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HIRDETMÉNY
a Sármelléki Általános Művelődési Központ Óvodájának és
Egységes Óvoda-Bölcsődéjének a 2013/2014. nevelési évre
történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról
Sármellék és Szentgyörgyvár Községek Önkormányzatai,
mint a Sármelléki Általános Művelődési Központ Óvodájának és Egységes Óvoda-Bölcsődéjének (a továbbaikban:
Óvoda) (8391 Sármellék, Dózsa György u. 344.) fenntartói,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az Óvodába
a 2013/2014. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt teszik közzé:
Értesítjük az érintett szülőket, hogy az Óvodába a 2013/2014.
nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozásra az
alábbi időpontokban kerül sor: 2013. május 7.-8. 8.00 órától
17.00 óráig. Helyszín: Sármelléki Általános Művelődési Központ, 8391 Sármellék, Felszabadulás u. 1.-2. sz. alatti épülete
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,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik
a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.
Óvodába történő beiratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:
Kötelező az óvodába beiratni azt a gyermeket aki 2013. évben betölti az 5. életévét, és még nem járt óvodába.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2013. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Bölcsődébe felvehető gyermek:
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2013.
szeptember 30-ig betöltik a 2. életévüket.
Az Óvoda felvételi körzete: Sármellék és Szentgyörgyvár községek közigazgatási területe.
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ÉRTESÍTÉS
Értesítem a község lakosságát, hogy 2013. április 15-től
Dr. Bognár András mb. körjegyző ügyfélfogadási ideje az
alábbiak szerint változik:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8.00 – 12.00 óráig
Minden hónap első szerdáján Szentgyörgyvárban:
8.00 – 12.00 óráig
Minden pénteken Nemesbükön: 8.00 – 12.00 óráig
A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőinek
ügyfélfogadási ideje:
Hétfőtől – Csütörtökig : 8.00 – 16.00 óráig
Ebédszünet: 12.00 – 12.30 óráig
A Keszthelyi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási
ideje:
Kedden: 8.30 – 12.00 óráig
Csütörtökön: 13.00 – 16.00 óráig
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az elvárásoknak maradéktalanul megfelelő ügyintézés érdekében szíveskedjenek a
fenti ügyfélfogadási rendet betartani!
Horváth Tibor polgármester

Hírek
a gólyafészek alól...
Március 1. óta az óvoda két csoportja az Általános Iskolában
éli mindennapjait.
A gyerekek otthonosan érzik magukat az új környezetben,
vidáman, jó hangulatban tevékenykednek. Ünnepeinket
hagyományainkhoz híven tartottuk meg.
A nemzeti ünnepre hangolódva dalokat, verseket tanultunk,
zászlót készítettünk.
Az ovisok lelkesen gyúrták, sodorták a március 15-e alkalmából készített kokárda süteményt, amit ebéd után
közösen fogyasztottunk el.
Óvodánkban is népi hagyományok hatják át a húsvéti készülődést: festettünk hímes tojást, készítettünk kiskosarat,
tanultunk locsolóverset. A Húsvéti ajándékot a gyerekek
nagy örömére, a zord idő ellenére is elhozta Szülői Szervezet
nyuszija.
Április 10-én a gyenesdiási óvodában 15. alkalommal megrendezett „Zöld hetek” című programsorozat keretében
meghirdetett rajzpályázat különdíját, Nyári Kevin Micimackó
csoportos kispajtás vehette át.
Ugyanezen a napon természetvédelmi vetélkedőn vett részt
6 fős csapatunk, amelyen 3. helyezést ért el. Gratulálunk a
csapattagoknak!
					
		
			
Józsa Katalin
Óvodavezető
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Felhívás
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8./2009./VI.22./ rendelete az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetéséről értelmében maradéktalanul tartsák
be az égetés szabályait, különös tekintettel az alábbiakra:
4. § A kerti hulladék égetésének szabályai
(1) A kerti hulladékok égetése hétköznap és szombaton
engedélyezett. Ünnepnapokon és vasárnap az égetés
szigorúan tilos!
8. § Szabálysértési rendelkezések
Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 4. §-ában, 5.
§-ában és 6. §-ában foglalt szabályokat megszegi.

A rendelet teljes tartalmát megtekinthetik a
Körjegyzőségen, vagy elolvashatják a
www.sarmellek.hu címen.

Sármelléki Pontgyűjtő Nap!
Gólok és Pontok Nap április 27-én, szombaton a sármelléki ÁMK-ban. Várjuk kétfős csapatok jelentkezését (összetételüket illetően semmiféle megkötés nincsen)! A délelőtt 10
órától kezdődő egész napos rendezvényen az alábbi játékokban mérhetik össze tudásukat a résztvevők:
• Asztalitenisz
• Csocsó
• PS (Play Station, játék: FIFA 2012)
Nevezési díj: 200 Ft
A nap folyamán a részállomásokon az első három legtöbb
pontot szerző csapat díjazásban részesül.
Jelentkezni lehet: Szabó Csaba, Ship Iroda, 30/561-3788,
szabocsaba86@gmail.com

Ifjúsági Klub
Idén húsvét vasárnap Locsolóbált rendezett Sármelléken
az újonnan alakult Ifjúsági Klub. A rendezvényen a Casino
Zenekar muzsikált, és a bál előtti héten meghirdetett tojásvadászat nyertesei is átvehették jutalmukat. A bálon befolyt
összeget, az Ifjúsági Klub faluszépítő, virágosító programokhoz használja fel, valamint egy áprilisi rendezvény díjazására.
A felhasználásról a későbbiekben folyamatosan beszámolunk.
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Utcanév-változtatás
Mivel sokakban kérdéseket vetett fel a Felszabadulás utca nevének megváltoztatása, illetve az, hogy erre miért van szükség,
az alábbiakban részleteket közlünk a Zala Megyei Kormányhivatal leveléből, amit önkormányzatunknak címeztek a változtatással kapcsolatban:
„Felhívom a figyelmét, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXXIX. törvénynek a 2012. évi CLXVII. törvénnyel (a továbbiakban Mötv.) megállapított új 14. § (2) és (3) bekezdései szerint közterület, illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében,
vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.” (…)
„Felhívom figyelmét, hogy az Mötv 141. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben
törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg, ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének.”
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Magyar Kupa
4. forduló
2013. április. 24
17:00

Sármellék FC
						 –
				 Hévíz SK

Minden kedves szurkolót szeretettel várunk!
Belépő jegy: 300 Ft
A belépés 14 év alatt ingyenes!

infó: www.sarmellekse.hu

Gólyahír
Köszöntjük településünk
legifjabb lakóit!
Horváth Dávid
2013.04.12.
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Sármellék Dózsa György u.357.
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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

