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A hónap fotóját Kozma Szabina készítette.
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Önkormányzati beszámoló a 2012. évről
Az év eleje több változást hozott településünk életében. Ezen
változásokról szeretnénk szólni, hiszen elsősorban ezek a legfontosabb dolgok.
Változások 2013-ban
• A közigazgatási törvényváltozás miatt 2012-ben kialakításra
kerültek a járási hivatalok, melyek az igazgatási ügyek minél
egyszerűbb és egy helyben való intézését teszik lehetővé.
Sármellék a keszthelyi járáshoz került, melynek székhelye
Keszthely, Kossuth L. utca 42 sz.
• A közigazgatási törvény és az önkormányzati törvényi változás miatt pedig, mely kimondja, hogy a 2000 fő alatti
települések nem tarthatnak fent önálló hivatalt, e településeknek csatlakozni kell egy másikhoz és meg kell alakítaniuk a hivatalukat. 2013. 01. 01–től Sármellék-Zalavár
és Szentgyörgyvár alapított, majd 2013. 02. 01-től Zalacsány és Ligetfalva is csatlakozott a kialakított hivatalhoz.
A hivatal székhelye Sármellék, ahol 10 fővel, Zalaváron
2 fővel és Zalacsányba pedig 3 fővel dolgozik a hivatal. A
jegyzői feladatokat továbbra is a sármelléki jegyző látja el,
az aljegyzői feladatokat pedig a zalacsányi jegyző. A közös
hivatalhoz tartozó lakosság létszám 4247 fő.

tással elmondható, hogy a település úgy indulhat el a 2013.
évben, hogy nem nyomasztja az adóságok visszafizetési kényszere. Igaz 2012-ben a fejlesztések elmaradtak, de készülve a
jövőre, dolgoztunk azon, hogy más forrásokból egy későbbi
időpontban tudjunk az elképzeléseinkkel megfelelően fejleszteni.
2012. évben benyújtott pályázatok és azok eredményei
- 2012 áprilisában a 4/2012 kormányrendelet, mely az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokról szólt az óvoda fejlesztésére és a
közbiztonság növelésére adtunk be pályázatott, melyből az
óvodára nyertünk 12.844 millió Ft-ot. Ez a fejlesztés 2013.
03. 01-vel indul és 2013. 05. 31. befejeződik.
- Az önkormányzat segítségével, és az egyház együttműködésével az önkormányzat nonprofit kft-je sikeres pályázatott nyújtott be Ifjúsági nyári tábor kialakítására a Zala
Termálvölgye Egyesület Leader csoportjánál. Az elnyert támogatás összege 18 millió Ft. A felújítás helyszíne a templom melletti régi iskola. Az épület átalakításával (teljes
hőszigetelése nyílászáró csere és belső átalakításokkal) elnyeri új és remélhetően kihasználhatóbb jellegét.

• Tudom, hogy ez a közös hivatal kialakítása egy kicsit nagy
léptékű, de a jelenlegi kormányzati elvárásoknak megfelelő.
Biztos, hogy több munkát és nagyobb oda figyelést kell megvalósítani, de ezt a dolgozók, a települések testületei és polgármesterei is vallják és segítik.

- TÁMOP 3.1.11-12 ÉRTÉK-TÁR-VÁR Óvoda fejlesztése és szakmai tovább képzése pályázat, mely az óvoda eszköz és udvar fejlesztése mellett a dolgozóknak is szakmai tovább képzéseket tartalmaz. A pályázat költségvetése 24 millió Ft. A
pályázat tartalék listán van.

• A Közoktatási törvény változása, mely kimondja a 3000 fő
alatti települések általános iskolájának a fenntartása és a
működtetés az állam feladata, vagyis a teljes finanszírozás.
2013. 01. 01-jével e törvénynek megfelelve az általános iskolánkat átadtuk az államnak. Az épületet megosztottuk, hiszen
a közművelődési feladatok az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata maradt.

- Mozdulj Sármellék TÁMOP 6.1.2/11 Egészségre nevelő, és
szemléletfejlesztést támogató programok a településen élőknek 24 millió Ft.

Megvalósult fejlesztések

- Sármellék környezetének megújítása a település zöld felületeinek növelése felújítása az elnyerhető összeg 2 millió Ft.

Az önkormányzat nehéz helyzete miatt 2012-ben a fejlesztések elmaradtak.
Itt szeretném elmondani, hogy miért is volt ez nehéz. A reptér bírósági perből fent maradt adósság, melynek összege
Sármellék települést 33 millió Ft plusz kamataival terhelten
2012. áprilisban inkasszóval élt a pert nyert cég (BA Kft). Minden számlánk terhelt volt, de a fizetéseket mindig időben kifizettük, ebből elmaradásaink nem voltak. Természetesen a
sok számlát késve, vagy csak év végén tudtuk kifizetni. A megoldás csak az év végén jött el, amikor is sok egyeztetés, tárgyalás végén az állam segített az ÖNHIK-is pályázaton, ahol 73
millió Ft támogatást kaptunk, amivel az összes tartozásunkat
kiegyenlítetük.
Az adósság konszolidáció pedig, amely a 51 millió Ft banki
hitel átvállalását jelentette az állam részéről, sokat segített
önkormányzatunkon. Ezzel az év végi állami segítségnyúj-
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- Mozdulj Óvoda TÁMOP 6.1.2/11 Egészségre nevelő és szemléletformálást támogató programok az óvodában. Közel 24
millió Ft.

Pályázunk, mert a fejlesztéseket nem lehet támogatások nélkül megvalósítani. Természetesen vannak olyan pályázatok,
melyek önrészesek, itt olyan megvalósításokat helyezünk
előtérbe, ahol megtakarítást vagy gazdasági bevételt vagy
munkaerő bővítést jelet a beruházás. A jövőben is ilyen irányú
pályázatokat részesítünk előnyben.
2013-ban beadott a KEOP 5.5. 0 pályázat adtuk be a polgármesteri hivatal teljes hőszigetelése és fűtés megújítása lesz a
támogatási összeg 28.000EFt
Közmunka program: 2012. évben 49 főt foglalkoztattunk
közmunka programban különböző támogatások mellett és
különböző munkahelyeken. A 2013. évben is folytatjuk a programot, amelyben – mint már évek óta – az iskola konyhára
termelünk zöldség féléket.
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Kedves Sármelléki Lakosok!

Szeretném a segítségüket kérni tudományos kutatómunkánkhoz. A KGYTK országos verseny felhívására készítünk
dolgozatot a „Vidéki élet Sármelléken a II. világháború
idején” címmel. Arra kérnénk a Kedves lakosokat, hogy
ha rendelkeznek a már említett időszakból származó képekkel (falunkat, utcáit stb. ábrázoló), eszközökkel, tárgyakkal, térképpel, akkor jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken,
mert ezzel jelentősen hozzájárulhat munkánk sikeréhez. Email: mbius98@gmail.com, Tel.: 06 30/843-3420 (elérhető
iskolaidőn kívül, 16-20 óráig). Segítségüket előre is köszönik:
Magas Bianka, Varga Bence 8. o.,
Dufkáné Vincze Mária (fekészítő tanár)

Farsang az ÁMK-ban

2013. február 9-én az iskolások farsangi mulatságát tartották
az ÁMK-ban. Sokféle vicces műsort láthattunk, többek között
Hupikék-törpikéket, akik Gangnam styleoztak, táncoló zombikat, katonákat, makikat, négereket, bohócokat, modern
táncosokat és a Szülői Munkaközösség produkcióját is. A
felvonulás után díjakat osztottak ki az alsó-és felső osztályok
között. Az alsósok közül a 2. osztály nyert, míg a felsősöknél
a 6. osztály vihette el a nyereményt a közönség díjjal együtt,
amelyekből az utóbbit az 1. osztálynak ajánlottak fel. A
műsor végeztével az iskolásokat disco várta, hogy kicsit mulathassanak, közben büfé kínálta a különféle rágcsálnivalókat
és üdítő italokat, majd a tombola izgalmai zárták az iskola
télűző rendezvényét. 				
KL

Testületi ülések

Sármellék község képviselőtestülete a 2012. évben 37-szer
ülésezett, melyből 14-szer zárt ülést tartott. Az ülésezések
során 163 határozatot és 23 rendeletet módosított és 5 rendeletet alkotott
Szentgyörgyvár testületével 8-szor tartottunk együttes ülést a
Körjegyzőség és az ÁMK közös fenntartása miatt. Az üléseken
16 határozat került megalkotásra.
Zalavár képviselő testületével 5-ször tartottunk együttes ülést
a repülőtér bírósági vesztes perének kapcsán, és 10 db határozat alkottunk.
A képviselőtestület 2 alkalommal tartott társulási ülést a
Sármellék-Zalavár repülőtér Kármentesítő Társulással a jelenleg is folyó kármentesítés miatt, ahol a pályázati elfogadások
és ügymenet miatt 2 határozat került elfogadásra.

Terveink a 2013-as évre
Az önkormányzat tervezett bevétele 2013. évben 200.339.000.Ft. Ezzel szemben a tervezett kiadás ezt mintegy 15 millió forinttal haladja meg, ami 184.717.00.- Ft-ot jelent. A számok
mutatják, hogy hiánnyal kell számolnunk, de én úgy gondolom, hogy ez a hiánytervezés átgondolt költségtakarékos, de a
fejlesztési lehetőségeket is figyelembe veszi.
A hiány az állam részéről érkező finanszírozás miatt van, ami
lényegesen kevesebb a szükségesnél, és nem fedezi a kiadásokat. Ugyanakkor nem tervezünk újabb terheket róni a la-

Évvégén pedig Szentgyörgyvár ás Zalavár testületekkel 3-szor
tartottunk együttes testületi ülést, ahol a közös hivatal kialakításáról folytak a megbeszélések 3 határozat került elfogadásra.
2012. év során 50 m3 tűzifát osztottunk ki a szociálisan rászorulóknak a Belügyminisztérium támogatásával, melynek értéke 819 ezer Ft.
Ehhez önkormányzatunk 70 ezer Ft-tal járult hozzá, így 50 családon tudtunk segíteni. Természetesen az idén is folytatjuk a
segítségnyújtást a rászorulóknak (tűzifával segélycsomagok
kiosztásával).
2011-ben útjára indítottuk Babakötvény programunkat, melynek keretei között 2012-ben 11 babát támogattunk.
Mint a beszámolóból is látszik, 2012. év nem volt könnyű. A
képviselőtestületnek meg kellett hoznia olyan döntéseket,
melyek azon pillanatban nehezek voltak, de a jövőt építve
alapkövei lehetnek az építkezésnek.
kosságra, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy senkinek sem
könnyű. Mindig igyekeztünk szem előtt tartani az itt élők érdekeit, és a jövőben is ezen az úton haladnánk tovább.
Szeretném megköszönni a lakosság bizalmát, támogatását, és
kérem Önöket, hogy ezekben a nehezebb és változásokkal terhelt időkben tartsunk össze, segítsük egymást!
Községünkkel kapcsolatosan szívesen várom hozzászólásaikat,
ötleteiket az év bármely napján. Dolgozzunk együtt, tegyük
együtt szebbé boldogabbá településünket.
Ezúton köszönöm meg civil szervezetinknek tavalyi aktív közösségi tevékenységüket, és külön megköszönöm Nőklubunknak
az ezen a téren végzett munkájukat.
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SKC-Consulting Kft.

Informatikai kompetenciák fejlesztése

az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával!

Tel.: +36 1 240-4744
Fax: +36 1 240-4744
FAT Akkreditációs lajstomszám: AL-1821
Felnőttkézési nyilvántartási szám: 00214-2008

www.skc.hu
info@skc.hu

Az SKC-Consulting Kft., mint a TÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőintézmény most olyan konstrukciót kínál
az érdeklődők számára, mellyel a ma már elengedhetetlen
alapinformatikai kompetenciák könnyen megszerezhetők.
ECDL vizsgafelkészítő (PL-6160) programunk négy moduljának elsajátításával a résztvevők olyan informatikai alapkészségek birtokába jutnak, melyekkel új lehetőségek nyílnak meg számukra a munkaerőpiacon.

A 45 év feletti jelentezőknek a képzési díj 2%-át, a 45 év alattiaknak mindössze 5%-át kell befizetni a tanfolyam indulásakor.
A tanfolyam sikeres teljesítésével a befizett összeget visszatérítjük hallgatóink számára!

PROGRAMUNK SEGÍTSÉGÉVEL…
… olyan igazolt tudást sajátíthat el, mellyel könnyebben el tud helyezkedni, illetve biztosabbá válik
munkahelyének megtartása.
… könnyebbé válik az otthoni számítógép és internethasználat.

Tel: Szabó Csaba 30/561-3788
E-mail: ship.sarmellek@gmail.com

Részvételi szándékát kérjük jelezze, mivel a tanfolyam csak
megfelelő létszám esetén indul:

A program főbb elemei:
- Az információs és kommunikációs technológiák
alapismeretei
- Operációs rendszerek
- Szövegszerkesztés
- Internet és kommunikáció
Csoportlétszám: 20 fő

INFORMATIKAI ISMERETEK - BIZTOSABB MUNKAHELY

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Bonnyai Johanna Panka
2013.01.19
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Felelős kiadó:
Sármellék Község Önkormányzata
www.sarmellek.hu
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztő: Szabó Csaba; újságíró szakkör tagjai
Telefon: 83/355-011, Fax.: 83/355-011
E-mail: szabocsaba86@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió
8785 Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273
E-mail: info@renzoldekor.hu • www.renzoldekor.hu

