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SÁRMELLÉK

MEGHIVÓ
Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete közmeghallgatást tart 2009. február 20-án /péntek/ 18.00 órakor
az Általános Művelődési Központban

Napirend:
l./ Tájékoztató a sármelléki repülőtér környezeti kármentesítésére benyújtott pályázat előkészítő munkáiról
illetve az eddig elvégzett feladatokról
Előterjesztő: Pintérné Gyuricza Ágnes közbeszerzési tanácsadó és
Karafa Balázs Edicon Kft. Szakmérnöke
2./ Tájékoztató községünk közbiztonsági helyzetéről
Vendégünk lesz: Dr. Bertalan János városi rendőrkapitány
3./ Beszámoló a községi önkormányzat 2008. évi munkájáról. A 2009. évi költségvetési tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Szabó Vendel polgármester
4./ Időszerű tájékoztatók /jogszabály módosításokról stb./
Előterjesztő: Hetesi Krisztina körjegyző
Falugyűlésünkre szeretettel hívjuk és várjuk Sármellék község lakosságát
Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete megbízásából
Szabó Vendel polgármester

Köszöntjük Sármellék legifjabb polgárait:
Túros-Mocsár Marcell /2008.11.21./ Sármellék, Barátság Ltp.32.
Gál Hunor Lukács / 2008.12.18./ Sármellék, Barátság Ltp. 38.
Felker Emil /2009.01.17. / Sármellék, Dózsa Gy. u. 54.
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Önkormányzati B e s z á m o l ó
Az önkormányzat 2008. évi munkájáról
/Közmeghallgatás 2009. február 20./
Önkormányzatunknak – a törvényi előírás szerint is – a

fejlődésről tájékoztattak

választási ciklusra gazdasági

létszám is közel 60 fővel emelkedett 2007. végéhez

programot

kellett

a vezetők és a dolgozói

készítenie.

viszonyítva.

Éves munka- és feladattervünket e program alapján –

Tárgyalásokat folytattunk egy újabb üzem, egy

figyelemmel

vált

nagykapacitású mosoda letelepítéséről is /több mint 30

módosításokra – állítottuk össze, s a polgármester – a

főnek terveztek munkát/ de az ősszel a tárgyalások

képviselőtestület nevében – ezekről ad számot a falu

megszakadtak.

az

időközben

szükségessé

lakosságának a közmeghallgatáson.
Többszöri kísérlet után is eredménytelen egy olyan
Programunkban illetve munkatervünkben első helyen

Egyesület létrehozásának munkája, mely a repülőtér

fogalmaztuk meg a helyi foglalkoztatás lehetőségének

nem

bővítését, új munkahelyek létrehozásának segítését.

hadtörténeti múzeum létesítését és működését végezte

Szorgalmaztuk a repülőtérhez kapcsolódó további

volna.

vállalkozások megtelepülését.

idegenforgalmi látványosságot is eredményezett volna./

Ennek érdekében már a korábbi években sikerrel

A Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott Idősek

pályáztunk az „Ipari Park”cím elnyerésére, s a cím

Otthona működését megkezdte, az ott dolgozók

birtokosaként a Fly Balatont jelöltük meg.

létszáma – a konyhával együtt – több mint 20 fő.

üzemi

/Ez

területének

nemcsak

észak-nyugati

új

sarkában

munkahelyeket,

hanem

Az üzemeltető kft. pályázhatott tovább az Ipari Park
infrastruktúrájának

kiépítését

lehetővé

tevő

A tiszta rendezett falukép nemcsak lakosságunk jó

támogatásra, s nyert is 381 millió Ft-ot.

közérzetét szolgálja, hanem az átutazókban az ide

Sajnos a CCA Kft. működésében bekövetkezett

látogatókban is kedvező benyomást kelt.

visszaesés

álmát”

Fontos, minden napi feladatunknak tekintettük, hogy

támogatás

utcáink, közterületeink, sőt a külterületi részek is

nemcsak

eredményezte,

hanem

a

repülőtér
az

„téli

elnyert

felhasználására, annak előkészítésére sem került sor.

tiszták, gondozottak legyenek.

Novembertől fokozatos létszámleépítések történtek.
A

parkok,

közterületek

gondozására

közhasznú

Szomorúan kell szólnom a Star Menü Kft. jelenlegi

dolgozókat

helyzetéről is, bár az elmúlt év első felében dinamikus

pályázatok útján forrásokat találni, hogy szűkös anyagi

foglalkoztattunk.

helyzetünkön így is segítsünk.

De

igyekeztünk

KEREPLŐ

A

TelePont

3.oldal

Egyesülettel

összefogva

sikerrel

Az általános iskolai oktatás tárgyi feltételeinek

pályáztunk /pályázott az Egyesület/ a Norvég Alap

javítására közel kettő és fél millió Ft-ot tudtunk

támogatására. Az ősszel megkezdett utcai fásításokat a

fordítani.

tavasszal folytatjuk. /Elnyert támogatás 4.2 millió Ft./

Jelentős személyi változások történtek az ÁMK-ban:

A külterületi, ill. a tüskevári illegális hulladéklerakók

Ferge József Igazgató Úr nyugdíjba vonult, utóda

felszámolását szintén pályázati támogatás segítségével

Dufkáné Vincze Mária, Németh Judit nyugdíjba

oldottuk meg /Környezetvédelmi Minisztériumtól 2

vonulása után új művelődésszervezőnk Halász Endréné

millió/ összesen 3.8 millió Ft. /Köszönet a segítségért

és még 4 pedagógusunk nyugdíjba vonulására is sor

az Égenföld-Tüskevár

került. Munkájukért ismételten köszönetet mondunk.

Kft-nek

és

Ódor

Győző

vállalkozónak/
A folyamatosan
A

közszolgáltatások

folyamatos

és

színvonalas

magas

színvonalú egészségügyi

alapellátásban a két háziorvosi szolgálat és a fogorvosi

biztosítására törekedtünk.

szolgálat részére a rendelőket térítésmentesen adjuk és

- az ivóvíz ellátást és szennyvízkezelést a DRV végzi,

a korábbi évekhez hasonlóan vállaltuk a közüzemi

- az áramszolgáltatást az Eon fennakadás nélkül tudta

díjak fizetését. A védőnői szolgálatot szintén az

biztosítani,

Önkormányzat tartja fenn.

- szervezett hulladékszállítást a marcali Saubermacher-

A házi segítségnyújtást illetve a jelzőrendszeres házi

Marcali Kft.,

segítségnyújtást már a Kistérségi Társulás látja el, de a

- temető fenntartási feladatokat az önkormányzat által

dolgozónk személye változatlan.

alkalmazott közhasznú dolgozók látják el.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot a megyei
vöröskereszttel kötött szerződés szerint biztosítjuk /új

Az elmúlt évben is – az előző évek gyakorlatához

dolgozó: Fauzer Tamás/

hasonlóan – legfontosabb feladatunk volt, mint

Rossz

kötelező önkormányzati feladat az alapfokú oktatási,

rászorulókat rendszeresen segítettük. Bizottsági vagy

egészségügyi, szociális intézményeink jó színvonalú

képviselőtestületi

működtetése.

határozatok alapján a különféle jogcímeken /rendszeres

Terveztünk egy nagy beruházást megvalósítani a

szoc. segély, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatás,

napközi otthonos óvoda bővítésének, felújításának,

lakásfenntartási támogatás, közgyógyellátás,…/ több

korszerűsítésének végrehajtásával. /Legalább 2 éves

mint 32 millió Ft. támogatást adtunk.

anyagi

és

szociális

döntések

helyzetük

illetve

miatt

a

körjegyzői

munka lett volna/ Sajnos nem feleltünk meg a pályázati
kiírás feltételeinek, tehát ezen intézményünkben még

Községi rendezvényeinket a helyi civil szervezetekkel,

változatlanok a tárgyi feltételek.

egyesületeinkkel,

alapítványunkkal

szerveztük és rendeztük.

együttműködve
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Önkormányzatunk a szervezeteket anyagi lehetőségei

Kellett 20 testületi ülést tartanunk,

figyelembevételével

A

Szentgyörgyvárral kettőt pedig Zalavárral közösen.

Sportegyesület munkáját több mint másfél millió

Alkottunk 13 helyi rendeletet, és hoztunk 142

pénzbeni támogatással, a pálya fenntartás-gondozás

határozatot.

átvállalásával.

Köszönetet mondok a testület tagjainak

igyekezett

segíteni.

tizenkettőt

A TelePont Egyesületet, a polgárőr egyesületet szintén

az alpolgármester Úrnak

támogattuk. Alapítványunkkal közösen bonyolítottuk a

egyesületeinknek, alapítványunknak

díszkút felújítási munkáit.

a körjegyzőség és minden intézményünk
dolgozójának lelkiismeretes, szakszerű

Képviselőtestületünknek az elmúlt év nagyon sok

és áldozatkész munkájáért.

feladatot adott. A testület tagjai tevékeny részesei
voltak

a

felsorolt

munkáknak

szervezésben

és

Szabó Vendel

megvalósításban egyaránt.

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓKRÓL
Sármellék Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2009. január 1-jétől a magánszemélyek
kommunális adója és az építményadó az alábbiak szerint változott.
Kommunális adó:

Építményadó:

A belterületi építmény és a lakásbérleti jog után járó 25
% kedvezmény – amely a Sármellék községben állandó
lakcímmel rendelkezőkre vonatkozott – 2008.
december 31-én megszűnt.

- 2009. január 01-jétől az önkormányzat 100%-os
adómentességet biztosít azokra az építményekre,
amelyek tulajdonosai magánszemélyek.
A jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság éves adómértéke 700,- forint/m2.

A kommunális adó összege:
Az adók megfizetésének módja:
- 2009. január 01-jétől 13.000,- forint/év,
- A lakcímbejelentés szabályai szerint Sármellék
községben egyedül élő, 70 éven felüliek adófizetési
kötelezettsége 6.500,- forint/év maradt,
- A telek 6.000,- forint/év,
- Külterületi, zártkerti építmény 6.000,- forint/év,
azoknak akik nem fizetnek belterületi építmény
után kommunális adót,
- A Barátság lakótelepen kialakított önálló hrsz-ú
garázs és garázsbérleti jog után 4.500 forint/év.

A Körjegyzőség 2009. február 28-ig kiküldi minden
adóalanynak
az
értesítést
az
adófizetési
kötelezettségről.
Adót fizetni lehet:
- személyesen
–
a
Hévíz
és
Vidéke
Takarékszövetkezetben (a kapott értesítést be kell
mutatni a befizetéskor),
- átutalással – a Sármellék Községi Önkormányzat
azon számla számára, amely a kiküldött értesítésen
szerepel.
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2009. ÉVI KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK
Összeállította: Halászné Kovács Klára
Január
Magyar Kultúra Napja –
megemlékezés filmvetítéssel
Bál - zártkörű
Táncház
Egészségügyi bemutató
Farsangi maszk-készítés

Február
Diszkó – zártkörű
Táncház
Színházi előadás Keszthelyen
Színházi előadás óvodásoknak
és alsósoknak
SzM-bál
Farsangi bál
Megyei közlekedési verseny –
Zalaegerszeg
József Attila Szavalóverseny
Origami-készítés
Óvodások látogatása a
könyvtárban

Március
Nőnap
Március 15-i megemlékezés
Kiállítás
Bál
Színházi előadás Keszthely
Húsvéti tojáskarcolás
Barka-nyúl készítés
Tavaszi népszokások
Filmvetítés a könyvtárban

Május
Zártkörű bál
Az ÁMK-ban működő
művészeti csoportok bemutatója
Gyöngyfűzés
Csomózás
Sportnap
Néptánc-bemutató
Kiállítás
Táncház

Június
Gyermeknap
Pedagógusnap
Ballagás - bankett
Tanévzáró
Óvodások látogatása a
könyvtárba

Július
Gyermek-foglalkoztató - Népi
játékok

Szeptember
Szakkörök indítása
Társastánc
Sókerámia-készítés

Október
Zenei világnap
Megemlékezés az aradi
vértanúkról
Október 23-i megemlékezés
Szárazvirág-képek
Kiállítás
Táncház
Filmvetítés a könyvtárban
Társastánc
Színházi előadás Keszthelyen
Színházi előadás óvodásoknak
és alsó tagozatosoknak

November
Testkultúra verseny
Népdaléneklési verseny
Filmvetítés a könyvtárban
Táncház
Társastánc
Társasjáték
Színházi előadás Keszthelyen
Színházi előadás óvodásoknak
és alsó tagozatosoknak

December
Mikulás-ünnepség
Táncház
Karácsonyi angyalkák készítése
Karácsonyi ünnepség
Rajzkiállítás
Zártkörű szilveszteri bál

Április
Színház óvodásoknak és alsó
tagozatosoknak
Tojásfestés
Kiállítás
Táncház
Föld Napja
Mesemondó verseny
Óvodások látogatása a
könyvtárban
Filmvetítés a könyvtárban

TÁNCHÁZ
A Tücsök-zenede szervezésében első
alkalommal tartottunk táncházat
óvodások és alsó tagozatosok
közreműködésével. A jó hangulatú
összejövetelen Horváth Szilárd
szolgáltatta a talpalávalót.
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Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Himnusz című költeményének írását, amely Erkel Ferenc
megzenésítésében a magyarság nemezeti imájává vált. Ennek állít emléket immár húsz esztendeje a Magyar
Kultúra Napja. Az ÁMK diákjai és tanárai Olasz Ferenc Himnusz című filmjének levetítésével emlékeztek meg
kultúránkról

HUSZT
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
Kölcsey Ferenc
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ECDL TANFOLYAM

Kiadja:
Sármellék Község Önkormányzata
Szerkesztési feladatok:
TelePont Közhasznú Információs Egyesület

SÁRMELLÉKEN
Az ECDL Európai Számítógéphasználói Jogosítvány tulajdonosa alkalmas lesz a
gazdasági és társadalmi élet teljes vertikumában az adott
területhez kapcsolódó irodai és ügyviteli munkában, a
gazdálkodó

egységek

tartalmi

és

adminisztratív

Szerkesztő: Horváth Szilárd, Katona Brigitta
Szerkesztőség: Sármellék, Felszabadulás u.1-2.
Telefon:
83/355-208, Fax: 83/554-020
E-mail:
telehaz.sarmellek@gmail.com
Nyomda:
Ziegler-nyomda, Keszthely

tevékenységében alkalmazott szoftverek biztonságos és
gyakorlott használatára.

A tanfolyam díja dolgozóknak ECDL esetén 83.000 Ft,
ECDL Start esetén 60.000 Ft., mely tartalmazza a
vizsgakártyát és az első vizsgák díjait.
A tanfolyam 80 illetve 150 órás.
Jelentkezési határidő: 2009. március 2.
A képzés kezdésének várható időpontja:
2009.március - április
Helyszín: Sármellék, ÁMK
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi címen lehet:
TelepontKözhasznú Információs Egyesület
8391 Sármellék, Felszabadulás u. 1-2.
Tel.:83/355-208, Fax.:83/554-020
Horváth Szilárd
Tel.: 06 30 499-5863

2009. évi hulladékszállítás
Sármellék településen
Január: 8., 22.
Február: 5., 19.
Március: 5., 19.
Április: 2., 9., 16., 23., 30.
Május: 7., 14., 21., 28.
Június: 4., 11., 18., 25.
Július: 2., 9., 16., 23., 30.
Augusztus: 6., 13., 20. helyett 21., 27.
Szeptember: 3., 10., 17., 24.
Október: 8., 22.
November: 5., 19.
December: 3., 17., 31.

