/km
6. Eszközszállítás 25 km-en túl		
200 Ft + Áfa/km
7. Gulyáságyú használat		
6.000 Ft + Áfa/nap
8. Színpadállítás, bontás		
16.000 Ft + Áfa/3 nap
9. Sörpad garnitúra		
800 Ft + Áfa/nap
Folytatás a 2. oldalon

XV. évfolyam • 3. szám

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánunk
községünk minden
lakójának!

Meghívó
Sok szeretettel hívjuk a Tisztelt
Lakosságot az Óvodai Szülők Közösségének jótékonysági báljára.
Ideje: 2012. április 14., (szombat)
19:30 órától
Helye: Művelődési Ház
Részvételi díj vacsorával együtt:
2500,- Ft/fő
Bevételünkből a gyermekek játékkészletének bővítését, óvodánk hatékonyabb nevelőmunkáját kívánjuk
elősegíteni.
Minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk!
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FELHÍVÁS!

Törvényi kötelezettségnek eleget téve és lakossági észrevételek hatására megtörtént a
helyi közutak forgalmi rendjének felül-vizsgálata.
a. A József Attila utca elejére egy „Állj, elsőbbségadás kötelező”, a Kinizsi utca
elejére egy „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kerül kihelyezésre, mivel a Hunyai utca védett közlekedési útszakasz lesz.
b. A Jókai utcától a Széchenyi téren át a Csabi utcán keresztül a Petőfi utcáig tartó útszakaszt védett közlekedési útszakasznak kell nyilvánítani, az összes becsatlakozó
útszakaszra „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezése szükséges.
c. Egy „Állj, elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezése az Ibolya és Szent István utca kereszteződésbe.
d. A Széchenyi tértől a Zrínyi utcáig tartó útszakasz védett közlekedési út lesz, így
az összes becsatlakozó útszakaszra „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát kell kihelyezni.
e. Az Ady utca Csabi utcát összekötő földútra a Csabi utca felőli oldalon egy „Kötelező haladási irány” tábla kihelyezése.
f. A Hegyalja utca végére egy „Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezése.
g. A Rákóczi és a Rózsa utcák kereszteződésében a Rózsa utca végén „Elsőbbségadás
kötelező” tábla kerül kihelyezésre.

Tájékoztató a 2012. március 8-i Képviselõ-testületi ülésrõl

Új játszótereink
Közbeszerzési eljárás eredményeként
2011. novemberében a Folyondár 2008.
Kft. elnyerte a község két új játszótere,
valamint a közpark kivitelezését.
A munkálatok a játszóterek esetében legkésőbb 2012. május 15-ig befejeződnek.
A Községháza mögötti téren készülő játszótéren 8 db eszköz (kombinált játszóvár,
homokozó, mászóka, mérleghinta, 2 üléses
lengőhinta, 2 db rugós játék, babaház,
4 db pad, 1 db hulladékgyűjtő) kerül elhelyezésre.
A Millenniumi lakóparkban 6 db eszköz (kombinált játszóvár, homokozó, mérleghinta, 2 üléses lengőhinta, 2db rugós
játék, 1 db hulladékgyűjtő) kap helyet.
Ezúton várjuk a község polgáraitól, felnőttektől és gyermekektől az ötleteket,
hogy a játszóterek milyen (egy-egy helyi
jellegzetességet kiemelő) nevet kapjanak.
Az ötleteket levélben a csabrendek.
konyvtar@gmail.com címre várjuk!

Folytatás az 1. oldalról
10. Szék bérlet
250 Ft + Áfa/db/nap
11. Hangtechnika kezelővel
15.000 Ft + Áfa / nap
15. A Képviselő-testület a Folyondár Kft. részére 2012. március 10-től július 10ig bérbe
adja a Széchenyi tér 13. szám alatti ingatlanát, valamint az Árpád u. 3. szám alatti KÖZSZER
udvarát.
16. Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a benyújtott kérelmek alapján lakások
bérbeadásáról és a meglévő szerződések hosszabbításáról. Pénzbeli támogatásként 40 e Ft
átmeneti segélyt és 232 e Ft kölcsönt ítélt meg 4 család részére, természetbeni támogatásként
4 m3 fa tüzelőanyagot ítélt meg 4 család részére.
Turcsi József polgármester

HORGÁSZBÁL 2012
Ez év február 18-án tartottuk az idén 24
éves horgászegyesületünk 20. horgászbálját. E bál szervezésével hagyományt
teremtettünk, hiszen azóta több civil szervezet is évente megtartja táncos rendezvényét. A több rendezvény viszont azzal jár,
hogy a résztvevők megoszlanak ezek közt
és így egyre nehezebb a magas résztvevői
kört összehozni. Éppen ezért a 76 fős létszám jónak mondható, a hangulatra pedig
végképp nem lehetett panasz, a visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát.
A sikeres bálhoz persze 4 dolog kell:
- finom ételek, melyről az “Arany Oroszlán”
vendéglő és annak csapata gondoskodott,
Szabó József vezetésével!
- jó hangulat melyet “Gazsi” azaz Horváth
Zsolt és zenésztársa biztosított!
- szorgalmas szervezők, mint Nagy István,
Krizsán János horgásztársak, valamint
Tanai Tamás elnökünk!
- és önzetlen felajánlók, akik a tombolasorsolás sikeréhez járultak hozzá felaján-

lásaikkal, ők a következők: Arany Nikolett
cukrász, Csabrendek-Nyirespuszta, Bakos
Tibor, támogató Csabrendek, Baráth Lajos,
asztalosmester Csabrendek, Bognárné Gyuricz Katalin, MŰTESZ KFT, Rendek Diszkont Csabrendek, Dr Szakács Imre, vállalkozó Csabrendek, Hegedüs Ákos, vállalkozó Csabrendek, Hegedüs Ákosné, támogató Csabrendek, Hegedüs Árpád, támogató
Csabrendek, Illés Gyula, asztalosmester
Csabrendek, Izmendi Dániel, vállalkozó
Csabrendek, Krizsán János, támogató, Sümeg, Mezei József, MŰTESZ KFT, Rendek Diszkont Csabrendek, Nagy István,
támogató Csabrendek, Önkormányzat
Csabrendek, Pusztai Lajos, támogató Csabrendek-Nagytárkánypuszta, Strukker Lajosné, papír-írószer üzlet Csabrendek,
Szabó József, “Arany oroszlán” vendéglő
Csabrendek, Tanai Tamás, He Elnök
Csabrendek. Köszönjük a felajánlásokat,
valamint mindenkinek aki eljött a részvételt!
Jövőre találkozunk, addig is keressék fel új
honlapunkat az aktuális információkért:
csabrendek-sumeg-she.bbhsz.hu
Hegedüs Ákos egyesület titkára

Felhívás!
A Községi Könyvtár és Művelődési
Ház kosárfonó szakkör indításához várja a jelentkezőket, 12 év feletti gyermekeket, felnőtteket. Forgács Sándor
kosárfonó, a Népművészet Ifjú Mestere
tartja a foglalkozásokat.
Az első megbeszélésre 2012. április
12-e, csütörtök 17 órakor kerül
sor, melyre várjuk az érdeklődőket. Információért hívják a 06-20/3880989 számot, vagy érdeklődhetnek a
csabrendek.konyvtar@gmail.com címen.
Mógerné M. Ildikó műv.szervező

Meghívó
A Tavaszváró esték előadássorozat zárásaként A rendeki híres-hírhedt gróf,
galánthai Fekete János generális, költő
életéről hallhatunk előadást dr. Tölgyesi
József egyetemi tanár közreműködésével
2012. március 29-én, csütörtökön 18 órai
kezdettel.
Az előadás helyszíne a Községi Könyvtár
olvasóterme.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

2012. Március 3

Meghívó
A csabrendeki Községi Könyvtár és Művelődési Ház tisztelettel hívja a költészetet
kedvelő lakosságot 2012. április 11-én,
szerdán 16 órára a könyvtárba a Költészet
Napja alkalmából rendezett Verses óra rendezvényre.

A műsorban óvodások és iskolások tolmácsolásában verseket, és citeramuzsikával
kísért népdalokat hallhatunk a Rezgő
Rezeda Citerazenekar, illetve Schäffer
Zoltán plébános úr és Gosztola Marietta
kántor előadásában.
A műsor után Nemes Nagy Ágnes
90. születésnapja alkalmából rendezett
versillusztrációs rajzpályázat alkotásai tekinthetők meg, melyeket helyi óvodás és
általános iskolás gyermekek készítettek. A
kiállítás április 28-ig tekinthető meg.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Meghívó
2012. április 8-a, vasárnap 22 órától a
Csabrendek FC Locsolóbált szervez a Művelődési Házban. Zenél a Chili bulizenekar!
Mindenkit szeretettel várunk!

Budapest - UTE újra,
és dicsõségesen tértünk haza!
10 harcossal érkeztünk, Csabrendekről 4
farkasom vonult csatába.
Badics Adrián és Szatmári Tomi egy csoportban - a két farkasom vitte el az aranyat
és az ezüstöt. Tomi változatosan küzdött,
szigorúan és kérlelhetetlenül, Adrián fejek letépésével menetelt előre, a tőle
megszokott mosolygós stílusban. Végül
mentek egy döntőt, két hosszabbításos,
pont nélküli, nagyon kiegyenlített meccset
egymással, amiben Tomi egy levitellel tu-

komoly küzdőszellemmel és a mezőnyből
kitűnő erőnléttel ellensúlyozva hozta a

bronzérmet! Ragyogó kezdet!
4 arany, 3 ezüst, 2 bronz és egy negyedik
hely a vége a farkasaimnak ezúttal.
Szerintem ez a mérleg büszkeségre ad okot
mindannyiunknak.

dott nyerni a második hosszabbításban. Én
sokat tanultam ebből a csoportból a jövőt
tekintve, remélem, ők is. Illés Botondom
ezúttal embereire akadt: egyik nemzetközi
versenyeken is legeredményesebb harcosom
még a dobogóra se állhatott fel, a negyedik
hely maradt. Nagyon kíváncsi volnék, kik
és hogyan hupálták el, de sajnos a másik
szőnyegen zajlott a dolog... Szerintem ez
így talán most még hasznosabb volt nekünk,
mintha újra nyer Botondom.
A nagyok között pedig egy újonc jelent
meg: Bodó Ricsi, aki rutintalanságát nagyon

Hát nosza, tapsoljátok meg a csatából
dicsőségesen hazatérő harcosokat!
Molnár Gábor elnök

Sikeres együttmûködés MEGHÍVÓ
Az elmúlt őszi és téli hónapok folyamán sajnos több alkalommal is betörések, lopások
történtek Csabrendek községben. A helyi polgárőr szervezet tagjai minden alkalommal
segítették a Rendőrség munkáját, több alkalommal is sor került közös szolgálatadásra. Az
ügyek felderítésében való hathatós részvétel ellenére sem sikerült mindig eredményre jutni,
kézre keríteni a tetteseket.
Az egyik helyi közintézményben a közelmúltban történt lopások felgöngyölítésében,
az eltulajdonított anyagiak megkerülésében, a tettesek elfogásában a helyi polgárőrök
gyors segítsége nélkül viszont nem lett volna eredmény. Személyes közreműködésüknek,
helyismeretüknek, szakszerű intézkedésüknek köszönhetően pár órán belül megoldódtak a
nagy problémák.
Ezúton is köszönöm a szervezet tagjainak hatékony közreműködését!
Tóth Róbert körzeti megbízott

2012. április 3-án, kedden
10-17 óráig

Húsvéti Kézműves vásár
és játszóház
kerül megrendezésre a Községi
Könyvtár és Művelődési Ház
szervezésében.
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Kid Dance Hírek
A Kid Dance Egyesület életében a fellépések mellett mindig fontos szerepet
játszottak a különböző táncversenyeken
való megmérettetések.
Az idei esztendő is ennek a jegyében
kezdődött.
Fiatal táncosaink a március 10-én első
alkalommal megrendezett veszprémi Connector Táncfesztiválon mérték össze te-

hetségüket a többi versenyzővel. 68 csapat
összesen 240 koreográfiát adott elő.
Csapataink ezúttal is szép eredményekkel

térhettek haza. Haladó csoportunk junior
hip-hop kategóriában III., míg a „nagy”
csoport felnőtt hip-hop kategóriában szintén III., illetve felnőtt akrobatikus rock’ n’
roll kategóriában I. helyezést ért el.
Ezúton is szeretnénk gratulálni a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak Nagy
Esztinek és Vitai Ágnesnek.
Reméljük, hogy a március 31-én megrendezésre kerülő pókaszepetki táncversenyen ismét szép
eredményeket érnek majd el fiataljaink.
A hasonló sikerek
elérése érdekében
kérjük adója 1
%-ával támogassa
egyesületünket!
Adószám:
18923353-1-19.
Támogatásukat
előre is köszönjük!
Tanai Ottóné
elnök

ADÓ 1%
Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Csabrendeki
Általános Iskola
Diákjaiért Alapítványt!
Adószám:
18930854-1-19
Gősi Zoltán ig.

CSABRENDEKI

HÍRHARANG
Szerkesztőség vezető:
Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja:
Kid Dance Egyesület, Csabrendek
Sokszorosító:
Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

