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Kiadja: Együtt Sárhidáért Alapítvány

2010. évi költségvetés
Sárhida Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege: 79.091
ezer Ft. A bevételek a következőképpen alakulnak:

Az ünnepi műsor résztvevőinek egy csoportja
- Hát ilyen szép és megható ünnepi műsort nagyon
régen láttam már – mondták többen szemükben könnycseppeket morzsolgatva a Kultúrházból távozóban. A
helyi Dalkör és a falu ifjaiból verbuválódott csoport
adott egy tényleg nagyon színvonalas műsort március
14-én közvetlenül a vasárnapi mise után az 1848-49-es
forradalomra és a szabadságharcra valamint hőseire
emlékezve.
„Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér …” A Kormorán együttes szívszorító dala is szerepelt a közel háromnegyedórás programban, ahol a legkisebbek is
mély átérzéssel és komolysággal játszották szerepüket
és vették ki részüket a jól kiérdemelt sikerből.

Kellemes húsvéti
ünnepeket !

A személyi jövedelemadóból – az elmúlt évekhez
hasonlóan - 40 % illeti meg együttesen az önkormányzatot, 32 % normatívan elosztva (20.831 ezer Ft), 8 %
lakhelyen helyben hagyva (6.251 ezer Ft). A közoktatási normatívák nem Sárhida Község Önkormányzata
költségvetésében jelennek meg, ugyanis azokat - a
közösen fenntartott általános művelődési központ költségvetését is magában foglaló - Bak Község Önkormányzata igényli.
Az egyes szociális feladatokra kifizetett összegek 90
%-át lehetett vissza igényelni 2008. évig az állami költségvetésből, azonban 2009. évben a rendelkezésre
állási támogatások esetében már csak 80 % volt ez az
arány. Az idei évtől pedig még inkább növekszik az
önkormányzati szerepvállalás, a normatív alapon járó
ápolási díj esetében is már csak 75 % a visszaigénylési arány. E feladatok támogatására 11.029 ezer Ft-ot
terveztük 2010. évben. A közcélú és közhasznú munka
keretében történő foglalkoztatás a tavalyi évtől teljesen
átalakult. A tavalyi évhez hasonlóan a közcélú munka
keretében foglalkoztatott személyek után kifizetett bérek és járulékok 95 %-át igényelhetjük vissza az állami
költségvetésből. A költségvetésben tervezésre 3 fő
munkabére és annak járulékai kerültek, illetve bevételi
oldalon ezen költségek 95 %-a, azaz 2.854 ezer Ft.
A normatív hozzájárulások között 2010. évben egyetlen jogcím szerepel lakosságszámhoz kötötten: települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és
kulturális feladatainak támogatása. Ennek keretében
2.600 ezer Ft támogatást kapunk, a feladatmutatóhoz
kötött támogatások közt pedig a pénzbeli szociális juttatások támogatása (5.576 ezer Ft), összesen 8.176
ezer Ft összegben. A tavalyi évben normatív hozzájárulások keretében 9.009 ezer Ft támogatásban részesültünk.

Tisztelt Adományozók !
Hálásan megköszönve a tavalyi támogatásukat, ezúton ismételten kérjük hogy az SZJA 1 %
felajánlásával ez évben is támogassák a közhasznú minősítéssel rendelkező Együtt Sárhidáért
Alapítvány tevékenységét.

Adószámunk: 18960404-1-20
Egyéb pénzbeli támogatásaikat az alábbi számlára utalhatják:
Budapest Bank 10104961-64406962-00000009
Köszönjük !
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Önkormányzati hírek - 2010. évi költségvetés fontosabb tételei
(Folytatás 2. oldalon)
(Folytatás az 1. oldalról)
A helyi adók tekintetében a magánszemélyek kommunális adója bevételénél az előző évi tényleges bevételt vettük figyelembe, azaz 2.200
ezer Ft-ot, iparűzési adó bevételként
pedig 7.000 ezer Ft került tervezésre. Talajterhelési díj bevételként 200
ezer Ft került tervezésre a költségvetésben, pótlék, bírság jogcímen
pedig 250 ezer Ft. Az átengedett
központi adók közül a gépjármű
adó esetében 4.000 ezer Ft-tal számoltunk, a tavalyi teljesítési szint
felett terveztünk 500 ezer Ft-tal, jogszabályváltozásból adódóan.
A támogatásértékű bevételek között szerepel az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumtól 2 fő településőr foglalkoztatásához támogatás 2.214 ezer Ft összegben, mely
tartalmazza 2010. február 01-től
december 31. napjáig történő foglalkoztatásukhoz kapcsolódó munkabért és annak járulékait, valamint
egyszeri 80-80 ezer Ft-os összegben a kötelező felszerelés vásárlást.
Továbbá tervezésre került a Zala
Megyei Önkormányzattól várható
támogatás 130 ezer Ft összegben,
illetve 600 ezer Ft mozgókönyvtári
és közművelődési normatíva a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól.
Egyéb bevétel csak terembérből,
lakbérből, temető-fenntartási hozzájárulásból, közterület- használati
díjakból várható, ezek csak jelentéktelen összegek (221 ezer Ft).
Az önkormányzat kiadásainak
tervezése során legfontosabb szempont az alapvető és kötelező önkormányzati feladatok ellátásához a
fedezetet biztosítani. Az önkormányzat 2008. augusztus 31. napjával –
Bak és Zalatárnok községekkel –
létrehozta a Göcsej Kapuja Bak
Általános Művelődési Központot
(ÁMK), amelynek tagintézményévé
vált – a korábban önállóan fenntartott – a Némethy Miklós Általános
Iskola és Óvoda. Sárhida Község
Önkormányzata az ÁMK fenntartásához 19.468 ezer Ft-tal járul hozzá,
mely az alábbiakból áll össze:
- az egyik része a Némethy Miklós
Általános Iskola és Óvoda, mint tagintézmény működésének és fenntar-

tásának költségei, amelyeket Sárhida község továbbra is önállóan visel.
Ennek költsége 16.770 ezer Ft,
amely magában foglalja 3.111 ezer
Ft összegben a gazdasági szervezet
fenntartásának, illetve az igazgatói
álláshely költségeit is.
- a másik része az 5-8. évfolyamos
tanulók oktatásának költségei, 2.698
ezer Ft, amely szintén magában
foglalja a gazdasági szervezet fenntartásának, illetve az igazgatói álláshely költségeit is 638 ezer Ft öszszegben.
Az önkormányzat igazgatási tevékenysége feladatok között szerepel
a polgármester tiszteletdíja és annak
járulékai, költségtérítése, illetve az
idei évben tervezésre került a képviselők egyszeri tiszteletdíja és járulékai. A hivatali helyiség működési,
fenntartási kiadásai (közüzemi költségek, telefondíj és az utána fizetendő SZJA, tisztítószerek, anyag beszerzések, szükséges karbantartások elvégzésének kiadásai, vagyonbiztosítás), illetve egyéb az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos
kiadások Itt kerültek megtervezésre
a számlavezető pénzintézetünknek
várhatóan fizetendő bankköltség
díjai, a likvid hitel szerződéskötésekor fizetendő egyszeri szerződéskötési díj, illetve ennek várható kamatai. A Bak Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a
Körjegyzőség költségeihez 14.313
ezer Ft-tal szükséges hozzájárulni.
Teljes összege: 20.723 ezer Ft.
Az önkormányzat egy fő karbantartót foglalkoztat. A foglalkoztatásával
kapcsolatos kiadások a zöldterületkezelés szakfeladaton szerepelnek.
A költségvetésben tervezésre kerültek a korábbi évekhez hasonlóan a
megbízási szerződések alapján
fizetendő díjak és azok közterhei
(polgári védelmi, munkavédelmi,
pályagondnoki feladatok ellátásáért
fizetett megbízási díjak), a helyi
utak, a köztemető, a sportlétesítmény fenntartásával kapcsolatos
költségek (karbantartások, közüzemi
díjak).
Nagyobb összeget jelent a költségvetésben a közvilágítás díja (2.250
ezer Ft), illetve az önkormányzatot
továbbra is terhelő szemétszállítási
díjból a ZALAISPA hulladéklerakóhoz fizetendő használati díj, a sze-

lektív gyűjtés költsége, a temetői
hulladékelszállítás díja, a lim-lom
akció díja, összesen 1.103 ezer Ft
összegben. A szociális ellátás és
szociális gondoskodás szintén az
egyik alapvető feladata az önkormányzatnak. Rendszeres pénzbeni
ellátásokra tervezett összeg 15.951
ezer Ft. Ezek az alábbiak: rendszeres szociális segély, rendelkezésre
állási támogatás normatív és helyi
megállapítású ápolási díj, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Eseti pénzbeni ellátásokra 1.730
ezer Ft-ot terveztünk. Ebből kell
fedezni az átmeneti segélyeket,
temetési segélyeket, köztemetést,
közgyógyellátási igazolványok díját.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék díja, a nyári gyermekétkeztetés, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának
díjait is megterveztük a fenti tételen
belül (összesen: 870 ezer Ft), amelyek 100 %-ban finanszírozásra
kerülnek az állami költségvetésből.
A BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázati rendszerhez
az önkormányzat ebben az évben
is csatlakozott, így ennek 2010.
évre eső összegei – A és B típusú –
is megtervezésre kerültek, évi 280
ezer Ft összegben.
A házi gondozást, valamint a családsegítést és gyermekjóléti szolgálat működtetését 2009. január 1jétől a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás keretében létrejött TÁMASZ intézmény
látja el. Az önkormányzatnak nem
kell plusz forrással hozzájárulnia a
kiadásokhoz.
Az önkormányzat feladat-ellátási
szerződést kötött Zalaegerszeg
Megyei Jogú Várossal az ügyeleti
ellátás biztosítására.
Az orvosi
ügyelet ellátásához önkormányzati
hozzájárulást kell fizetni lakosonként 490 Ft-ot, amely összesen 406
ezer Ft-ot jelent a költségvetés terhére.
Civil szervezetek részére összesen 930 ezer Ft támogatást terveztünk, az alábbiak szerint: Sárhidai
Sportegyesület, 700 ezer Ft, Együtt
Sárhidáért Alapítvány 70 ezer Ft,
Sárhidai Polgárőr és Szabadidő
Egyesület 60 ezer Ft.
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Zárszámadás és az idei tervek az egyházközségnél
A Sárhidai Egyházközségi Képviselőtestület 2010. február 14-én ülést tartott, amelyen a legfontosabb napirendi
pont a 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló volt. A fontosabb költségvetési tételek az alábbiak:
Bevételek: 2 fő részből tevődnek öszsze (egyház-községi hozzájárulás:
951.000,-Ft illetve a perselypénz
952.000,-Ft), összességében az egyéb kisebb bevételekkel együtt 1.942.000,-Ft.
Kiadások: ezen rész költségei szintén két jelentősebb
csoportból állnak össze. Vannak a személyi jellegű költségek (pl. plébános, sekrestyés, kántor, hozzájárulás
beszedése, mosatás, útiköltség, stb…), melynek összege: 709.000,-Ft. A másik rész a dologi kiadások (pl. a
kórusfeljáró elkészítése, közművek - gáz, víz, villany költségei, hozzájárulás a Baki Plébánia fenntartásához,
ruha– és gyertyavásárlás, stb…), melynek összege:
1.095.000,-Ft.
Ha összehasonlítjuk a bevételeket és a kiadásokat az
látható, hogy ez utóbbi most kis mértékben nagyobb,
mint a bevétel, de a tavalyi záró egyenlegünket is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy az egyházközség gazdálkodása kiegyensúlyozott volt 2009-ben és nagyjából
egy szinten vannak bevételeink kiadásainkkal. Az ülésen
az alábbi további megállapításokról, javaslatokról, döntésekről és tervekről volt szó:

 A testület döntést hozott arról, hogy 2010. január 1-től
az egyházközségi hozzájárulás mértéke: 3.500,-Ft/fő
kereső személyenként. Fontos teendő, hogy sokkal
szélesebb kör felé kiterjesszük a fizetést és így nem
kényszerülünk talán minden évben emelésre

 A ravatalozó és a templom közötti hársfát ki kell vágni
(ez azóta megtörtént)

 Az oltár alatti szőnyeg már 20 éves, elhasználódott és
cserére szorul (terve szerint talán a szeptemberi búcsúig ez megoldható lesz)

 A testület figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket a település határaiban lévő útszéli keresztek felújítására vonatkozóan

 Támogatja a testület az Együtt Sárhidáért Alapítvány
kiadásában megjelenő „Sárhidai Hírek” hírlevelet

 Csak információként: a haiti földrengés áldozatainak
megsegítésére szervezett gyűjtés során 62.000,-Ft
Hírlevelünk következő száma 2010. április végén
jelenik meg.
Lapzárta: 2010. április 24.
Várjuk javaslataikat és észrevételeiket !

OVIHÍRADÓ – Halló, itt vagyunk, ez történt velünk ...
2010. február 13-án került megrendezésre a
hagyományos SzülőkNevelők bálja. Köszönetet mondunk a kedves
Szülőknek, hogy a szervezésben, lebonyolításban tevékenyen részt
vettek, illetve mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket,
vagy bármely módon támogatták intézményeinket.

Károly népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere, zenetanár. Feledhetetlen perceket szerzett nekünk, kicsiknek és nagyoknak. Zalai gyermekdalok tanulásával, közös játékkal, dalolással, hangszerbemutatóval színesítette a délelőttöt.
„A magyarok istenére esküszünk…”
Március 12-én ünneplő ruhában, szívünk fölé kokárdát tűzve dallal, verssel ünnepeltük Március 15-ét. Az óvodai ünnepség után koszorút helyeztünk el a kopjafán, mécsest gyújtottunk a sárhidai hősök tiszteletére.
Március 19-én „Ovikóstolón” láttuk vendégül leendő óvodásainkat és
szüleiket. Ismerkedéssel, közös játékkal telt el a délután.
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a
2010/2011. óvodai nevelési évre történő
felvételre jelentkezés időpontja 2010. április 6. kedd, 10-12 óra.
A baki Faluházban március 23-án a
Pulcinella kertészkedik című vásári bábjátékkal fakasztottak mosolyt arcunkra a Ziránó
Bábszínház bábművészei. Áprilisban az Égígérő fa című előadással fejeződik be a bábszínházi évad. Március 31-én
Zalaegerszegen a Kukori című színházi előadást tekintjük meg a gyerekekkel.
E lap hasábjain kívánjuk a kedves Olvasóknak Húsvét ünnepére:

„Kertem alatt kiöntött a Kerka…”
Meghívásunkra 2010. március 9-én délelőtt ellátogatott hozzánk ifj. Horváth

Hozza el a Húsvét a tavasz minden örömét, és bővelkedjen az ünnep
sok vidámságban!

Óvónénik és a gyerekek

„A szelet nem tudjuk irányítani, de a vitorlát át tudjuk állítani.”
H-8944 Sárhida
Béke utca 33.
Telefon/Telefax:
(92) 461 255
Mobil: (06 20) 353 6226
E-mail:
alapitvany@zelkanet.hu

Szerkesztő:
Mázsa Ferenc

JÓ VICC ...
Pártos sport

Húsvéti asztalra - Rántottás pulykamell tekercs
Hozzávalók:
1,2 kg pulykamell
3 db tojás
1 db közepes fej vöröshagyma
15 dkg szeletelt gépsonka
30 dkg szeletelt bacon szalonna,
só, bors
Elkészítése: a pulykamellet bevágjuk középen úgy, hogy szét tudjuk teríteni a
vágódeszkán, húskloffolóval egyforma vastagságúra alakítjuk, mind két oldalon
sózzuk, borsozzuk. A hagymát megtisztítjuk, kettévágjuk, felszeleteljük. A hagymából és a tojásokból, hagymásrántottát készítünk. A pulykamellet kirakjuk a sonkával, erre halmozzuk a hagymásrántottát, a pulykát szorosan feltekerjük. A bacon
szalonnával áttekerjük a pulykatekercset, és az egész húst alufóliába csomagoljuk. Sütőzacskóba rakjuk, utána tepsibe téve, előmelegített sütőben, 200-220 fokon kb. 1 órát sütjük. Ha kész, a zacskóból kiszedjük, levesszük róla az alufóliát
és azonnal tálaljuk, bármilyen köret jó hozzá. Ha hidegtálra készítjük, akkor hagyjuk kihűlni, utána folpackba csomagolva hűtőbe tesszük, egy éjszakára. Másnap a
hűtőből kivéve felszeleteljük és felhasználhatjuk hidegtál készítéséhez. Nagyon
finom, különleges és látványos húsétel, érdemes kipróbálni!

Pártértekezlet végén:
- Elvtársak, akkor most zárásképpen elénekeljük a Real Madridot !
A mellette ülő elvtárs rázni kezdi:
- De, párttitkár elvtárs, nem a
Real Madridot, hanem az Internacionálét !
- A franc egye meg, ezt a két
csapatot mindig összekeverem !
(Folytatás a 4. oldalon)
(Folytatás a 2. oldalról)
Egészséges Életért Egyesület 50
ezer Ft, Zalaegerszeg Városi és
Körzeti Sportszövetség 10 ezer
Ft, Magyar Polgári Védelmi Szövetség Zala Megyei Szervezete
20 ezer Ft, Polgári Védelmi Kirendeltség Zalaegerszeg 20 ezer
Ft.
A Művelődési Házak szakfeladaton került megtervezésre a
Sárhidai Dalkör részére 150 ezer
Ft művészeti oktató megbízási
díjára. Személyi juttatás és járulékai nincsenek, mivel nem rendelkezünk művelődésszervezővel. Szakmai programokra a
következő kiadásokat terveztük
(áfa nélkül): Idősek Napja megrendezésére 150 ezer Ft, Falunap 150 ezer Ft, Szüreti Felvonulás 70 ezer Ft.
Mivel kiadásaink nem fedezik a
bevételeket, ezért rövid lejáratú működési célú hitel felvételét kell tervezni a költségvetés
készítésekor 11.094 ezer Ft

KRAKKÓ - WIELICZKA - AUSCHWITZ
ZAKOPANE
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Együtt Sárhidáért Alapítvány
által tervezett kirándulásra
Ideje: 2010. július 22-25. (csütörtöktől-vasárnapig)
Tervezett program: folyamatos utazás Lengyelországig, útközben rövid
pihenőkkel. Délután városnézés Krakkóban (érkezéstől függően megtekintjük: Szent Péter és Pál templom, Mária templom, Fő tér, Posztócsarnok, Flórián kapu, Barbakán). Második nap: reggeli után látogatás a
Wieliczkai sóbányába. A bányalátogatás után Krakkó zsidónegyedében
hosszabb sétát teszünk. Megtekintjük a Régi zsinagógát, azután a zsidó
temetőt és egy ma is működő zsidó szentélyt, valamint ellátogatunk
Schindler gyárához és a régi gettó területére. Délután megtekintjük Krakkó várát, a Wawelt (kívülről) és a Wawel dombon található Katedrálist,
melyben a királyi sírok találhatóak. Harmadik nap: Reggeli után kirándulás
Auschwitzba. Negyedik nap: hazautazás, útközben Zakopane megtekintése (lehetőség nyílik a Gubalowka csúcsra felvonóval feljutni, nézelődni és
vásárolni a piacon, illetve megkóstolni a finom sajtokat. Érkezés a késő
éjszakai órákban.

Tervezett részvételi díj: 53.000,-Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazás, a szállás, félpanziós ellátás és a
belépők (Auschwitz, Wieliczka) árát valamint a biztosítás költségeit.
Várjuk előzetes jelentkezésüket ! Határidő: 2010. április 25.
Gáspár Lászlóné - tel.: 461 228
Pete Ernőné - tel.: 461 246
Mázsa Ferenc - tel.: 461 255

