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Véradás!
A Magyar Vöröskereszt újra véradást szervez
településünkön! A véradás helye: Sármellék
ÁMK Aula. A véradás ideje: 2015. március 19.
(csütörtök) 15:00-tól! Személyi igazolványát,
lakcím és TAJ kártyáját feltétlenül hozza
magával! Várunk minden segítőkész véradót!

www.sarmellek.hu

Meghívó

1848.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját március 15-i
megemlékezésünkre. A mûsor helye: Sármelléki ÁMK Színházterem,
ideje: 2015. március 13. (péntek) 17:00.
A mûsort követõen koszorúzás az iskola parkjában található emlékmûnél.

Egy napra kolbászból volt a kerítés…
A tavalyi évben indult útjára egy kezdeményezés településünkön, amelynek keretén belül helyi civilek közreműködésével
egy hagyományos disznóölés részeseivé
válhattak akkor az érdeklődök. Az esemény
célja volt, hogy tisztelegjen ezelőtt a magyar hagyomány előtt, és majdan egy nagyobb szabású rendezvényen ünnepelhessék az egykor mindennaposnak számító
disznóvágást és a hozzákapcsolódó feldolgozási módszereket. Idén február 21-én az
imént leírt hagyományteremtő cél mentén
rendezték meg az ÁMK udvarán a II. Ólból
Üstbe böllérnap keretein belül településünk első kolbásztöltő versenyét, amelyre
11 csapat adta le nevezését. A résztvevők a
kiírásnak megfelelően délelőtt átvették az

alapanyagot, amelyhez tetszés és saját ízlés
szerint adhatták hozzá saját fűszereiket, titkos hozzávalóikat. A kolbásztöltők munkáját
az alapanyagok átvételétől a késztermék
leadásáig zsűri figyelte és értékelte. A minősítés menetéről a zsűri elnöke, Bódai Tibor, alpolgármester nyilatkozott:
– Megtisztelő feladatot kaptunk két társammal – Tamás Péterné Ildi, Palotai Péter –

együtt, ugyanis mi zsűrizhettük a
nap folyamán zajló kolbásztöltő
versenyt. Nagyon örültünk, hogy
11 csapat nevezett a versenyre.
Feladatunk két részből állt, délelőtt
figyeltük, pontoztuk a csapatok
megjelenését, dekorációt, higiéniát, illetve a töltéshez használt eszközöket. A fő feladat délután várt
ránk, akkor pontoztuk az elkészült
finomságokat. Szerettünk volna kizárni minden olyan tényezőt, amelytől
esetleg „elfogultsággal” pontozunk, ezért a
csapatoktól segítők hozták be az elkészült
ételeket. Az elénk került 11 db szépen dekorált és kifogástalan ízű kolbászt egyénileg
értékeltük (1-10 pontig). Amikor a zsűri tagjai
jelezték, hogy befejezték a pontozást, leültünk
és összeadtuk a délelőtt
és délután egyénileg adott pontszámokat, így
kialakult egy sorrend.
Természetesen ekkor
még nem tudtuk, hogy
melyik pontszámhoz
melyik csapat tartozik.
Segítőnket ezután kértük, hogy ismertesse
velünk az 1. – 11. sorszám elé behozott és
letett tálhoz melyik csapat tartozik. A feladatunk „már csak annyi volt”, hogy a kész
pontszámok mellé párosítsuk a csapatokat,
és így kaptuk meg a végső sorrendet. A
zsűri nevében is köszönöm szépen minden
versenyző csapatnak, hogy megtiszteltek
bennünket és együtt eltölthettünk egy szép
napot. Az előbbiekben leírt szempontok

szerinti pontozás után a bírálók az alábbi
eredményt hirdették:
1. Sármelléki Matrónák és Matrózai 2. Rezi
Rizlingország Szőlész-borász Egyesület
3. Cserszegtomaji fűszeres
A 4.-től a csapatok kolbászai különdíjban részesültek, ők a Gazdaasszonyok, a Zalaapáti
Hétfő STE, az Otelló Borbarátok Köre, a
Sörösök, a Páhok-Transz, a Cserszegtomaji
Gyulák, a Komákok és a Sportkolbászok voltak.
A remek hangulatú kolbászfesztiválon az
eredményhirdetésig is volt mit tenni, hiszen
különböző kemencében készült disznótoros
finomságokkal, valamint élőzenével is kedveskedtek a vendégeknek. Köszönet illeti a
helyi civileket, akik tevékenyen részt vettek
a nap sikerességében. Külön kiemelendőek
a SÖTYE tagjai, akik nem csak versenyeztek,
hanem az ételek elkészítésében is segítettek,
valamint az Otelló Borbarátok, akik felajánlásaikkal járultak hozzá a rendezvényhez. A
környező települések csapataival kiegészülve
egy nagyszerű, hagyományőrző fesztivált
kerekítettek településünkön, amelynek következtében egy napra Sármelléken is kolbászból volt a kerítés.
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Önkormányzati beszámoló a 2014. évről

Terveink 2015-re
Tisztelt Lakosság, Kedves Sármellékiek!
Szeretném tájékoztatni Önöknek a 2014. évben végzett munkánkról, a 2015. évi tervezett
fejlesztésekről és költségvetésünkről.
A 2014 év a választások éve volt, hiszen tavasszal az országgyűlési májusban Európa
Uniós parlamenti majd pedig ősszel a helyi
önkormányzati választások zajlódtak. Ezúton
szeretném megköszöni mind azoknak akik
elmentek és leadták szavazataikat ezzel is
segítve hazánk további fejlődését, továbbá
köszönet azoknak akik az önkormányzati választásokon újra bizalmat szavaztak.
A 2014-es év költségvetés fő számai:
Bevétel: 333.641.000 Ft
Kiadás: 319.641.000 Ft.
Tartalék keretünk összege 11.000.000 Ft.
Benyújtott pályázatok azok eredményei,
megvalósult fejlesztések 2014-ban
• Megvalósult a Rózsa utca teljes aszfaltozása és a mellékutcák kátyúzása 13.000.000
Ft önerőből.
• „Közösségi közlekedés” pályázatunk során,
10.000.000 Ft támogatást nyertünk, amelyhez önkormányzatunk 3.274.000 Ft önrészt
adott, amelyből Volkswagen Transportert
vásároltunk.
• „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése” tárgyban, Sármelléken 2 db buszmegálló került kialakításra, melyre 5.135.000 Ft támogatást
nyertünk.
• Önkormányzati hivatal energetikai felújítása 24.352.000 Ft melyhez önkormányzatunk 7.354.000 Ft támogatást adott.
• A Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.
közreműködésével elkészült a templom
melletti Ifjúsági tábor korszerűsítse melynek összköltségvetése 23.747.000 Ft melyhez önkormányzatunk 5.048.000 Ft támogatást adott.
• „Zöld övezet kialakítása Sármellék belterületét érintő 76. sz. főútvonal mellett a
levegőminőség javítása és a szálló por koncentrációjának csökkentése” 2.000.000 Ft
támogatást nyertünk.
• Folytattuk a megkezdett temető felújítását
• Római katolikus egyházat támogattuk:
1.682.000 Ft
• Sportegyesületet támogattuk: 1.550.000 Ft
• Sármelléki Polgárőr Egyesületet támogattuk: 500.000 Ft
• Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot támogattuk: 405.000 Ft
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– 14 db szolgálati lakásból kedvezményes
fizetési feltételekkel 5 db-ot értékesítetünk,
melyből 10.000.000 Ft folyt be 2014-ben.
– A házi segítségnyújtás, család és gyermekvédelmi feladatokat 2014. augusztustól a
Keszthely Kistérségi Társulás intézménye a
Szociális Szolgáltató Központ látja el.
– A közigazgatás átalakult, 2015. 01.
01-től a Sármellék, Szentgyörgyvár, települések alakítottak ki közös hivatalt Sármellék
székhellyel. A jegyzői feladatokat a sármelléki jegyzőasszony Hetesi Krisztina látja el.
A közös hivatalhoz tartozó lakosság létszám
2100 fő. A dolgozói létszám a hivatalokban
összesen 9 fő.
Testületi ülések
A képviselő-testület havi rendszerességgel
tartott nyilvános ülést, a sürgős, halaszthatatlan ügyek néhányszor indokolttá tették
rendkívüli ülések összehívását.
Sármellék község képviselő testülete 2014.
évben 18-szor ülésezett, valamint 14-szer
zárt ülést tartott. Az ülésezések során 311
határozatot és 18 rendeletet alkotott.
A képviselőtestület 5 alkalommal tartott társulási ülést a Sármellék-Zalavár repülőtér
Kármentesítő Társulással a jelenleg is folyó
kármentesítés miatt.
Az együttes testülettel, 8 alkalommal üléseztünk, ahol a közös hivatal és a 2014-es év
munkálataival kapcsolatban.
Közmunka program: 2014. évben 32 főt
foglalkoztatunk közmunka programban különböző támogatások mellett és különböző
munkahelyeken. A 2015. évben is folytatjuk
a közmunka programunkat.
Szociális ellátások: 2011-ben útjára indítottuk Babakötvény programunkat:
– gyermek születésekor (20.000Ft) 12 fő
– induló összeg a kincstári Start-számla megnyitás követően (50.000Ft) 10 fő
– óvodai beírást követően (20.000Ft) 11 fő
– Tűzifa támogatások: 126 m3 kiosztásra
került.
A 2015-ös év költségvetés tervezetének fő
számai:
Tervezett bevétel: 401.313.000 Ft
Tervezett kiadás: 395.513.000 Ft.
Előre láthatólag a tartalék keretünk összege
5.800.000 Ft.
A híradásokból, egyéb tájékoztató előadásokból kiderül, hogy a 2015-ös év az
önkormányzatok életében átalakulásokkal
jár, mivel a finanszírozási oldalon kevesebb

az olyan támogatási összeg, melyet nem
célzottan kell elkölteni, így a fejlesztéseket,
a szociális támogatásokat pályázatok útján
vagy saját erőből kell megoldani.
A saját erőt, a bevételek növekedését adók
emelésével vagy új adók kivetésével, – amit
képviselő testületünk nem tervez és nem is
szeretne bevezetni – másik lehetőségként
vállakózói aktivitással érhetjük el, amelynek
lehetőségeit támogatja testületünk.
A 2014-2020-as EU-s pályázatok nagy része
a munkahely teremtés kis-és közép vállakozások fejlesztését fogják támogatni.
A 2015-ös év költségvetése alapján az idei év
nem a település fejlesztés kivitelezésének az
éve lesz, de úgy gondolom az előkészületeket
a felkészüléseket (tervezések engedélyeztetések) el kell kezdeni, hogy mikor a pályázatok kiírásra kerülnek, mi kész anyagokkal rendelkezünk.
Terveink 2015-ös évre
– Folytatjuk a tavalyi évben már megkezdett
temető felújítását, melyben a szeméttároló
felújítására kerül sor (kerítéskészítés) valamint az utak kavicsozása, melyre 1.000.000
Ft összeget tervezünk ráfordítani.
– A parkolási problémák megoldására
(gyógyszertár, posta, templom) tervet készítetünk, és elindítjuk az engedélyeztetési
eljárást.
– Elindul az automata öntőző rendszer kiépítése a foci pályán, melyhez önkormányzatunk 2.093.595Ft támogatást ad a sportegyesületnek.
– Az idei év ÁMK által szervezett kulturális rendezvényeire és ehhez kapcsolódó
eszközfejlesztésre, klubok támogatására
a képviselő testület által megítélt összeg
5.243.000 Ft. (Rendezvény naptárunkat megtalálják honlapunkon.)
– Egyesületeinket továbbra is támogatjuk:
Sportegyesületünk, melyhez három szakosztály tartozik: 1.960.000 Ft támogatást,
Egyházközségünk: a Szentháromság szobor
és településen található romos keresztek
felújításához: 745.000FT támogatást,
a Polgárőr egyesület: 500.000 Ft támogatást
kap.
– Az idei évben már három pályázatot adtunk
be, melynek elbírálásai folyamatban vannak.
„Nemzeti érékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű pályázat,
„Testvértelepülések találkozója – Hagyo-
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mányőrzés az EU integráció jegyében” elnevezésű pályázat,
„Iskola épületének energiatakarékos korszerűsítése és felújítása”
elnevezésű pályázat.
Pályázunk, mert a fejlesztéseket nem lehet támogatások nélkül
megvalósítani. Természetesen vannak olyan pályázatok, amelyek
önrészesek, itt olyan megvalósításokat helyezünk előtérbe, ahol
megtakarítást, gazdasági bevételt vagy munkaerő bővítést jelent
a beruházás. A jövőben is főleg ilyen irányú pályázatokat kívánunk
előnyben részesíteni.
Küzdelmek, nehézségek, sok probléma, de nagyon sok megoldás,
jó hír és örömteli esemény is fémjelezte a 2014-es esztendőt. Polgármesterként arra vállalkoztam, hogy az embereket szolgálom, azon

leszek, hogy Sármellék egy élhetőbb település legyen. Egy olyan település, mely közös ügyünk, közös felelősségünk és közös örömünk
forrása.
Pótoltuk az évek lemaradását, miközben töretlen erővel terveztük a
település jövőjét. Számos nehéz, ám következetes döntés áll Sármellék Község Képviselőtestülete mögött.
Ezen a megkezdett úton töretlenül és lendületesen haladunk tovább.
Egy olyan esztendőben, amely nem ígérkezik sem könnyebbnek, sem
egyszerűbbnek, még inkább egy feladatra kell összpontosítanunk: a
dolgainkat az elvárható legjobb minőségben végezzük – bizakodva,
előre tekintve!
Szeretném megköszönni a lakosság bizalmát, támogatását és kérem
Önöket, hogy továbbra is tartsunk össze, segítsük egymást!
Községünkkel kapcsolatosan szívesen várom hozzászólásaikat, ötleteiket az év bármely napján. Dolgozzunk együtt, tegyük együtt
szebbé, boldogabbá településünket.
Horváth Tibor polgármester

Önkormányzati tájékoztató
1. Tájékoztatás a szociális ellátások változásáról
Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
rendszere 2015. március 1-jétől átalakult.
A 2015. február 28. napig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
rendszeres szociális segély) a járási hivatal
hatáskörébe került. A támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtható: a munkaügyi központnál, a járási hivatalnál, a kormányablaknál, valamint a közös önkormányzati hivatalnál. A foglalkoztatást helyettesítő
támogatás megállapításának szabályaiban
– a hatáskörváltozáson túl – nem várható
változás.
A lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás nyújtása 2015.
március 1-jétől már nem kötelező.
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azonban a rászorulók részére települési támogatás néven továbbra is
segítséget nyújt.
Ennek keretében a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez adható támogatás, a korábbi lakásfenntartási támogatáshoz hasonló feltételekkel. A támogatás
megállapítása iránti nyomtatvány a Közös
Hivatal ügyintézőjénél igényelhető. A megállapítás feltétele, hogy kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem érheti el a nyugdíjminimum
250%-át (ez jelenleg 71.250,- forint), és a
háztartás egyikének sincs vagyona. A támogatást 1 évre, elsősorban természetben kell
megállapítani, a közüzemi szolgáltató részére
történő utalással, havi összege egységesen
4.000,- forint.

A korábbi önkormányzati segély (egyszeri,
átmeneti segély) elnevezés rendkívüli települési támogatásra változott, a megállapítás
feltételei nem változtak.
Méltányossági közgyógyellátást 2015. március 1-jétől az Önkormányzat nem állapít
meg.
Az alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint a normatív ápolási díj megállapítása
iránti kérelmek továbbra is a járási hivatalnál nyújthatóak be. A járási hivatal ügysegédje minden héten kedden 8.00 – 12.00
óra között, valamint páratlan szerdán 13.00
– 15.00 óra között tart ügyfélfogadást a
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban.
2. Hulladékgyűjtő sziget
A képviselő-testület a 2015. február 25-én
tartott ülésén módosította a közterületek
tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati rendeletet.
A módosítás értelmében a községben egy
helyen lesz hulladékgyűjtő sziget. A hulladékgyűjtő sziget helyének a képviselőtestület a Sármellék Zala u. 5. szám alatti
önkormányzati ingatlant jelölte meg.
Az új hulladékgyűjtő sziget 2015. április
1-jétől működik.
A korábbi hulladékgyűjtő sziget helyek (Tüskevár utca, Barátság lakótelep, Vasútállomás,
Égenföld, Iskola) 2015. március 31-ével
megszűnnek.
A hulladékgyűjtő-szigeten a települési szilárd
hulladék gyűjtése továbbra is három frakcióban elkülönítetten (papír, műanyag, üveg)
történik a Közszolgáltató által adott 1100 l-es
konténerekben.

3. Ebösszeírás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Sármelléken az ebösszeírás 2014-ben az eboltással egy időben megtörtént. Ez évben is
sor kerül az ebösszeírásra, szintén az eboltással egyidejűleg. A Hivatal valamennyi ebtulajdonos részére eljuttatja a nyomtatványt, és
tájékoztatást fog adni a leadási határidőről. A
nyomtatvány a www.sarmellek.hu internetes
oldalon már elérhető.
4. Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívja a lakosság figyelmét az alábbiakra: 2015. március 5-től a növényzet és a
hulladék szabadtéri égetése TILOS.
A belterületen keletkezett hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása aprítással, darálással,
komposztálással történhet.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat lehetőséget ad külterületen az ingatlanok tulajdonosai, használói számára legfeljebb 10
hektár egybefüggő terület irányított égetésére, de csak abban az esetben, ha az égetést legalább 10 nappal korábban írásban
kérelmezik a Keszthelyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségtől (8360 Keszthely, Deák F. u.
13-15.). A kérelem illetékköteles, mértéke
3000.- Ft. A külterületen bármiféle égetéshez
engedély szükséges. Engedély nélküli égetés
esetén a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége szab ki tűzvédelmi bírságot.

Folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzati tájékoztató
Folytatás a 3. oldalról
5. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása
Az ügyfélfogadás rendje:
– hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától 16.00 óráig
– pénteken:
NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
A munkaközi szünet (ebédidő) 12.00 órától 12.30 óráig tart,
amikor az ügyfélfogadás szünetel.
6. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal telefonos elérhetősége: 83/355-001
A mellékek a következők:
jegyző 12, pénztár 13, gazdálkodás 14, adó 15, polgármester 16,
igazgatás 17, fax 18.
Munkaügyek, népesség-nyilvántartás 83/554-004

Gólyahír

Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Hetesi Mihály
2015.01.21.

Sármellék, Dózsa 309.

Vonyó Szabolcs Noel
2015.01.22.

Megyes Lilla
2015.02.25.

Sármellék, Barátság ltp.37.
Sármellék, Barátság ltp. 27.

Egészséghét az óvodában,
avagy „Zümi Gyógyítófalváról”

Február utolsó hetében rendeztük meg óvodánkban a
„Gyógyteával egészségesen”
című projektünket, mely változatos tevékenységekkel tette színessé a gyerekek napjait,
játékosan épült be tudásukba
az átélt tapasztalás. A pedagógiai programunk is kiemelt feladatként tekint az egészséges
életmódra való nevelésre és a felelős környezettudatos magatartásra. Napjainkban a gyerekek egyre többször betegek, gyenge az
immunrendszerük, hamar megfáznak. Mindez indokolja, hogy az
óvodánkban ez egészséges táplálkozásért és a rendszeres mozgásért kampányoljunk. Eddigi hagyományunkat most is tartjuk, hisz
minden nap eszünk zöldséget, gyümölcsöt. Emellett újdonságnak
gondolva, egy egész hetet szenteltünk a gyógyteáknak és a hozzá
kapcsolható eseményeknek. Célunk, hogy bemutassuk a gyerekeknek, hogy mit tehetnek egészségük megőrzése érdekében, hogy
ismerjék meg a gyógynövényekben rejlő lehetőségeket és ezt hogyan tudják hasznosítani mindennapjaikban. Az egészséghét programja így alakult: Kiállítást rendeztünk, a szülők és az óvoda dolgozói
által begyűjtött szárított gyógyfüvekből, aszalt gyümölcsökből, a
teázással kapcsolatos eszközök bemutatásával. Minden nap egyegy fajta gyógyteát kóstoltunk és ismerkedtünk az ízével, illatával,
gyógyhatásaival. A megszokott heti rendünket újdonságokkal, érdekességekkel színesítettük. Az egészség hét céljaihoz igazítottuk a
játékos testnevelés, a helyes testápolás, az étkezési és tisztálkodást
bemutató foglalkozásokat, mondókákat, verseket, meséket. Kedd
délután 17 órai kezdettel előadást hirdettünk a szülők részére, melynek előadói voltak: Dr. Erdős Júlia háziorvos, Fehér Csaba a „Fehér
holló” egyesület elnöke, településünk védőnői: Horváth Beáta és
Návai Lászlóné. Sajnos a szülői részvétel nagyon alacsony volt, pedig örömmel és finom teával is vártunk minden kedves érdeklődőt.
Az egészséghetünket egy közös drámajátékkal zártuk le péntek
délelőtt, „mert együtt lenni boldogság”Ebben az egész óvoda gyermekeivel közösen gyógyítottunk Zümivel a mese egyik szereplőjével.
Élményekben, tudásban és tapasztalatokban gazdag hetet zártunk.
Érdemes hagyománnyá tenni, beilleszteni a nevelési programunkba, frissíteni a Zöld Óvoda álltal képviselt értékek tárházát. Zöld Éva
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános
Mûvelõdési Központ
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Szerkesztõ: Szabó Csaba
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

