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Önkormányzati tájékoztató
Tájékoztatjuk a Község Lakosságát, hogy
a képviselő-testület a 2015. március 25én tartott ülésén megalkotta a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló
9/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet kiterjed a belterületi égetésre, a zöldterületek, közterületek, ingatlanok tisztántartására, állatok tartására, köztemető rendjére stb. Felhívjuk
a figyelmet arra, hogy belterületen tilos vasárnap és ünnepnapokon kerti
hulladékot és avart égetni, valamint
motoros gépet használni (pl. motoros
fűnyíró). A rendelet 2015. május 1-jén
lép hatályba, a rendeletet teljes terjedelmében közöljük.
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.26) ön-

kormányzati rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól
Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet Általános szabályok
Általános rendelkezések 1.§
1) E rendelet alkalmazásában közösségi
együttélés alapvető szabályai azok, melyeket Sármellék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete e rendeletben annak minősít.

Hirdetmény

a Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ
2015/2016. 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 2015/2016. nevelési évre történő beiratkozás
idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi
közleményt teszi közzé: Értesítjük az érintett szülőket, hogy az Óvodába a
2015/2016. nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozásra az alábbi
időpontokban kerül sor:

2015. május 6-7. 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)

(2) Nem alkalmazható e rendelet
azon magatartásokra, amely magatartásokat magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek
minősít, vagy más módon szankcionál.
A rendelet hatálya 2.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Sármellék
Község Önkormányzatának közigazgatási
területén megvalósuló, e rendeletben
meghatározott közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartásokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, Sármellék Község Önkormányzata közigazgatási területén tartózkodó,
e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást tanúsító természetes és jogi
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• 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
Az óvodába járás 2015. szeptember 1-től azokra a gyermekekre vonatkozik,
akik 2012-ben születtek és 2015. 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, 2015. 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: 2015. május 28. Jogorvoslat: Az óvoda döntése ellen a szülő a
közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál (Sármellék
Község Önkormányzata). Sármellék, 2015. március 30.
Horváth Tibor Sármellék Község polgármestere, Hetesi Krisztina jegyző
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BEÍRATÁS

Felhívás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016.
tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök)
800 órától 1900 óráig
2015. április 17. (péntek)
800 órától 1800 óráig

Önkormányzati tájékoztató
Folytatás az 1. oldalról
személyre, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre.
II. fejezet
Közösségi együttélés alapvető szabályai
Környezetvédelem 3.§
(1) Sármellék község közigazgatási területén
tilos
a.) belterületen kerti hulladékot és avart
égetni vasárnap és ünnepnapokon,
b.) háztartási, veszélyes és ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó
hulladékot égetni.
(2) Aki Sármellék Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2009./VI.
22./ önkormányzati rendeletének 4.§-ában,
5.§-ában és 6. §-ában foglaltakat megszegi,
a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást valósít meg.
(3) Sármellék község belterületén tilos motoros gépet használni vasárnap és ünnepnapokon.
Zöldterületek használatának szabályai 4.§
Sármellék község közigazgatási területén tilos
a.) a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket, valamint a rajtuk lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) csonkítani,
pusztítani, padokat, berendezéseket és
egyéb felszerelési tárgyakat rongálni,
b.) járművel, kerékpárral a zöldterületek és
zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain kívül
közlekedni,
c.) járművel, kerékpárral a zöldterületre,
közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre,
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Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beiratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas dokumentumot (születési anyakönyvi kivonatot), a gyermek
nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártyát), TAJ kártya, rendszeres
gyermekvédelmi jogosultságról szóló igazolás, és
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást kell bemutatni. A felvételről első
fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. Tankerületi igazgató

vagy zöldterületnek kialakított felületre – a
gyephézagos és gyeprácsos felületek kivételével – behajtani, továbbá ott parkolni.
Közterületek és közterület jellegű területek
használata 5.§
(1) A közterületet használó köteles a játszóteret rendeltetésszerűen használni.
(2) Tilos az építési anyagot közterületen a
gyalogos és járműforgalom akadályozásával
elhelyezni.
Közterületi járműtárolás és a járművekkel
összefüggő egyéb közterület-igénybevétel
6.§
Tilos üzemképtelen, roncs vagy elhagyott
járművet megállapodás nélkül közterületen
tárolni.
A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása 7.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni
a.) a tulajdonában, kezelésében, használatában, bérletében lévő ingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról,
továbbá az ingatlan rendszeres takarításáról,
rovar és rágcsálómentesítéséről,
b.) az ingatlana előtti, melletti közterület
(különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig
terjedő teljes területének gondozásáról,
tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és
síkosság-mentesítéséről,
c.) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá az ingatlana előtti
árok tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d.) az ingatlanáról a közterületre nyúló fák,
bokrok és élősövény visszavágásáról.
(2) Ingatlantulajdonoson az ingatlan kezelőjét, használóját, bérlőjét is érteni kell.

A Sármelléki Általános Iskola körzetébe tartozó
települések, utcák és terek nevét az alábbiakban
közöljük:
Sármellék valamennyi utcája, Sármellék külterület, Szentgyörgyvár valamennyi utcája, Szentgyörgyvár külterület, Zalavár valamennyi utcája,
Zalavár külterület

Beiratkozás helye:
1. Sármelléki Általános Iskola (Szentgyörgyvár,
Sármellék) 8390 Sármellék, Zala u. 1.
2. Sármelléki Általános Iskola Zalavári CirillMetód Tagiskolája (Zalavár) 8392 Zalavár,
József A. u. 1.
Dufkáné Vincze Mária
igazgató

(3) A vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi, üzlethelyiségek és más árusítóhelyek üzemeltetője köteles gondoskodni az
üzletek előtti járdaszakasz tisztántartásáról,
hó- és síkosság-mentesítéséről, a zárás előtt
a szemét összetakarításáról.
Hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok
8.§
Sármellék község közigazgatási területén tilos lomtalanítással nem kezelhető hulladékot
a közszolgáltatás igénybevétele céljából közterületen elhelyezni.
Az állatok tartása 9.§
(1) Az állattartó köteles
a.) az állat oly módon tartására, hogy az más
ingatlanára ne tudjon átjutni,
b.) ebet belterületi közterületen és a 0147
hrsz-ú mezőgazdasági úton pórázon tartani,
illetve vezetni,
c.) harapós vagy támadó természetű ebet
közterületen szájkosárral ellátni.
(2) Tilos
a.) ebet a település külterületén felügyelet
nélkül, illetve kóborolni hagyni,
b.) saját, vagy felügyeletére bízott eb által
másoknak kárt okozni.
A köztemetők és temetkezés rendje 10.§
(1) Tilos
a.) az üzemeltető által kiadott engedély
nélkül síremléket állítani,
b.) az üzemeltető engedélye nélkül síremléket áthelyezni, vagy eltávolítani, illetve
kivinni a temető területéről,
c.) síremléket nem szilárd alapra, vagy nem
a kegyeleti szokásoknak megfelelően elhelyezni,
d.) meglévő síremlék helyett az üzemeltető
engedélye nélkül újat állítani,

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról
e.) a temetőben – sírgondozást kivéve – az
üzemeltető engedélye nélkül munkát végezni,
f.) bármilyen hulladékot nem a kijelölt
hulladékgyűjtő helyre helyezni,
g.) járművel a temetőben közlekedni (kivéve
a mozgássérült, illetve temetkezési szolgáltatásban közreműködő személyt),
h.) a temetőben kegyeletsértő, nyugalmat
zavaró magatartást tanúsítani,
i.) a temetőben lévő növényzetet, úthálózatot, sírokat, síremlékeket, sírboltokat szenynyezni, vagy rongálni.
(2) A temetési helyen történt építési, felújítási munkák során keletkezett és feleslegessé
vált anyagokat a munkákat végző köteles
legkésőbb a munkák befejezését követően
azonnal elszállítani.
III. fejezet
Jogkövetkezmények és eljárási szabályok
11.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e
rendeletben meghatározott eltérésekkel.
Az eljárás hivatalból, vagy bármely személy,
szervezet bejelentése alapján indulhat.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az elkövetőre helyszíni bírság vagy
közigazgatási bírság szabható ki.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban helyszíni bírság és közigazgatási
bírság kiszabására a Képviselő-testület által
jelen rendeletben átruházott hatáskörben a
jegyző jogosult.
(4) A 12.§-ban meghatározott szankciók helyett, különösen a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás csekély voltára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha
ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás
várható.
12.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az
elkövető
a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A bírság legalacsonyabb összege ötezer
forint.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
kiszabott közigazgatási bírságot készpénz
átutalási megbízáson vagy banki utalással Sármellék Község Önkormányzatának

A Védőnői Szolgálat értesíti az érintett hölgyeket arról, hogy a 2015. március 24-re tervezett nőgyógyászati
szűrővizsgálat a doktor úr egyéb elfoglaltsága miatt elmaradt.
Helyette az új időpont: 2015. április 21-e lesz du.
Kérjük mindazokat, akik a szűrésen részt kívánnak venni,
időpont egyeztetés miatt mielőbb hívják a 06 30/ 9871613-as telefonszámot. (Csupán 50 fő tud ez alkalommal is
részt venni a szűrővizsgálaton) Védőnő

74500262-11027418 számú pénzforgalmi
számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30
napon belül.
(4) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell
megfizetni az elkövető számára átadott készpénzfizetési utalványon vagy átutalással az
(4) bekezdésben megjelölt pénzforgalmi
számlára.
(5) Az e rendeletben foglalt eljárás során
közigazgatási bírságot megállapító döntés
ellen jogorvoslatnak nincs helye, a végrehajtást nem befolyásoló bírósági felülvizsgálatnak van helye.
IV. fejezet
Záró rendelkezések 13.§
(1) Jelen rendelet 2015. május 1. napján lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést
követően elkövetett közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sármellék, 2015. március 25.
Horváth Tibor
polgármester

Hetesi Krisztina
jegyző

Kihirdetve:
Sármellék, 2015. március 26.
Hetesi Krisztina jegyző

A 48-as hősökre
emlékeztek

A forradalom és szabadságharc 167. évfordulóján ünnepi
megemlékezést tartottak az ÁMK színháztermében. A március 15-ét megelőző pénteken az iskolások előadását az
óvódások műsora egészítette ki, valamint köszöntőt mondott
Horváth Tibor, polgármester. Az ünnepség befejezéseként
megkoszorúzták a parkban található 48-as emlékművet.

õ Darts Verseny!
Amator
2015. április 18. szombat Sármelléki ÁMK Aula
Jelentkezését 2015. április 13. hétfőig személyesen
az ÁMK S(H)IP Irodájában, vagy a +36 30/561 3788-as telefonszámon,
illetve a szabocsaba86@gmail.com e-mail címen adhatja le.
A nevezés díjtalan!
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EBÉDBEFIZETÉS
2015. április hónapra

2015. április 14-én, kedden 07:30-9:30-ig, 15:00-16:30-ig
2015. április 15-én, szerdán 07:30-9:30-ig, 15:00-16:30-ig
HÉT
METTŐL
14.
2015.04.01.
16.
2015.04.13.
17.
2015.04.20.
18.
2015.04.27.
ÖSSZESEN:

MEDDIG
2015.04.01.
2015.04.17.
2015.04.24.
2015.04.30.

NAPOK SZÁMA
1
5
5
4
15

NAPKÖZI (3-szori étkezés) 15 nap x 432 Ft = 6.480 Ft
MENZA (csak ebéd) 15 nap x 305 Ft = 4.575 Ft
Kérem a kedves Szülőket, hogy az ebédbefizetésre kiszámolt pénzzel, vagy aprópénzzel érkezzenek.

Életfa-állítás
Egy 2011-es rendeletben
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kimondta, hogy
a település lakosságának
növelése érdekében anyagilag támogatja a fiatal
szülőket, „Babakötvény”
kibocsátásával. Egy új
kezdeményezéssel ennek
az eseménynek állítanak
jelképet településünk központjában, ahol egy „életfa” kerül
elhelyezésre. A fára minden 2011-től született gyermek neve
felkerül, szimbolizálva szülőfalujukhoz való kötődésüket. Az
életfa-állítás részleteiről, és kísérőprogramról a későbbiekben
számolunk be.

Tavaszi program a Sármellék SE-nél
Mint azt korábban már jeleztük pályázati kivitelezés miatt
labdarúgó csapatunk sorsolását módosíttatni kellett, így
a 2014/2015-ös évad tavaszi szezonja a következőképpen
alakul:
2015. március 22. 15:00
2015. március 29. 15:00
2015. április 5.
15:30

Kávás – Sármellék FC
Babosdöbréte – Sármellék FC
Becsvölgye – Sármellék FC

2015. április 12.
2015. április 19.
2015. április 26.
2015. május 3.
2015. május 10.
2015. május 17.
2015. május 24.
2015. május 31.

15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00

Csatár – Sármellék FC
Zalacséb – Sármellék FC
Pakod – Sármellék FC
Hahót – Sármellék FC
Sármellék FC – Zalaháshágy
Salomvár – Sármellék FC
Sármellék FC – Pölöske
Nagylengyel – Sármellék FC

Kedves Olvasóink!
Képzési eng. ND/KC/NS/A/142/2/2009 • Felnőttképzési nyilv. tart. sz: 00853-2009

A korábbi lapszámban kiadott programtervezetben szereplő
Húsvéti bál elmarad. Helyette Pünkösdi Retro Party-t rendezünk. Az új időpont május 24. pünkösd vasárnap. A májusi
rendezvény részleteiről a későbbiekben számolunk be.
Megértésüket köszönjük!

Tel: 06 20 935 6508 • www.kraniczautosiskola.hu

AUTÓVEZETÉS!

A Kránicz Autósiskola és Sármellék Község Önkormányzata
személygépkocsi-, motorkerékpár- és segédmotorkerékpárvezetői tanfolyamot indít minimum 10 fő esetén
2015. július hónapban Sármelléken a Tanulási Központban.
(8391 Sármellék, Dózsa György u. 344.) Jelentkezni és
érdeklődni a fenti címen és telefonszámon, ill. munkaidőben
az alábbi telefonszámon lehet 2015. június 18-ig:

06 30 384 1041
A Kránicz Autósiskola eredményességi mutatószámai
2014. IV. negyedévben „B” kategória esetén:
1. Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) = 128,34 %
2. Vizsga sikerességi mutató (VSM) = Elmélet 64,29 % =
Gyakorlat 58,97 % 3. Képzési költség (KK) = 142.513 Ft.
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KEREPLÕ
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

