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Tekenyén Szé-plébánosunk,
csi Ferenc előző szolgálattelje-
sítési helyén működő Karitász
csoport jó tapasztalatairól be-
szélt. Felvetésével felkeltette az
érdeklődést és a jóérzésű, se-
gítő szándékú személyek mellé
álltak. Ösztönzésére a Szent
Anna Karitász csoport 4 fővel
alakult meg, majd további 2
személy csatlakozott az önkén-
tes munkához. 2018. szeptem-

Szent Anna Karitász csoport Tekenyén
ber 28-án az ünnepélyes szent-
misén részt vett Szijártó László
esperes, plébános, a Veszprém-
Főegyházmegye Karitász igaz-
gatója is.

A térségben jó együttműkö-
dés alakult ki a ésZalabérben
Zalavégen működő csoportokkal.
Rendszeresen találkozunk, meg-
beszéljük az aktuális feladatokat.

Az indulást követően a
Veszprém-Főegyházmegye Ka-

ritász szervezetétől étkezési
burgonya érkezett, amit öröm-
mel fogadtak a lakosok. A be-
nyújtott pályázatokkal újabb
lehetőség nyíltak meg: beis-
kolázási támogatás az általános
iskolásoknak, tartós élelmiszer-
csomag húsvétkor és kará-
csonykor. Újdonságként éltük
meg az Auchanban a tartós
élelmiszer gyűjtést, amit kará-
csony előtt osztottunk ki. Kez-
deményeztük az ,,Angyalba-
tyu” programot, amely a szépen
csomagolt dobozaival és meg-

lepetés ajándékaival szintén
örömet szerzett az ünnepekben.

2019. szeptember 14-én a
Veszprémi Egyházmegye Kato-
likus Karitász Tekenyén tartotta
a képzést a környékbeli cso-
portoknak. A rendezvény jó
hangulatban, tartalmasan telt.

Mozgalmas volt a 2019.
esztendő, több támogatás jutott
el a rászoruló családokhoz: pá-
lyáztunk a „Zöldellő kert”
programra, amelyben 9 család
kapott vetőmagot. A folyamat

A Karitász egyszerre mozgalom és intézmény.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szent Anna Karitász csoport Tekenyén
ellenőrzésekor a támogatók
elismeréssel nyugtázták a gaz-
dálkodók munkáját. Elektro-
mos moped segített egy am-
putált lábú emberen. Kandallót
kapott 2 család, 13 személynek
tudtunk adni Béres cseppet, 4
család részesült pelenka tá-
mogatásban, ami 420 db pe-
lenkát jelent.

Idén február 14-én Hévízen
csoportvezetői értekezleten vet-
tünk részt, ahol az aktuális pá-
lyázati lehetőségekről tájéko-
zódtunk. A kapott ruhaado-

mányokból több alkalommal
ruhabörzét szerveztünk. A bébi
ételekkel pedig a helyi igé-
nyeken túl a védőnők közre-
működésével segítettünk a Za-
laszentgróton Türjénés élők-
nek. Ezen kívül kaptunk bú-
torokat, tv-t, játékokat. A „15
millió búzaszem” program pá-
lyázatból 250 kg lisztet tudtunk
átadni a gyerekes családok szá-
mára, Béres cseppet 15 sze-
mély kapott, 20 család vetőma-
got és kézi kerekesszéket egy
fő. 18 család kapott tartós élel-
miszert, 4 fő konzervet és kek-

szet, valamint pelenka is ki-
osztásra került.

A Karitász tehát egyszerre
mozgalom és intézmény. Moz-
galom, amelyben önkéntesek
dolgoznak és intézmény, amely
a katolikus egyház hivatalos
segélyszervezeteként a munká-

A Kehidakustányi Közös
Önkormányzati Hivatal munka-
társai 5 település tekintetében
látják el a közigazgatási felada-
tokat és segítik az önkormány-
zatok működését: Dötk, Kal-
lósd, Kehidakustány, Pakod és
Zalabér.

A hivatalt fenntartó önkor-
mányzati társulás legújabb tag-
ja Zalabér, amely 2019 végén,
az önkormányzati választásokat
követően csatlakozott a társu-
láshoz.

Az öt település és azok ön-
kormányzatai más és más sajá-
tosságokkal rendelkeznek, la-
kosságuk létszámán kívül elté-
rőek az adottságaik, gazdálko-
dási tényezőik és lehetőségeik.

Öt település közigazgatási feladatait látják el

A hivatal munkáját ezek az
adottságok is meghatározzák,
az általános jellegű közigazga-
tási ügyeken túl a helyi jelleg-
zetességekből adódó ügytípu-
sok szerepelnek az ügycso-
portokban.

A hivatal egy székhelyhi-
vatallal (Kehidakustány) és két
kirendeltséggel (Pakod, Zala-
bér) működik, az ügyintézők
körében a már több tíz éve köz-
igazgatásban dolgozó munka-
társak mellett a közigazgatási
feladatellátásba nemrég bekap-
csolódott dolgozók is vannak.
Közösen, egymásnak szakmai
támogatást is nyújtva végzik az
amúgy rendkívül összetett, sok-
rétű és alapos szakmai isme-

reteket igénylő feladatokat, tá-
mogatva ezzel az önkormány-
zatok eredményes működését
és a lakosság helyi ügyeinek
vitelét.

Összességében elmondható,
hogy a helyi lakosság minden-
napi életében nem mindig ész-
revehető, ugyanakkor nagyon
fontos feladatokkal és ügyekkel
foglalkoznak a hivatali és ön-
kormányzati dolgozók, akik
helyismeretük révén is nagyban
megkönnyítik az ügyfelek ha-
tósági és egyéb hivatali ügyei-
nek elintézését, az önkormány-
zati vonatkozású feladatok si-
keres teljesítését, és a település-
működést alapozzák meg ezzel.
Munkájuk, szakmai ismeretük,
a helyi lakossággal és szer-
vezetekkel, társintézményekkel
való szoros együttműködésük
rendkívül sokat tesz hozzá a
települések eredményeihez, fej-
lődéséhez, sikereihez.

Az elmúlt hetek járvány-
ügyi történései természetesen a
helyi önkormányzatok és a hi-
vatal életére is jelentős befo-
lyással voltak: a lakosság tájé-
koztatása, a helyi óvó-meg-
előző intézkedések megtétele, a
támogatásra és segítségnyújtás-
ra szorulók ellátása, a gyer-
mekétkeztetés biztosítása és az
egyéb felmerülő feladatok je-
lentős szervezési, egyeztetési,
adatszolgáltatási és logisztikai
feladatokat róttak a szerveze-
tekre. Egy ilyen rendkívüli és
heteken át tartó helyzetben
gyors, hatékony és átgondolt

döntésekre és intézkedésekre
van szükség amellett, hogy az
ügyfélfogadási korlátozások
mellett a napi ügyintézési, ön-
kormányzati feladatokat is
megfelelően el kell látni. Ter-
mészetesen várakozással tekin-
tünk a jövőre, már a járvány-
helyzet normalizálódása után
újrainduló települési és gaz-
dasági folyamatokra koncent-
rálunk, miközben a gazdaság
helyzete, a munkaerőpiaci fo-
lyamatok, az idegenforgalom
alakulása sok kérdést vet fel és
hosszabb távon is kihat majd a
munkánkra.

Ilyen helyzetben még fonto-
sabbá válik az előrelátás, a
gondos tervezés, a döntéshozó
fórumok közötti szoros egyez-
tetés és a megváltozott körül-
ményekhez való alkalmazkodás
képessége úgy, hogy közben
lehetőség szerint az indokolt és
időszerű települési fejlesztések
is megvalósuljanak, valamint a
megnyíló pályázati lehetősé-
gekkel élni tudjanak az ön-
kormányzatok. Felértékelődik
az érintett szervezetek közötti
együttműködés, a közös gon-
dolkodás, a megújulás képes-
sége, a már elért eredmények
megőrzése és a proaktív szem-
léletmód. Minden felmerülő
nehézség, kihívás egyben ta-
pasztalatot és lehetőséget is
jelent, melyben a közösségnek
és a csapatmunkának is köz-
ponti szerep jut.

Dr. Gajár István
jegyző

Dr. Gajár István jegyző.

hoz szükséges kereteket adja
meg. Bízunk benne, hogy to-
vábbi segélyprogramokkal, ak-
ciókkal tudjuk támogatni a rá-
szoruló családokat!

Farkas Gyuláné
csoportvezető

Tekenyei Szent Anna Karitász

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

Csatlakozva a #maradjott-
hon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrí-
nyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített kör-
nyezetünk kiemelkedő elemei-
nek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.

– A Zala Megyei Kor-
mányhivatal hetedik alkalom-
mal hirdette meg pályázatát,
amelyre a megyén, illetve idén
– a Nemzeti Összetartozás
évének tiszteletére –, már az
országhatáron túlról is várta
azokat az alkotásokat, amelyek
az épített környezetünk értékes
és meghatározó elemeire hív-
ják fel a figyelmet. Az idei pá-
lyázattal a Zala Megyei Kor-
mányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos el-
töltésének elősegítésébe is be-
kapcsolódott, és minden pályá-

Csodák az ablakból

zót arra kért, hogy otthonról,
az ablakból kitekintve szerez-
zen inspirációt a feladathoz.
2020 a Nemzeti Összetartozás
éve, amely már nem csak a
történelmi múltunkra való
emlékezésről szól, hanem az
előttünk álló kihívások össze-
fogáson alapuló leküzdéséről
is, egyben alkalmat teremt,
hogy a megpróbáltatásokban
még inkább eggyé kovácsoló-
dott nemzeti kötelékünket az
épített kultúránkon keresztül is
bemutathassuk. Az otthon töl-

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környeze-
tünk épített elemeire felfigyel-
jünk, azokat megismerjük és do-
kumentáljuk. Ezzel olyan kin-
csekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vet-
tünk. A pályázat kiírói ugyan-
akkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványossá-
gokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vár-
tak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.

– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?

– A Zala Megyei Kormány-
hivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megisme-
résére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogé-
kony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődé-
sét nagymértékben befolyásol-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gya-
korolnak a szocializációs fo-
lyamatokra. Az épített környe-
zet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy ha-
tással van az épített környe-
zetünk minőségének emelésé-
re, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beru-
házói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyomá-
nyosnak mondható fiatalokat
megszólító pályázatát a Zala
Megyei Kormányhivatal –
összegezte dr. Sifter Rózsa a
kezdeményezés célját.

A pályaművek beküldési
határideje után – ami lapunk
megjelenésének időpontjában
van – az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli. A legkiválóbbak
díjazásban részesülnek, a leg-
sikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresz-
tül mutatják be.

A családtámogatások minden típusa igényelhető a ve-
szélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsőd-
leges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védeke-
zés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a csa-
ládközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk Zala megye kormány-dr. Sifter Rózsával,
megbízottjával.

– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.

– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentő-
sen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén február-
ban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni véde-
kezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszab-
bította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pót-
lékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei vissza-
vonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogo-
sultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizs-
gálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli,
gondozza-e. Az édesanyák későbbi elhelyezkedését tekintve
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági
helyzetben jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a
munkaerőpiacon.

– A veszélyhelyzetre való tekintettel számos könnyítésről is
döntöttek. Melyek ezek?

– Aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti az állam által finan-
szírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizs-
ga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támoga-
tás és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltétele, hogy
az előbbi esetében az igénylő három év, míg egy tízmilliós CSOK
esetében két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen. A koro-
navírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. An-
nak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatás-
tól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a baba-
váró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhely-
zetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meg-
hatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell sze-
mélyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segít-
ség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát.

– Mit tanácsol a hivatalos ügyek intézésekor?
– A Zala Megyei Kormányhivatal is kéri az állampolgárokat,

hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keres-
sék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyinté-
zési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhe-
tetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni ha-
tékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősség-
vállalására szükség van, így a fentiek tekintetében számítunk
szíves együttműködésükre. A kormányablakok, okmányirodák,
valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről
az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zala-

megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sármellék Község Önkormányzata a Regionális Fej-
lesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Által
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretén belül kiírt „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra be-
nyújtott, TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00034 kódszámú,
Sármelléki Általános Iskola energetikai korszerűsí-
tése című pályázattal 249.000.000 Ft 100%-os
támogatásban részesült.

A 249.000.000 Ft európai uniós támogatás segítségével
a Sármelléki Általános Iskola homlokzati felújítása és
energetikai korszerűsítése valósul meg.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fej-
lesztés fő célja az épület hőtechnikai jellemzőinek ja-
vítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatá-
rozásáról szóló, a jelenleg hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM
(2016.01.01. szerinti) rendelet költség optimalizált kö-
vetelményszint értékeinek figyelembe vételével, a fosszi-
lis energiahordozó alapú hő termelő berendezések kor-
szerűsítése, ezzel hozzájárulás az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform

Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primer-
energia-megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Ma-
gyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési
Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia
részarány eléréséhez, a fosszilis energiahordozókból
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának
csökkentéséhez.

A projekt várható befejezése: 2020. 09. 30.

További információ kérhető:
Sármellék Község Önkormányzata
8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
Telefon: 06/83/355-001
e-mail: sarmellek.onkormanyzat@gmail.com

2020/01/31

A koronavírus járvány miatt
hosszú pihenőre kényszerül-
tek a sportolók. S ha most a
pályákon nem is küzdhet-
nek, emberi tartásukról, se-
gítőkészségükről példát mutat-
nak ezekben a nehéz napok-
ban is.

Így történt , aSzentgróton
Zala-parti kisvárosban is.

Köszönet az egészségügyben dolgozóknak
Példamutató gesztus a szentgróti kézilabdázóktól

A Zalaszentgróti Kézilabda
Club Császár Józsefvezetősége
elnökkel az élen felkereste a
Zalaszentgróti Egészségügyi
Központ intézményvezető főor-
vosát, dr. Al-Yari Mohamedet.
A főorvoson keresztül megkö-
szönte minden egészségügyben
dolgozónak a munkáját, s hogy
helytállnak a koronavírus elleni

küzdelemben, jó egészséget
kívánva.

A club az egészségügyben
dolgozókat megajándékozta 30 kg
almával és 10 l gyümölcslével.

Dr. Al-Yari Mohamed kö-
szönetet mondott a sportolók

figyelmességéért. Megjegyezte,
hogy minden ilyen gesztus
további erőt ad munkájukhoz.
Reméli, hogy mihamarabb el-
vonul a járvány, s újra szo-
ríthatnak a zalaszentgróti ké-
zilabdázók sikeréért.

Nem üres kézzel érkeztek…

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



8 Szentgrót és Vidéke 2020. május

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A Zala Megyei Közgyűlés
elfogadott éves munkaterve
alapján 2020. április 23-án ke-
rült volna megtartásra a testület
soron következő rendes ülése.
A koronavírus járvány követ-
keztében elrendelt veszélyhely-
zetben képviselő-testületi és
bizottsági ülések megtartására
nincsen lehetőség, a katasztró-
favédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyű-
lés elnöke gyakorolja.

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő bi-
zottsági tagjai a Szervezeti és
Működési Szabályzatban fog-
laltak alapján valamennyi elő-
terjesztést a szokásos eljárás-
rend szerint előzetesen kézhez
kaptak. A megküldött előter-
jesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhet-
ték meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés
elnöke a fent hivatkozott jog-
szabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Beszá-
moló Zala megye közbizton-
ságának helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézke-
désekről, feladatokról.” című
előterjesztés volt, amit szintén
kézhez kaptak a képviselők,
ugyanakkor a közgyűlési doku-
mentum a veszélyhelyzet meg-
szűnését követően ismételten a
testület elé kerül annak érde-
kében, hogy a képviselők kér-
déseiket személyesen is felte-
hessék a rendőrség illetékes

Döntések elnöki hatáskörben

munkatársának. Erre tekintettel
határozati javaslat nem szere-
pelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfo-
gadta a Zala Megyei Önkor-
mányzat 2019. évi gazdálko-
dásának zárszámadásáról szóló
rendeletet. A Zala Megyei Ön-
kormányzat 2019. évben is a
rendelkezésre álló forrásokból
a takarékosság elvét előtérbe
helyezve teljesítette a törvény
által előírt feladatokat.

Döntés született a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznú-
sági mellékletének elfogadásá-
ról. A gazdasági társaság 2019.
évi tevékenysége elsősorban a
Terület – és Településfejlesztési
Operatív Program pályázatai-
nak megvalósítására, végrehaj-
tására irányult.

Első ízben 1992-ben került
aláírásra együttműködési meg-
állapodás a Muravidéki Magyar

Önkormányzati Nemzeti Közös-
ség Zala Megyei Önkor-és a
mányzat között a muravidéki
magyarság nemzeti tudata fenn-
maradásának és az anyanem-
zethez való kötődésének erősí-
tésére. Az évenként aktualizált
tartalommal megkötött megál-
lapodás hatékonyan segítette a
Muravidéken élő magyarság
nemzeti kultúrájának, hagyo-
mányának megőrzését, az ön-
kormányzati, intézményi együtt-
működést. A 2020-as esztendő-
ben sem maradhat el a megál-
lapodás megkötése, az idei esz-
tendőben is változatlanul 1 mil-
lió Ft-al támogatja a közgyűlés
elnökének döntése alapján a
Zala Megyei Önkormányzat a
Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség
programjainak megvalósítását.

Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3.
számú mellékletének I. 6. pont-
ja lehetővé teszi a megyei ön-
kormányzatok számára rendkí-
vüli támogatás igénylését. A
központi költségvetésben a fen-
ti pályázati célra 300 millió Ft
áll rendelkezésre. A rendkívüli
támogatást a megyei önkor-
mányzatok pályázati úton igé-

nyelhetik a belügyminiszter és
a pénzügyminiszter pályázati
kiírása alapján. A közgyűlés
elnökének határozata alapján a
Zala Megyei Önkormányzat
pályázata a 2020-as évben is
benyújtásra kerül.

Döntés született továbbá a
Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal 2019. évi belső ellenőr-
zési jelentésének elfogadásáról,
valamint ügyrendjének módosí-
tásáról is. A belső ellenőrzési
jelentés megállapította, hogy a
2019. évben lefolytatott vizs-
gálatok során hiányosság nem
került feltárásra, így a jelentés-
tervezetek javaslatokat nem
tartalmaztak, intézkedési terv
készítése nem volt szükséges.

Végül a Terület – és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program
újabb 15 db támogatási kérel-
me vonatkozásában, az Irányító
Hatóság javaslata alapján hozott
döntést a közgyűlés elnöke.

A megalkotott rendelet, il-
letve a határozatok a Zala Me-
gyei Önkormányzat Közlönyé-
ben kerültek kihirdetésre, mely
megtalálható a www.zala.hu
honlapon.

Zalaegerszeg, 2020. április 23.
Dr. Pál Attila

elnök

Dr. Pál Attila gyakorolja a köz-
gyűlés feladat- és hatáskörét.


