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Újévi gondolatok
A karácsony üzenete, a csend, a béke és
a szeretet még itt van a szívünkben. Ebben
a nyugalmas szeretetben léptünk át az új
évbe. Azt kérem mindenkitől, ne engedjük
el az ott átélt pillanatokat, hisz minden nap
szükségünk lehet a szeretet és a bölcsesség
iránymutatására.
Sokat törtem a fejem, hogy ilyenkor mit
mondhat előremutatót, bíztatót, reménytelit
egy polgármester? Valami olyat kellene
mondani, ami felrázza az itt élő embereket
és a tenni akarás, a csak azért is életben
maradás érzése kerítené hatalmába a közösséget.
Jövőt keresővé, kiutat találóvá lenni. Most
ez a feladatunk. Erőt mutatni, erőt átadni,
s együtt megoldani közös dolgainkat, közösségünk ügyét.
Azt tapasztalom, hogy annyi segítőkész,
a köz ügyeit szem előtt tartó, jó szándékú
ember él ebben a faluban, és mégis, mintha

az energiánkat nem a közös megoldások
keresésére szabadítanánk fel, hanem egymás ellenére akarnánk közös ügyeinket
megoldani.
Ne a gyűlölködés, hanem az összefogás,
őszinte szeretet jellemezze községünk minden lakóját, és ezáltal eredményt fogunk
elérni a 2016. évben is.
Az idő múlik, az események jönnek és
mennek. De mi itt maraduk egymásnak.
Felelősségünk pedig abban áll, hogy soha
ne kelljen szemlesütve, szégyenkezve néznünk azok szemébe, akikre az élet bármely
pillanatában szükségünk lehet.
Kívánok a magam és képviselő társaim
nevében mindenkinek eredményekben és
egészségben gazdag, boldog új évet, jólétet
és boldogulást, azt, hogy váltsák valóra
terveiket! A szeretet vegye körül egész
életüket!
Turcsi József polgármester
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Tájékoztató a
Képviselõ-testület
2015. decemberi
14-i ülésérõl

Arany díszoklevél
szakmai tevékenységért

A tényleges teljesítéseknek megfelelően
módosításra került Csabrendek Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetése.
Az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletéről szóló
9/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításra került. Az összkomfortos lakások bérleti díja minimálisan emelkedett,
a komfortos és komfort nélküli lakások
bérleti díja változatlan maradt.
Elfogadásra került Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi munkaterve.
Közszolgáltató Szervezet Csabrendek
intézményvezetői beosztásának ellátására
beérkezett pályázat elbírálásara került. A
pályázat beadási határidejéig egy pályázat,
a jelenleg is megbízással rendelkező Mezei
József intézményvezető pályázata érkezett
be. Az Értékelő Bizottság a pályázat áttekintése és a személyes meghallgatás
után Mezei Józsefet alkalmasnak ítélte a
beosztás betöltésére.

Dr. Gyarmati Györgyné
Dr. Kozma Andrea gyógyszerészt községünkben
mindenki ismeri. Mindig
kedves mosollyal, készségesen fogadja a vásárlókat
a Rendeki Patikában.
Andrea néni szakmai életútjának elismeréseként
2015 szeptemberében a
Semmelweis Egyetemen
ünnepélyes keretek között vehette át 50
éves diplomáját.
Tanulmányai befejezését követően 1965.
februárjában kapta kézhez gyógyszerész
diplomáját a Budapesti Orvostudományi
Egyetemen. Sümegen akkor a 7/33-as,
mai Semmelweis Gyógyszertárban kezdet

Andrea néni 70-en túl is jó egészségnek
örvend. A családi örökségnek, a rendeki
gyógyszertár alapító nagyapának, Dr.
Posgay Andor munkásságának köszönhető
az a kitartás, tenni akarás, amivel a mindennapokban dolgozik. Mióta Andrea néni
visszakerült Csabrendekre a távoli rokoni
kapcsolatai is szorosabbakká váltak, és
nagyapja hagyatékának gondozása, kutatása
mellett a település történetének mélyebb
ismerete is szívügyévé vált.
Andrea néni méltó elismeréséhez az
újság hasábjain is szeretettel gratulálunk!
Kívánjuk, hogy további erőben, egészségben
segítse szakértelmével, emberségével a
község lakosságát!
Mógerné M. Ildikó műv.szervező

dolgozni. Majd 1972-től egészen
nyugdíjazásáig, 1997 április 1-jéig
volt állományban a Sümegi Kórház intézeti főgyógyszerészi státuszában. A nyugdíjba vonulása
előtti 11 évben még a tapolcai
kórházban is ellátott főgyógyszeri
feladatokat, tulajdonképpen 500
ágy gyógyszerellátását biztosította.
Három gyermeke született, de ennek
ellenére ő megszakítás nélkül végig
dolgozta az elmúlt 50 évet.
Nyugdíjazását követően 1997 február
1-je óta dolgozik Csabrendeken, immár 19
éve. Ebben az időszakban végzett Csaba fia
szintén gyógyszerészként és vált lehetővé,
hogy reprivatizálják az 1950-es években
elveszített Patikát.
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Decemberi csillogás Kid Dance módra
Táncos berkekben a tél beköszöntével
nem csak a karácsonyi előkészületek kezdődtek meg, de a közelgő versenyek miatt
is nagy volt az izgalom.
A Kid Dance Egyesület táncosai utómikulás és előjézuska gyanánt lehetőséget
kaptak, hogy megmérettessék magukat az
immár 29. alkalommal megrendezett Zuglói táncfesztiválon.
A hosszú és lelkiismeretes felkészülést
követően december 13-án hajnalban buszra
pattantak, hogy aztán a legjobb formájukat
bevetve megmutassák a fővárosnak, mire is
képesek. Hogy mindez hogy sikerült, arról
beszéljenek helyettem az eredmények:
Junior csoportunk színpadi tánc kategóriában az ezüst érmet hozta el, nagylányaink – szintén ebben a műfajban –

egy aranyat és egy ezüstöt
is bezsebeltek. Ugyanez a
csoport művészi látványtánc
kategóriában elnyerte az első
helyet, mazsorettjükkel pedig
az ezüst érem mellé megszerezték az egyik különdíjat,
a Zugló kupát is.
Úgy gondolom, mindenki
nevében kijelenthetem, hogy
igazán büszke vagyok a táncosainkra, s nem csak azért,
mert évről évre ügyesebbek, vagy mert a
szép eredményekkel újfent bebizonyították,
hogy helyük van a legjobbak között, hanem
mert olyan szeretetteljes közösséggé kovácsolódtak össze az együtt töltött idők során, ami önmagában is irigylésre méltó. Az
pedig, hogy mindennek részesei
lehetünk a koreográfusokkal,
az egyesület többi tagjával és a
szülőkkel együtt, azt hiszem, felér
jó pár karácsonyi csodával. Szép
volt KDE!
Vitai Ágnes
2015. december 12-én tartotta
karácsonyi, évzáró gáláját az Acro
Dance S.E. Tapolcán, a Tamási
Áron Művelődési Központban.
Ez volt a XIX. alkalom, hogy az
akrobatikus rock and roll stílusban

Karácsonyvárás az oviban
A december talán az egyik legélménydúsabb hónapok egyike
óvodánk életében. A karácsonyt megelőző 4 hét minden hétfőjén
ádventi gyertyagyújtásra gyűltünk össze a folyosón, hogy közösen
éljük át a várakozás örömét. Első alkalommal vendégünk volt a
postás néni is, aki levelet és csomagot hozott a Télapótól. Minden
tevékenység a téli ünnepek köré épült. A gyerekek rénszarvasokká
váltak játékukban, rajzoltak, festettek, vágtak, ragasztottak, készültek a szebbnél szebb ajándékok, ajtó- és ablakdíszek. A nagyok
még mézeskalácsot is sütöttek. December 7-én végre
megérkezett a várva várt piros ruhás vendég. A nehéz
puttonyt krampuszai segítették cipelni, akik mókás
táncukkal megnevettették a megilletődött csöppségeket.
A gyerekek sok-sok dallal, verssel köszöntötték őket,
majd egyenként átvehették a jól megérdemelt ajándékot.
Idén is, mint eddig minden évben, lehetőséget kaptak
leendő óvodásaink a Mikulással való találkozásra. Az
ajándékosztást megelőzően az óvó nénik bábjátékkal
szórakoztatták a megjelent vendégeket. A gyerekek
tágra nyílt szemekkel, szinte lélegzet visszafojtva figyelték, hogy
vajon ki ihatta meg a mesében Télapó teáját, amit az erdei állatok
olyan nagy szeretettel készítettek.
A szombati munkanapon kézműves délelőttre hívtuk óvodásainkat szüleikkel együtt. A közös tevékenykedés közbeni
kötetlen beszélgetések jó lehetőségei a család-óvoda kapcsolat
megerősítésének, s a gyerekeknek egy teljesen más élményt jelent a
szülővel és az óvó nénikkel együtt történő munkálkodás.

a táncosok megmutathatták tehetségüket.
Jöttek táncosok Keszthelyről, Tapolcáról,
és ez alkalommal Csabrendekről is. A
mintegy 1,5 órás esti program keretén belül
25 koreográfiát láthattunk. A csabrendeki
táncosok edzője, Ágh Viktória szívvellélekkel, és nagy türelemmel tanítja a
kicsiket (ovisokat, és kisiskolásokat), és a
nagyobbakat egyaránt. Ritmusos zenékkel
és látványos koreográfiával szerepelnek a
csoportok. A gyerekek egész éves kitartó
munkája szemmel láthatóan eredményeket
hoz, amit Tapolcán telt házas közönség előtt
mutattak be. A gyerekek szép élményekkel, és közülük többen az első fellépés
utáni lámpalázat legyőzve tértek haza.
Biztos, hogy mindenki jól érezte magát.
Találkozunk jövőre is!
Tomor Erika

Középsőseink ekkor már javában próbálták Lucázós műsorukat.
Nagy izgalommal készültek első nyilvános szereplésükre, melyet
a nagyközönség a községi 3. gyertyagyújtási ünnepély alkalmával
láthatott. Aki ott volt, gondolom egyetért velem abban, hogy
fergeteges sikert arattak. Megérdemelték a tapsot. Majd végre, annyi
várakozás és készülődés után elérkezett a karácsony. Valamennyien
ünnepi ruhába öltöztünk, jelezvén, hogy ez a nap más, mint a
többi. Reggelre minden csoportba megérkezett a Jézuska. A
feldíszített óvoda, a pompázó fenyők, világító mécsesek tették még
varázslatosabbá az ünnepet. Minden csoport életkorának megfelelő
műsorral készült, majd azt követően
a gyerekek végre kibonthatták a
csomagokat. Volt nagy öröm, alig
tudtak betelni az ajándékokkal, azt
sem tudták hova nézzenek, mivel
játszanak.
Nagycsoportosaink betlehemes játéka megidézte a bibliai történetet,
elénk varázsolták a kis Jézus születését a betlehemi istállóban, láttuk
a pásztorok örömét, a három király: Gáspár-Menyhért-Boldizsáreljöttét. Műsoruk a falukarácsony egyik fénypontja volt, a megható
történetet látva szem nem maradt szárazon.
A sok-sok készülődés, lázas izgalom bizonyára meghozta gyümölcsét, s valamennyien megtalálták az áhított ajándékot az otthoni karácsonyfa alatt, ahol önfeledten ünnepelhettek szeretteik
körében. Milyen szép is lenne, ha karácsony üzenete egész évben
bent maradna a szívekben!
Csehné Varga Éva
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Vágner Gábor megvédte bajnoki címét
2015-ben ismét a dobogón
végzett a csabrendeki fiatal rallycross versenyző, Vágner Gábor.
Megvédte bajnoki címét, így
kétszeres bajnoka lett a Magyar
Kupa MK-1400 kategóriájának,
az abszolút értékelésben pedig a
második helyen végzett. A Vágner
Rallycross Team csapatban
a Suzuki kupában versenyzett
még társa, Horváth Krisztián
Zalaszántóról, aki annak ellenére,
hogy ez volt az első versenyéve,
a harmadik helyen végzett. Gábor ezúton is
gratulál csapattársának.
Addig amíg Vágner Gábor és csapata a
fényes sikert kiérdemelte, addig 7 verseny,
sok izgalom, pár kisebb-nagyobb baleset
várt még rájuk.
Az első verseny márciusban, Dunaszerdahelyen került megrendezésre. A tavaszi
hidegebb idő ellenére a szezonnyitó jól
sikerült, abszolút harmadik, az 1400 cm3-s
versenyben pedig első lett. A következő
állomás Máriapócs volt, ahol Gábor elvárásaihoz képest kevésbé volt sikeres a
verseny, az abszolút negyedik helyet, az
1400 cm3-ben viszont első helyet tudta
megszerezni. A harmadik verseny ismét
Máriapócson került megrendezésre, de a
második esély sem hozott több szerencsét
a csapatnak. Kisebb balesetet ellenére
be tudta fejezni a versenyt és az abszolút
negyedik, az 1400-as kategóriában pedig a
második helyen végzett. A következő futam
már „itthon”, Nyirádon zajlott. A sikeres
előfutamok ellenére a döntőben technikai
hiba miatt csak az abszolút 5. helyen tudott
végezni. Mivel ellenfelei közül mások is
gyengébben teljesítettek, így az abszolút
kategóriában feljött a második helyre,

ami nagyon jó eredménynek számított
4 futam után. A következő alkalomra az
ausztriai Greinbach-ban került sor. Saját
bevallása szerint nagyon szereti ezt a pályát
és tavalyi futam óta történt változtatások
még kedvezőbbé tették azt. A sikeres és
szerencsés előfutamok és elődöntők után a
döntőben sikerült elérnie az abszolút első
helyet, aminek következtében az abszolút
kategóriában megközelítették az első helyen
állót. Ez volt az első verseny, amelyet az
abszolút kategóriában sikerült megnyerni.
Az ezt követő hazai, nyirádi futamon Gábor
nem éreztem magát igazán formában. Az
autóján végzet fejlesztések nem váltották
be a hozzá fűzött reményeket, így vissza
is kellett építeni a korábbi alkatrészeket. A
balszerencse a későbbiekben sem tágított
mellőlük, a verseny második reggelén
autójával betonfalnak ütközött. A profi
csapatnak köszönhetően végig tudott menni
az előfutamokon, ha nem is teljes gőzzel,
viszont az elődöntőre már újra 100%-os
volt. Suzukija. A sikeres csapatmunka és
Gábor minden tudása ellenére is csak az
abszolút 5. helyen végzett, az 1400-as kategóriában pedig a második helyen, ezen
a kalandos hétvégén. Az évadzáró futamra
ismét Máriapócson került sor, ahol újra a

A Szent Lõrincz Római Katolikus
Egyházközség és a Szent Lõrinc Karitasz
Csoport közös jótékonysági bált szervez!
Helyszín: Csabrendek, Arany Oroszlánvendéglő
Időpont: 2016. január 30., szombat 19 óra
A bál fővédnöke: Turcsi József polgármester
Belépő: 2500 Ft, amely magába foglal egy finom vacsorát. Jegyek
megvásárolhatók a Plébánián, hivatali időben (hétfő, szerda, péntek) és
szentmisék után a sekrestyében. Támogatói jegyek tetszőleges összegben is
vásárolhatók.Tombola tárgyak felajánlását szívesen elfogadjuk.
Zene: Krisztián és Feri (Chili Buli együttesből) Fellépő vendég: Pintér Zoltán
A befolyt összeget a hittan tábor támogatására ajánljuk fel.

csapat mellé állt a szerencse. A jól
autózott előfutamok és elődöntők
után csak 2 másodperc hátránnyal
került be másodikként a végső
küzdelemre. A döntőben nagyon
nagy csata volt, szinte egy ép
eleme nem maradt az autónak a
végére, mindenhol behorpadt.
Végül az abszolút harmadik
helyen végzett ezen a versenyen
és a 2015-ös bajnokságban is.
Gábort büszkeséggel tölti el,
hogy a „kis
Suzukival” ilyen
szép eredményt autóztak, hisz az őket
megelőző versenyzők autói mind jóval
erősebbek. Az 1400 cm3-s kategóriában
ezen a versenyben első helyen végzett és
a bajnokságot is megnyerte, megvédve tavalyi bajnoki címét.
A csapat profizmusát dicséri, hogy annak
ellenére, hogy Gábor az idei év nagy részét
munkája miatt külföldön töltötte és sokszor
épp csak megérkezett az adott verseny
helyszínére, mindig minden tökéletesen a
helyén volt!
Gábor és csapata komoly elszántsággal
néz a jövő versenyszezon elé. Kategóriát
szeretnének váltani, mindenképp másik,
erősebb autóval folytatják a versenyzést.
Jövőre pedig már két kiadó autója lesz a
teamnek. Gábor nagyon hálás a csapatnak,
szüleinek, testvérének, barátainak a sok
segítségért. Szerinte olyan feladatokat is
megoldottak, melyekben ő már nem látta
a megoldást. Ezúton is köszönetet kíván
mondani Csabrendek Község Önkormányzata és a VB Francia Pékség támogatásának!
A Vágner Rallycross Team-nek és Gábornak ezúton is szeretettel gratulálunk és
további fényes sikereket kívánunk!

Mi is ünnepeltünk
Nagytárkányban is vártuk a Jézuska születését. Immáron második éve készültek a
gyerekek áhitatos műsorral, hogy a jelen levő hallgatókkal megosszák az örömhírt: a
Megváltó megszületett, örüljetek emberek!
Igaz, hogy a műsor előtti nagy jókedv hamar
izgalommá változott, de ez nem tartott vissza
senkit sem a szerepétől, feladatától. Csak így
tovább mindenkinek! Köszönöm a gyerekeknek
a felkészülést, a lelkesedést és mindenkinek, aki
támogatja őket. Hiszen a hagyományok ápolása
jó dolog, az ilyeneket nem szabad elfeledni.
Köszönet a többiek nevében is a süteményért,
üdítőért, szaloncukorért!
Arany Nikolett

CSABRENDEKI HÍRHARANG
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Nyírespusztán decemberben
Az elmúlt év ismét gyorsan elrepült, főleg
az utolsó hónap, a december. Mint mindig,
most is rendezvények soraival búcsúztattuk
az óévet.
Elkészítettük az első kültéri adventi koszorút kápolnánkhoz, mellyel remélhetőleg egy újabb hagyományt teremtettünk
meg.
Következő ilyen alkalom december 6-a
volt, amikor a drága, öreg jótevőt, Télapót
köszöntöttük falunkban. A gyerekek műsorral, énekekkel kedveskedtek a nagyszakállúnak, aki egy-egy szeretettel és boldogsággal fűszerezett ajándékcsomagot
nyújtott át cserébe mindenkinek. Fiataljaink
olyan jók voltak ez évben, hogy virgácsot
senki nem kapott! :) Aznap délután került
sor a községi betlehem felállítására is,
amely fokozta az ünnepvárás hangulatát.
Advent 3. vasárnapján, elkezdődött a
Szent Család kilenced áhitata is, amikor
a falu egy kisebb csoportja fohászkodott:
a családok békéjéért, ifjakért, falunkért, a
nemzetért, békességért, összetartozásért .
Közben a gyerekek már karácsonyra készülődtek. Először is a karácsonyi kézműves
foglalkozás hozta lázba az ügyes, fürge kezű
alkotókat, akik fenyőfadíszeket, ünnepi
képeslapokat, kis ajándékokat készíthettek.
Majd pár nap múlva, december 21-,22-én
„öreg fiataljaink” elindultak betlehemes
körútjukra.
Első körben a vidéken élő rokonokat,

ismerősöket látogatták meg,
másnap a falu lakosait, hogy
elvigyék nekik a kis Jézus
születésének örömhírét és a
szeretet győzelmét! Reméljük,
hogy ezen hagyomány ápolása
még sokáig életben marad és
majdan lesz utánpótlás is.
Advent utolsó vasárnapján
a kápolnában is összeállt a
betlehemi táj: istálló, Szent
Család, pásztorok, királyok, angyalok. Azután helyére került a
díszítésre váró karácsonyfa is, amely igazi
ünnepi hangulatot varázsolt a helyiségbe.
Immáron harmadik éve került megrendezésre a „közös karácsonyvárás”, ahol
a délutáni programok között szerepelt:
fenyőfadiszítés, forralt bor, meleg tea, sütemény és házi zsíros kenyér. Majd az estét
a karácsonyi slágerek sorozata követte
ifjaink előadásában. A hangulatot még fokozta a csillagszórók és gyertyák meleg
fénye.
December 24-vel pedig elérkezett a várva
várt nagy éjszaka, Szenteste. Késő délután,
a kápolnában, együtt ünnepelt a falu apraja
és nagyja, ahol előadásra került a kis Jézus
születésének története. „Művészeink” nagy
lelkesedéssel készültek fel a nagy estére,
amely a hallgató közönség szívét-lelkét
teljesen átjárta. Ezt követően mindenki otthonában folytatta az ünneplést.

Végül eljött az év utolsó napja. Szilveszter
estéjén közösen mulattunk, beszélgettünk az
elmúlt év eseményeiről, a hétköznapokról.
Majd az éjféli harangszó és Himnusz
eléneklése után vígan köszöntöttük az új
évet, amely újabb és újabb reményeket,
élményeket hoz elénk.
Bízom benne, hogy képesek vagyunk
továbbra is megtartani a régi hagyományokat, s ha kell (és van lehetőség) újakkal
bővülni. De mindez csak közös erővel és
munkával lehetséges.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a falu minden lakójának, kicsiknek
és nagyoknak, valamint mindenkinek,
akik bármilyen módon támogatták rendezvényeinket! Isten áldásában gazdag
boldog újesztendőt kívánok minden olvasónak!
Arany Nikolett

2016-tól az õstermelõi igazolvány kiállításához, érvényesítéséhez
és módosításához szükséges dokumentumok:
Személyes megjelenés szükséges az ügyintézéshez! Kérjük hozza magával:
Személyes iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel
HA VAN
- adószám
- MVH-s regisztrációs szám
- kistermelői engedély
- családi gazdaság nyilvántartási szám
Növénytermesztés esetén saját gazdaság
adatai:
- Tulajdoni vagy földhasználati lapok
(minden használatban levő területről,
amennyiben konyhakert az ingatlan tulajdon lapja szükséges)
- haszonbérleti szerződés
- szívességi földhasználati szerződés
- vadon gyűjthető termékek érvényes gyűjtési engedélye
- termékfeldolgozás adatai

- a termés tervezett mennyisége (Kg-ban
megadva)
Állattenyésztés esetén saját gazdaság
adatai:
- Állattartásra alkalmas épület pontos címe
(hrsz. tulajdoni lappal)
- az épület területi adatai (m2)
- férőhely szám
- eladásra szánt állat mennyisége
- állatok nyilvántartási száma
Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét,
hogy amennyiben saját gazdaságukra
vonatkozó adataikat a fent sorolt dokumentumok valamelyikével nem tudják igazolni,
úgy őstermelői igazolványt a 1995.
évi CXVII. SZJA törvény 81/A§.-ban
foglaltak alapján , mely szerint a
„mezőgazdasági őstermelői igazolvány
kiállításához és a nyilvántartáshoz a
magánszemély az e törvény által meghatá-

rozott adatokat, valamint az adóazonosító
jelét megadja és igazolja” nem áll módunkban kiállítani!
Közös igazolvány illetve meghatalmazással eljárók esetén:
- Közös igazolvány esetén az igazolványban
szereplő összes családtag ügyfélnek minősül, így mindenkinek személyesen jelen
kell lenni.
Amennyiben az ügyfél nem személyesen
jár el:
- közokiratba foglalt meghatalmazás
- vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazás és a kezelőorvos
által kiállított igazolás, mely szerint az
ügyfél egészségi állapota miatt nem képes
a kiállító előtt személyesen megjelenni
szükséges!
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Veszprém Megyei Igazgatóság
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Tájékoztató a 2016. évre vonatkozó helyi adókról,
továbbá az adóbevallási nyomtatványok elérhetõségérõl
Tisztelt Adózó!
Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi adókról szóló 13/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete
alapján a helyi adómértékek 2016. évre vonatkozóan sem változtak.
Magánszemélyek kommunális adója
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként
15 000 Ft.
Az önkormányzati rendelet a kommunális adómentességekről,
illetve adókedvezményekről az alábbiak szerint rendelkezik:
„2.§ Mentes az adó alól a Htv. 18.§-ban meghatározott adóalany
telke.
3.§ (1) Mentesül az adó megfizetése alól:
a) az a 70 év feletti, egyedül élő személy a lakcímnyilvántartás
szerinti és ténylegesen (életvitelszerűen) lakóhelyül szolgáló lakása
után, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át nem haladja meg,
b) az a polgárőr, aki a Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó
és Polgárőr Egyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet (továbbiakban: Egyesület) munkájában rendszeresen – évente ötven
órát meghaladó – közfeladatot teljesít.
(2) Az 1.§-ban meghatározott adó évi mértékéből:
a) 25% adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, akinek a
tulajdonában lévő lakóingatlanán kommunális szennyvíz átemelésre
alkalmas házi szennyvízátemelő került beépítésre,
b) 40% adókedvezmény illeti meg a Htv. 12.§-ában meghatározott
adóalanyt a külterületi gazdasági épület, építménye után,
c) 50% adókedvezmény illeti meg azt a polgárőrt, aki az
Egyesületben huszonöt órát meghaladó közfeladatot teljesít,
d) 60% adókedvezmény illeti meg a 70 év feletti, egyedül élő
magánszemélyt, a lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen
(életvitelszerűen) lakóhelyül szolgáló lakása után, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500
%-át nem haladja meg.
(3) A 3.§ (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés d) pontja
alkalmazásában a lakás akkor szolgál életvitelszerű lakóhelyül, ha
a) életét onnan szervezi (pl. rendszeresen innen indul bevásárolni,
orvoshoz, hivatalos ügyeket intézni, illetve ide tér haza) és
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint
étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és
d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz
igénybe, és

Meghívó
Szeretettel meghívjuk és várjuk a
Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde Szülők
Közösségének 20. jótékonysági báljára.
Rendezvényünket 2016. február 6-án
(szombat) 19:00 órától tartjuk a Művelődési házban. Részvételi díj vacsorával együtt személyenként: 2500 Ft.
Bevételünkből a gyermekek játékkészletének bővítését, óvodánk hatékonyabb
nevelőmunkáját kívánjuk elősegíteni.

e) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címként)
jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
4.§ (1) Az adómentesség és az adókedvezmény több lakástulajdon
esetében egyetlen lakás után illeti meg az adóalanyt.
(2) A 4.§ (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés c) pontja szerinti
mentesség, illetve kedvezmény a polgárőrt az előző évben teljesített
közfeladat alapján illeti meg. A feltételek meglétének teljesülését az
Egyesület elnöke minden év január 15. napjáig igazolja.
(3) A 4.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott lakóingatlanok
jegyzékét a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító
telep üzemeltetési szerződésének mellékletét képező mindenkori
vagyonleltár tartalmazza.
5.§ Az adómentességet és az adókedvezményt az arra való
jogosultság megnyíltát követő évtől kell engedélyezni, vagy a
megszűnését követő évtől kell megszüntetni.
6.§ Az adókedvezmény vagy mentesség megállapítását az
adóalany nyilatkozata benyújtásával kezdeményezheti. „
A 70 év feletti személyek számára a mentesség, illetve kedvezmény megállapításához szükséges a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolás
(zöld összesítő) benyújtása, továbbá nyilatkozat az adott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról.
Az adókedvezmény, adómentesség iránti igény benyújtásának
határideje 2016. február 15.!
Idegenforgalmi adó
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint.
Helyi iparűzési adó
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2)
bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5
000 Ft.
Az aktuális adóbevallási nyomtatványok minden helyi adónemre
vonatkozóan, illetve az adóalanyok nyilatkozata az adókedvezmény
vagy adómentesség megállapításához a Csabrendeki Közös Önkormányzat adóirodáján szerezhetők be, illetve elérhetők a www.
csabrendek.hu honlapon.
A honlapon való elérési útvonal a következő: Önkormányzat;
Közérdekű adatok; Ügyintézés; Ügyek, szolgáltatások menüpontban.
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Újabb elismerés
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézménye, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testülete decemberi ülésén egyhangúlag odaítélte a Népi Iparművész
címet Csík Tamás kovács és Csíkné Bardon
Réka csuhéfonó részére kiemelkedő alkotói
tevékenységükért. A kitüntető címhez ezúton
is sok szeretettel gratulálunk! Köszönjük,
hogy községünk hírnevét példaértékű munkásságukkal is öregbítik. További erőt, egészséget, szép sikereket kívánunk!

6. Rejtvényfejtõk
Napja Csabrendeken
Szeretettel várunk minden kedves
rejtvényeket kedvelőt a csabrendeki
Művelődési Házban 2016. január
30-án, szombaton 14 órától 17 óráig
tartandó szórakoztató rendezvényünkre.
Kategóriák: junior, felnőtt, csapat
Csapatban, egyénileg lehet nevezni
a verseny ideje alatt is! Mindenki magának választ rejtvényt! A részvétel
díjtalan!
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Színes ünnepi rendezvények községünkben
Az Advent, a Karácsony, a Szilveszter és
az Új év köszöntése alkalmai során évről
évre egyre változatosabb programokat kínál
a helyi Művelődési Ház.
A tavaszias időben sokan meglepődtek,
amikor november végén felállításra került
a községi Betlehem és meggyújtásra került
az első Adventi Gyertya. A felhívásra
érkezett Adventi koszorúk, díszek száma
ugyan kevesebb, de technikában és ötletben
egyenrangú volt a tavalyi versenyhez viszonyítva.
A Mikulás érkezését az egész falu nagy
izgalommal vártam. Még a felnőttek is
különös örömmel fogadták a köszöntését
és a szaloncukrokat a második Adventi
Gyertyagyújtás alkalmával. A harmadik
Adventi Gyertyagyújtás különlegessége
a Mese-Domb Óvoda középső csoportos
gyermekeinek Lucázása és az Adventi
Kézműves vásár voltak. A Családsegítő
Szolgálat munkatársaival közösen Nagytárkányban, Csabrendeken és Nyiresen is
zajlottak ünnepi kézműves foglalkozások
az adventi időszak alatt.
A Betlehemi Láng fogadására, a negyedik

Adventi Gyertya meggyújtására a Községi
Karácsonyi Ünnep kezdete előtt került
sor. Így a közös ünnepség köszöntését
már a Szeretet Lángja fényénél mondta
el a Polgármester Úr. A meghitt, szívet
melengető összeállításban a Mese-Domb
Óvoda nagycsoportosai Pásztorjátékkal,
gyertyafényes tánccal szerepeltek. Őket az
iskolás néptánccsoport bemutatója követte,
majd kedves Betlehemes jelenettel és
verssel szerepeltek a 2. b osztály tanulói.
A műsor közben került sor a Mézeskalács
csodák verseny eredményhirdetésére. A
szép műsort Farkas Szabina Judit énekesnő
csodálatos dallamokkal emelte ünnepi
magasságba, az Ave Maria hangjai még
sokáig visszhangzottak szívünkben is.
A műsor zárásaként megtekinthetők volt a
Karácsonyi kiállítás és mézeskalács alkotások a községi könyvtárban. A szereplők
és a vendégek, mint minden Adventi
Gyertyagyújtás alkalmával, most is egy
kis vendégségben részesültek, ahol finom
tea, forralt bor és sütemény mellett sokáig
beszélgethettek ismerősök, barátok. A műsor utáni két napon is kis Betlehemesek

látogattak házról-házra Jézus születésének
hírével ajándékozva a családokat.
Az óévet Szilveszteri Batyusbálban
búcsúztathatta, aki eljött hívásunkra.
Az első alkalommal megrendezett táncos
est nagyon jó hangulatban telt köszönhető
Németh Tibor zenész és Kiss Ervin közreműködésének. Reméljük, a Szilveszter az
idei évben még többen velünk köszöntik.
Az Új évet egy gyalogtúrával is megünnepeltük. A sok pihenés és a nehéz ételek
után igazán jól esett a séta a friss levegőn.
Az erdőn át egészen Sümegig majd vissza
gyalogolt a lelkes csapat meg-meg állva,
hogy a csípős szél ellen egy kis erősítővel
védekezzen.
Köszönjük mindenki részvételét, akik figyelemmel kísérték plakátjainkat és eljöttek
rendezvényeinkre! Köszönjük a szereplők,
a felkészítők munkáját, köszönjük a kiállításon és a versenyeken résztvevő alkotók szorgalmát! Köszönjük a technikai
segítséget, amely nélkül a rendezvényeink
nem jöhettek volna létre!
Mógerné M. Ildikó művelődésszervező
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Iskolai hírek – Az elmúlt év
HÍRHARANG
„Vesd bele magad!” programjáról
Szerkesztőség vezető:
Tavasztól-őszig iskolánk 68 alsó tagozatos és 5 – 6.
osztályos tanulója vett részt a saját kiskert örömeit
megismertető, népszerűsítő országos akcióban. A gyerekek
egy része, nemcsak a saját örömére végezte otthon növényei ápolását, hanem azokról fényképes, néhány mondatos
beszámolót is készített, illetve naplót vezetett.
A szervezők által tavasszal meghirdetett „Kis kerti
mesék” rajzpályázatára Zalán Eszter 6. és Molnár Melinda
5. a osztályos tanulóink neveztek be egy-egy rajzzal.
Munkájukat tetszetős emléklappal és rajzfelszereléssel
jutalmazták.
Felkészítő tanáruk Gombásiné Flórián Mária.

A „PontVelem” aktuális hírei
Kiértékelték az „Okos Iskola Kupa” 3. online fordulóját is.
Az izgalmas, érdekes versenyen, melyre országosan 1166 csapat
regisztrált, iskolánkból hat, 3-3 fős csapat nevezett. Legsikeresebben a „Helyi Vagány Csávók” (HVCS – Görhes András, Hegedüs
Benedek, Turcsi Zsombor 8.a) együttese szerepelt. Országos öszszesítésben a 61. helyezést értek el. (Mindössze 7 ponttal maradtak
el az első csapattól! Az eredmények rangsorolásánál figyelembe
vették az időeredményeket, melyet az internetkapcsolat gyorsasága
is befolyásolt.) A másik öt csapat is derekasan versenyzett. Minden
résztvevőnek gratulálunk, köszönjük a helytállást! Köszönetet

Mógerné Molnár Ildikó
Kiadja:
Csabrendek Község
Önkormányzata

Tördelés:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
Sokszorosító:
Asperján Nyomda,
Zalaszentgrót

illetnek a felkészülést segítő pedagógusok is: Bujtorné Hetyei
Hajnalka, Csonkáné Stumpf Margit, Klung Irén és Gombási Tamás.
Közben, november-december során zajlott a „PontVelem” regisztrációs kampánya. A versenyben a legtöbb sikeres meghívást,
regisztrálást kezdeményező tanulók vettek részt. Iskolánkból
a legeredményesebb Földházi Janka, 1. a osztályos tanuló volt,
4 sikeres meghívással. Ezzel az előkelő országos 6. helyezett lett.
Jutalma: 3000 pont a bankszámlájára. Valamint iskolánkban ő viselheti a „BankVelem Diák Nagykövete” címet. Neki is szívből
gratulálunk!
Németh György
További részletek és aktuális híreink az iskola honlapján megtekinthetők a www.e-telepulesek.hu/iskolacsabrendek oldalon.

