
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 képviselő-testület 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. 

 

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 

http://www.sarmellek.hu/

