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Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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                                                                                    Határozatok: 4 db 
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             S z a l a p a   

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. február 27-én (pénteken) 16.00. órakor Képviselő-

testületi ülést tartunk. 

Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d : 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Sámel József  polgármester 

2./ Szalapa közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat  

     jóváhagyása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

3./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Sámel József polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

Zárt ülés: 

Egyedi kérelmek megtárgyalása. 

Szalapa, 2009. február 19. 

    Tisztelettel:               

                                                                       Sámel József sk. 

                                                                         polgármester 

Szalapa Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

     8341  Szalapa, Fő u. 49.   



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

      2009. február 27. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. február 27.  16.00 óra 

 

Jelen vannak: Sámel József polgármester, 

                         Magasházi Árpádné alpolgármester 

       Mike Károlyné, Fekete Béla, 

     Samu Ferenc, Renczes István képviselők. 

 

       Bödör Endréné körjegyző. 

 

       Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző. 

 

Sámel József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait,  Bödör Endréné 

körjegyző asszonyt és Horváthné Dér Anna szociális ügyintézőt. 

                    

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület elfogad. 

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Sámel József  polgármester 

2./ Szalapa közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat  

     jóváhagyása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

3./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Sámel József polgármester 



6./ Vegyes ügyek 

N a p i r e n d i   tárgyalása: 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Sámel József  polgármester 

Sámel József polgármester: előterjeszti a rendelet –tervezetet, amely az 

előzőekben összeállított költségvetési számok alapján készült és 5.945.e.Ft. 

működési hiánnyal számol. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt. 

Szalapa  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   6  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta  a:  

 

2/2009.(III.02.) számú rendeletét Szalapa Községi Önkormányzat  2009. évi 

költségvetéséről. 

 

2./ Szalapa közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat  

     jóváhagyása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: kéri a képviselő-testület hozzászólását. 

Samu Ferenc képviselő: a helyi építési szabályzat 15.§-a hódfarkú cserép 

használatát írja elő, de véleményem szerint, ha egyszer már valakinek annyi 

pénze van, hogy újracserepezteti a házát,  akkor már ilyen kitételeket ne 

tegyünk.  

Sámel József polgármester: a helyi építési szabályzat nem kötelezően írja elő a 

hódfarkú cserepet, csak javaslatként.  

Ugyanakkor a 14.§-ban megfogalmazott telepengedélyhez kötött  

tevékenységhez több szakmát ki kellene venni, mivel ezzel a településen 

jelenleg működő és esetlegesen a későbbiekben működését kezdő 

vállalkozásokat nagymértékben gátoljuk. Csak azt kellene megtiltani, ami a 

lakóövezetben egészségre káros vagy zavaró hatással van a lakosságra. 

Sámel József polgármester felsorolja azon TEÁOR kódszámokat, amelyeket 

javasol kivenni a 14.§-ból.  



Kőmegmunkálás, csiszolótermék gyártás, fémalakítás, gépgyártás, műanyag 

feldolgozás, építőanyag kereskedés. 

Képviselő-testület a polgármester által indítványozott módosítással egyetért.  

Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt. 

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

4/2009.(II.27.) számú határozat 

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalapa Településszerkezeti 

Tervét és annak munkarészeit jóváhagyja.  

A Településszerkezeti terv leírása a határozat mellékletletét képezi. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Sámel József polgármester, Bödör Endréné körjegyző 

 

Szalapa  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

3/2009.(III.02.) számú rendeletét Szalapa Községi Önkormányzat 

közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző felkéri Horváthné Dér Anna szociális ügyintézőt, 

hogy ismertesse a rendelet tervezetet. 

Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző: az előterjesztésben leírtakon kívül 

szeretné a képviselő-testület figyelmét felhívni és döntését kérni a korábbi 

rendelet tartalmától való eltérések beépítésére illetve elhagyására. 



A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál beépítésre került az egy főre 

jutó jövedelemhatár, amely nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 200%-át , egyedülálló esetén 250%-át. 

Testület elfogadja a módosítási indítványt. 

Méltányos ápolási díjnál a 25 §. 1 bekezdés c) ponthoz szintén 

jövedelemhatárok kerültek meghatározásra és bekerült a rendeletbe, hogy 

méltányos ápolási díjra nem jogosult, aki ápoltjával tartási, életjáradéki vagy 

öröklési szerződése van. 

Szintén a méltányos ápolási díj havi összegénél minimum és maximum összeg 

került javaslattételre, 80%  és 125% között. 

Képviselő-testület a módosításokat a méltányos ápolási díjnál jóváhagyja. 

Az átmeneti segély megállapításánál az egyszeri segély minimum összegét 

5.000.Ft-ban a maximumösszegét 15.000.Ft-ban határozza meg. 

A jövedelemvizsgálat nélkül gyermekszületése alkalmával folyósítandó segély 

összegét 20.000.Ft-ra emeli. 

A méltányos közgyógyellátásnál a jövedelemhatárt az egy főre jutó 

jövedelemnél 220%-ra,  az egyedülálló esetén 270%-ra javasolja emelni. 

Képviselő-testület a módosító indítványokkal egyetért.  

Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt. 

Sámel József polgármester kéri a testület döntését az előzőekben elhangzott 

módosításokkal együtt. 

Szalapa  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   6  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

4/2009.(III.02.) számú rendeletét a Szociális gondoskodás helyi szabályairól 

szóló rendelet módosításáról. 

 

 

 



4./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: kéri a képviselő testület hozzászólását a Keszthelyi 

Kórház finanszírozási kérelméhez. 

Mike Károlyné képviselő: a településünk problémáit sem tudjuk anyagilag 

finanszírozni és megoldani, nem várható el, hogy egy városi kórházat 

támogasson egy 200 lelkes település. 

Sámel József polgármester: 6 millió forintos működési hiánynál az 

önkormányzat gazdálkodása nagyon nehéz, így támogatást megállapítani a 

Keszthelyi Kórház működési hiányának finanszírozására nem tudunk. 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

5/2009.(II.27.) számú határozat 

Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Keszthely 

Város Polgármestere által megküldött a Keszthelyi Városi Kórház 

finanszírozására készült előterjesztést, de a Kórház 191. milliós működési 

hiányából a településükre jutó részt finanszírozni nem tudja, mivel 

önkormányzatuk  2009. évi költségvetését 5.945.e  Ft. működési hiánnyal 

alkotta meg.  

Képviselő-testület döntéséről polgármester értesíti Keszthely Város 

polgármesterét. 

Határidő: 2009. március 13. 

Felelős: Sámel József polgármester 

 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester:  ismerteti a Vindornyaszőlősi Védőnői Kör 

helyzetét, amelynek felbomlásával lehetséges, hogy Kisgörbő, Nagygörbő, 

Döbröce települések egyéb megoldás hiányában az Óhídi Védőnői Körhöz 

tudnak csak csatlakozni, hogy a feladat a településükön megoldott legyen. 



Jelenleg most csak egy elvi állásfoglalást kell a képviselő-testületnek kialakítani, 

hogy befogadja-e a csatlakozó településeket ha egyéb megoldást nem találnak. 

Képviselő-testület   6    igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

6/2009.(II.27.) számú határozat 

Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kisgörbő, Nagygörbő, 

Döbröce települések csatlakozását az Óhídi Védőnői Körhöz elviekben 

támogatja, amennyiben más megoldást nem találnak a községeikben a védőnői 

szolgálat ellátására és csatlakozásukat a szakmai felügyelet is jóváhagyja. 

Határidő: nincs 

Felelős: Sámel József polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

Sámel József  polgármester: tudomása szerint a képviselő-testület minden tagja 

kapott levelet a háziorvostól, amelyben anyagi támogatást kér a település 

önkormányzatától a háziorvosi teendői ellátásához. 

Mike Károlyné képviselő: nem vagyunk az orvos ellen, de a költségvetésünk 

anyagi támogatást nem igazán tesz lehetővé. 

Sámel József polgármester: a település lakóinak az orvossal nincs problémájuk, 

de egy 6 milliós hiányú költségvetésből anyagi támogatást megállapítani nem 

tudunk. 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

7/2009.(II.27.) számú határozat 

Szalapa Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Tompos 

József vállalkozó háziorvos kérelmét, de a 2009. évi költségvetésből a háziorvos 

részére támogatást megállapítani nem tud, mivel az önkormányzat  költségvetése 

5.945.e. Ft. működési hiányt tartalmaz, amennyiben az önkormányzatok 

helyzete illetve finanszírozása javul abban az esetben a képviselő-testület 

visszatér a támogatás lehetőségének megtárgyalására. 

Határidő: nincs 

Felelős: Sámel József polgármester 



Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést  

17.30. órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bödör Endréné                Sámel József 

   körjegyző                 polgármester 

 


