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Civil Nap Sármelléken
„Az élet fő célja – tett; s tenni magában
vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy!”
Február 20-án, szombaton 15 órától 6
civil szervezet – SÖTYE, OTELLÓ BORBARÁTOK, BRACS, MIKI-TEAM, OVISOKK és a POLGÁRŐRÖK – csapatai vetélkedve szórakoztatták egymást. E nap
megálmodói az Otelló Borbarátok tagjai
voltak. A furfangos, vidám feladatokat
a résztvevők Kissantal Ferenc vezényletével oldották meg.
Bár a versenyszellem megérintett mindenkit, de mégis e nap igazi értéke a
közös nevetés, vidámság, sok mosoly,
mely kulcsa lehet az emberi kapcsolatok
tovább erősítésének. Köszönjük, hogy
velünk voltatok!

Nőnap
2016. március 6-án rendkívüli Nőnapi
köszöntésben volt része minden Hölgynek, aki elfogadta az önkormányzat
meghívását.
Verssel, furulyajátékkal, néptánccal indult a műsor, majd Horváth Tibor pol-

gármester úr nőnapi köszöntője után,
messziről érkezett „Olaszországi kórus”
szórakoztatta a vendégeket.
A Szentgyörgyvári- és a Sármelléki Képviselő-testület tagjai, Bóka Tibor atya,
Bereczki Szilárd népművész, Horváth
Szilárd furulyás, Üst Gyula néptánctanár,
Otelló Borbarátok csapata, Kaszab
Joci, zenész és Dávid Ákos technikus,
segítő közreműködésével, a Milánói

Scala fergeteges darabja köszöntötte a
Hölgyeket. A mű címe: Lálálálá lá volt.
Az est további vidám hangulatához az
Otelló Zenekara: Horváth Attila, Horváth Szilárd, Kaszab Joci, Lőrincz Roland,
Szabó Zsolt szolgáltatta a vidám talpalávalót.
A fellépő urak nevében kívánunk a
Hölgyeknek nagyon boldog Nőnapot!
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HIRDETMÉNY
a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ
2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás idejéről

Sármellék Község Önkormányzata, mint a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: Óvoda)
(8391 Sármellék, Dózsa György u. 344.) fenntartója, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§-a alapján, az Óvodába a 2016/2017. nevelési
évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt teszi
közzé:
Értesítjük az érintett szülőket, hogy az Óvodába a 2016/2017. nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozásra az
alábbi időpontokban kerül sor:
2016. május 4-5.
800 órától 1600 óráig
Helyszín: Sármelléki Óvoda (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 344.)
A gyermek beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek anyakönyvi kivonata,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
• a mennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény
Az óvodába járás 2016. szeptember 1-től azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2013-ban születtek és 2016. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket. A nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson
köteles részt venni. Lehetséges felmentést kapni. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az
óvodavezető és a védőnő egyetértésével.
A bölcsődei nevelés-gondozásba azok a gyermekek vehetnek részt akik, 2016. augusztus 31-ig betöltik a második életévüket.
A beíratás elmulasztása szabálysértés, a járási hivatal a szülővel szemben szabálysértési eljárást folytat le. A szülő vagy
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
szabálysértést követ el.
Óvoda felvételi körzete: Sármellék és Szentgyörgyvár községek közigazgatási területe.
Az óvoda vezetője dönt az óvodai felvételről, átvételről, elutasítás esetén az óvoda vezetője határozatot is hoz. A döntés
határnapja: 2016. május 20.
Jogorvoslat: Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál (Sármellék Község Önkormányzata).
Sármellék, 2016. március 17.
Horváth Tibor
Sármellék Község polgármestere 			
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Hetesi Krisztina
jegyző

Önkormányzati beszámoló a 2015. évről
Terveink 2016-ra
Tisztelt Lakosság, Kedves Sármellékiek!
Szeretném tájékoztatni Önöknek a 2015. évben végzett
munkánkról, a 2016. évi tervezett fejlesztésekről és költségvetésünkről.
A 2015-es év költségvetés fő számai:
Bevétel: 304.291.000 Ft, Kiadás: 263.544.000 Ft.
Tartalék keretünk összege 40.755.000 Ft.( mely kötött és szabadon felhasználható) Drv, lakások eladás,és a jó gazdálkodásból
adódik
Benyújtott pályázatok azok eredményei, megvalósult fejlesztések 2015-ban.
• Folytatódott a temető felújítása melynek során a középső
út felújítása készült el valamint a szeméttároló, hősi emlékmű
felújításra került.
• Elkészült az automata öntözőrendszer kiépítése mely nem
ment zökkenő mentesen, de az akadályok leküzdése után egy
modern rendszer lett kialakítva.
Az idei tavaszi szezonban a pálya teljes elkészítése: kapuk elhelyezése és a pálya kimérésén kívül a telepített fű gondozása
jelenti, hogy egy nyári pálya átadó ünnepségen az őszi szezont
itt folytathassa foci csapatunk innét is kívánom, hogy a tavasz
folyamán megújhodjanak és jó eredményeket érjenek el.
• A parkolási problémák megoldása (gyógyszertár előtt) sajnos
nem kis feladatot adott számunkra. Az elképzelés szerinti elhelyezés mely szerint a keleti oldal lefedését tervezte elsősorban
tervezési és anyagi nehézségek miatt még nem valósult meg.
• Az év során az Eü. ház udvarán kilátásra került az önkormányzati dolgozók számára egy műhely, amely nagyobb téli feljutási munkákra is alkalmas a nagy belsőtérnek köszönhetően.
Folytatjuk, az ottani épületek felújítását ahol kialakításra
kerülnek az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek
garázsai továbbá egyéb eszközök tárolására is alkalmasak
lesznek a helységek.
• Ha már megemlítettem a gépjárműveket, akkor itt mondanám el, hogy sikeresen pályáztunk a Polgárőr egyesülettel
együtt, melynek eredményeképpen egy újabb 9 személyes
busszal gyarapodott a gépjármű állományunk. Célunk, hogy
minél hatékonyabban tudjuk a lakosság, civil szervezeteink
utazási igényeit kielégíteni.
Az Opel Vivaro gépjármű 10.130.000 Ft
A gépjármű állománynál maradva a 2014ben beszerzett majd
tavaly felújított traktorunkat a tél során üzembe helyzetük, ezzel tudtuk a mellékutcákat is tisztán tartani.
• Az évvégén saját forrásból valósult meg a közvilágítás
korszerűsítése 19.177.000 Ft beruházással. A fejlesztés során
218 db lámpatest került beszerelésre. A ledes közvilágítás

célja az önkormányzat terheinek, költségeinek csökkentése,
a környezet tudatos kímélése. A fejlesztés tovább folytatása
tervezett a mellékutcákban (2.000.000 Ft összegben).
• 3 db szolgálati lakás kedvezményes áron, kedvező részletfizetési feltételekkel is eladásra került.
• Római katolikus egyházat támogattuk
• Egyesületeinket és klubjainkat az általuk kért összegekkel
támogattuk.
Testületi ülések
A képviselő-testület havi rendszerességgel tartott nyilvános
ülést, a sürgős halaszthatatlan ügyek néhányszor indokolttá
tették rendkívüli ülések összehívását.
Sármellék község képviselő testülete 2015. évben 17-szer ülésezett, valamint 17-szer zárt ülést tartott. Az ülésezések során
220 határozatot és 17 rendeletet alkotott.
A képviselőtestület 2 alkalommal tartott társulási ülést a
Sármellék-Zalavár repülőtér Kármentesítő Társulással a kármentesítés miatt.
Az együttes testületi ülés Szentgyörgyvárral, 5 alkalommal üléseztünk a közös hivatal és a 2015-ös év munkálataival kapcsolatban.
Közmunka program:
2015. évben 40 főt foglalkoztattunk közmunka programban.
Kulturális közfoglalkoztatottként 3 főt (melyben sz.gépet is irodai bútort is kaptunk)
Rehabilitációs támogatásban részesülők: 3 főt
Első munkahely garancia programban: 1 főt tudtunk foglalkoztatni.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközeinket 1.000.000 Ft
értékben bővítettük.
A Tűr István felnőttképző Intézet által szervezett park és kert
gondozói tanfolyamban 40 fő vett részt ahol elméleti és gyakorlati oktatásban részsültek. A gyakorlatuk során a település
zöld felületét tették rendbe.
A 2016. évben is folytatjuk a közmunka programunkat.
Szociális ellátások:
2011-ben útjára indítottuk Babakötvény programunkat, melyet 2015-ben sikeresen tovább folytattunk:
- gyermek születésekor (20.000Ft)
- induló összeg a kincstári Start-számla megnyitás követően
(50.000Ft)
- óvodai beírást követően (20.000Ft)
- Tűzifa támogatások: 100 m3 kiosztásra került.
Folytatás a 4. oldalon
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Önkormányzati beszámoló a 2015. évről
Terveink 2016-ra
Folytatás a 3. oldalról
A 2016-os év költségvetés tervezetének fő számai:
Tervezett bevétel: 349.538.000 Ft, tervezett kötelező feladatok kiadásai: 330.124.000 Ft, tervezett önként vállalt feladatok: 19.410.000 Ft.
PÁLYÁZATOK:
A tavalyi év végén beadott pályázatok közül a „Nemzeti
érékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű pályázat, pozitív elbírálásban részesült. Ez által a helyi értékek kerülnek felkutatásra,
népszerűsítésre.
Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program által
meghirdetett TANODA program célja a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása.
Tervezett pályázatok 2016-ban:
- Kis Balatont Balatonnal összekötő kerékpárút (tervezett
nyomvonal)
- Repülőtér ipari park pályázat – TOP
- Óvoda, iskola korszerűsítése, eszköz beszerzés (nagyon képlékeny)

- Védőháló a családokért (EFOP-3.2.1-15)
- Ifjúsági programok támogatása (EFOP-1.2.2-15)
Terveink 2016-os évre
- Folytatjuk a tavalyi évben már megkezdett temető felújítását,
melyre 1.000.000 Ft összeget tervezünk ráfordítani.
- Az idei év ÁMK által szervezett kulturális rendezvényeire és
ehhez kapcsolódó eszköz fejlesztésre, klubok támogatására a
képviselő testület által megítélt összeg 5.243.000 Ft.
- Egyesületeinket továbbra is támogatjuk:
Sportegyesületünket melyhez három szakosztály tartozik:
1.448.000 Ft támogatást,
Egyházközségünket: 500.000 Ft támogatást,
Polgárőr egyesület: 500.000Ft támogatást kap.
- A tavalyi évre már betervezett vasútállomással szembeni
buszmegálló az idei évben kivitelezésre kerül.
- A régóta várt repülőtér fejlesztése 2016 során elkezdődik,
melyre hazai forrásból Balatoni Fejlesztési tanács által 5 milliárd ft vissza nem térítendő pályázati forrás kerül kiírásra.
- A már régóta tervezett kamararendszer kiépítésére pályázat
lehetőség nem valószínű, ezért az önkormányzat önerőből
kívánja ezt megvalósítani.
- Számos tervekkel és elképzelésekkel rendelkezünk a település fejlesztése, fejlődésével kapcsolatban melyre pályázati
kiírásokat várunk. Fejlesztési tervekkel kapcsolatos gondolatokat szívesen fogadunk illetve a www.palyazatok.gov.hu oldalon megtekinthetőek a kiírt pályázatok.

Iskolánk is csatlakozott a 2016. március 7-11. között megrendezésre kerülő Pénz7 programhoz, melynek keretében a mindennapok során is hasznos pénzügyi ismereteket sajátíthattak el diákjaink. Életkori sajátosságaiknak megfelelően pedagógusaink igyekeztek felhívni figyelmüket a takarékosság fontosságára, a pénzügyeik tudatos kezelésére. Szerettünk volna olyan
gyakorlati ismereteket átadni, amelyeket hasznosíthatnak a hétköznapi életben is. Igyekeztünk utat mutatni, hogy céljaikat valóra válthassák. A Pénz7 óráit megelőző héten kihelyeztünk egy gyűjtőládát, melybe cetlikre írva olyan kérdéseket
dobhattak diákjaink, amelyek foglalkoztatják őket a pénzügyekkel kapcsolatban. A kérdésekre természetesen a megtartott
órákon választ kaptak tanulóink.
S, hogy milyen volt a hét? Mondják el ők!
„Nekem nagyon tetszett, sok olyan dolgot tudtam meg, amiket eddig nem gondoltam volna.”
„Szó esett a pénz kialakulásáról, pénzfajtákról, bankok kialakulásáról, gazdagabb emberekről. A matematika órákon is ilyesmikkel foglalkoztunk.”
„Azért volt jó, mert különböző pénzügyi fogalmakkal, a pénz történetével ismerkedtünk meg. Láthattunk különböző korokból származó pénztípusokat is.”
„Megvitattunk a kamat, a tőke, a részvény fogalmát, s így több tudásra tettünk szert.”
„Megtudtuk, hogy mit jelent a pénzügyi csőd és az infláció fogalma, s azt is, hogy mit jelent a pénz romlása, elértéktelenedése.”
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Sportegyesületi hírek
Tavaly ősz elején befejeződtek a sportpálya munkálatai, amelynek keretén belül automata öntözőrendszert,
valamint új felszínt alakítottak ki a
játéktéren. Jelenleg a pálya pihentetés miatt nem használható, ám a fű
megerősödése egyre jobb ütemben
halad, így remélhetőleg már nyártól birtokba vehetik a sportolni vágyók. Ez idő
alatt a labdarúgók a hazai mérkőzéseiket Zalaapátiban rendezik majd. Sportegyesületünk ezúton mond köszönetet az alsópáhoki faluvezetésnek és a
sportkörnek, amiért saját pályájukon

nagyszerű körülményeket teremtettek csapatainknak a 2015. év őszi
szezon hazai mérkőzéseinek rendezésére.
Várhatóan Zalaapátiban
is hasonló minőségű
„vendégségben” lesz részünk, ezt tapasztalhattuk az első ott rendezett
„hazai” mérkőzésünk
alkalmával. Köszönettel tartozunk az
ottani klubvezetésnek is a gyors és korrekt intézkedésért. Reméljük a jövőben
is hasonlóan jó szell e m b e n a l a ku l a
három egyesület
kapcsolata. A labdarúgó pályán az
idei évben is további
fejlesztések vannak
tervben, amelyek
egyrészt az új létesítmény minőségi karbantartását célozzák
meg , másrészt a
szurkolók, a jövőben
oda kilátogatók ké-

nyelmét, a szolgáltatások minőségének
javulását eredményezik majd. Ismét
kihangsúlyozzunk, hogy a zavartalan működés alapfeltétele községünk
önkormányzatának támogatása, amely
nélkül fejlesztéseink nagy része sem
valósulhatott volna meg. Kiemelendő,
hogy a csapat háza táján tapasztalható
nehézségek ellenére a képviselőtestület
kitartott a sportegyesület mellett, így
most egy szebb jövő alapjait rakhatjuk
le. Reméljük, hogy nyártól már a megújult környezetben találkozhatunk újra
a sportpályán, ahol otthonra találhat
labdarúgó, íjász, szurkoló és minden
mozgásra vágyó sportbarát.
		
szacsa

A síelés
Nagyon vártam ezt a napot. Síelni mentünk. Már reggel öt
órakor fel kellett kelni. Az iskolától indultunk egészen ki Ausztriába. Zalaszentgróton még felszálltak Imre bácsiék. Amikor
a határnál voltunk, a buszsofőrnek ki kellett venni huszonöt
perc pihenőt. Hamar elment az idő. Átértünk. Barni és én
minden percben megkérdeztük, hogy mikor érünk oda. Nemsokára felkapaszkodtunk a hegyre. Sokat mentünk felfelé, de
csakhamar odaértünk. Nagyon szép volt a hely. Kipakoltunk
és elindultunk a sípálya felé. Először nehezen vettük föl a
felszerelést, de másnap már könnyebb volt. Elsőre a bébipályára mentünk és egész nap ott gyakoroltunk. Második nap
a szőnyegesen folytattuk, de akinek jobban ment elmehetett a csákányosra. Másnap hóvihar volt, de nem számított.
Sokat estünk. Utolsó napon jöttünk le a csúcsról és nagyon
élvezetes volt. Sajnos nem maradhattunk tovább. Elindultunk hazafelé. Otthon alig bírtuk elmondani, hogy milyen
nagy élményben volt részünk.
Plótár Balázs 4. osztály
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Ismerős ovisok
a könyvtárban

Immár harmadik alkalommal látogattak el az ovisok könyvtárunkba. Így aztán igazán ismerősként léptek be a könyvtár
ajtaján. A foglalkozás témája ezúttal a tavasz volt. A gyerekek nagyon ügyesen oldották meg a feladatokat és megérdemelten vették át a foglalkozás végén az ajándék matricát.
Ezúttal is sok ovis élt a kölcsönzés lehetőségével, sok színes
mesés könyv talált pár hétre új gazdára. Remélem jól éreztétek magatokat! Legközelebb is vár a könyvtár!

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!

Farkas Gábor Bence

2016. január 19.
Sármellék, Dózsa György utca 203.

Laposa Linetta Melitta

2016.március 06.
Sármellék, Dózsa György utca 214.
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Felelős kiadó:
Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ
Szerkesztőség:
ÁMK Sármellék, Zala u. 1.
Telefon: 83/355-011 • Fax.: 83/355-011
E-mail: sarmellekiamk@gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
RENZOL Dekor Reklámstúdió • Zalaszentgrót, Megyei út 2.
Telefon: +36 30 2268 273 • E-mail: info@renzoldekor.hu
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