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Szalapalap
A 2010. évi önkormányzati választások eredmé-
nyeként, a szalapai szavazók többségének bi-
zalmából Szalapa Község polgármestere let-
tem. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik bizalmukkal megtiszteltek, 
programom támogatták.

Tisztségemet szolgálatnak tekintem, és ennek 
megfelelően végzem munkám. Legfontosabb 
feladatom az Önkormányzat és Szalapa lakói 
érdekeinek képviselete. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a Polgármesteri Hivatal, a képviselő-
testület – azon belül én magam is – jó kapcsola-
tot alakítson ki a lakossággal, Önökkel.

Alkalmanként megjelenő falulap

Fontos ez azért, hogy fel tudjuk mérni, mire van 
szükség a faluban a lakosok komfort érzetének 
növeléséhez, milyen fejlesztések szükségesek, 
illetve milyen problémákat kell megoldanunk ah-
hoz, hogy Önök szeressenek itt élni, jól érezzék 
magukat Szalapán. De a jó együttműködéshez 
szükség van az Önök kezdeményezőkészségé-
re is. Egy problémát vagy igényt csak akkor tu-
dunk kezelni, ha tudomásunk van róla.

                                           
                                                 Kiss Csaba
                                                polgármester
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Szalapa község újdonsült képviselő-testülete a jegyzővel

(A képen balról-jobbra: Molnár Imre (képviselő), Tanai Gyula (képviselő), Kiss Csaba (polgármester), 
Mike Károlyné (Képviselő), Bödör Endréné (jegyző), Czémán Imre (alpolgármester)

Köszönetnyilvánítás
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2010. október 13-án szerdán 18.00-kor került sor az alakuló ülés 
megtartására a Könyvtár helyiségben, Szalapa Község mandá-
tumhoz jutó megválasztott Képviselő-testületének . Az alaku-
ló ülésen nemcsak a képviselő-testület és a körjegyző, hanem 
szép számmal megjelent vendégek, érdeklődök is részt vettek.
A Himnusz meghallgatása után, Tóth László a Helyi Választá-
si Bizottság Elnöke ismertette a helyi választási eredményeket, 
majd átadta a képviselő-testület tagjai részére a Megbízó leve-
leket. Ezután az Elnök Úr feleskette a képviselőket és a polgár-
mestert.

Az eskü letétele után Mike Károlyné a képviselő-testület korel-
nöke vette át az ülés vezetését, aki felkérte Kiss Csaba megvá-
lasztott polgármestert, polgármesteri programjának ismertetésé-
re (ezt lásd részletesen is a hírújságban). Majd szintén a korel-
nök javaslatára megállapításra került a polgármester tiszteletdí-
ja, melyet a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2,5-szere-
sében állapították meg, amely jelenleg havonta bruttó 96.625 Ft. 
Ez a legalacsonyabb összegű tiszteletdíj, amely megállapításra 
kerülhetett, ezt a polgármester külön kezdeményezte az egyez-
tető tárgyalásokon. A polgármester részére továbbá költségáta-
lány lett megállapítva, amely az illetményalap 30%-a, azaz ha-
vonta bruttó 28.987 Ft.

A következő napirendet már a polgármester terjesztette elő és 
Czémán Imrét javasolta alpolgármesternek megválasztani. A tit-
kos szavazáson végül egyhangúlag Czémán Imrét választották 
alpolgármesterré, aki a képviselő-testület előtt a polgármester-
nek tette le alpolgármesteri esküjét. Ezután megállapításra ke-
rült az alpolgármester tiszteletdíja, havi bruttó 25.000 Ft-ban és 
költségátalánya havi bruttó 5.000 Ft-ban. Egyben döntött a Kép-
viselő-testület arról is, hogy az alpolgármester állandó megbí-
zással helyettesítheti a polgármestert egyes társulási üléseken.

A következő napirendben a képviselők tiszteletdíjának megálla-
pítása került sor. A polgármester javaslatára, a képviselők éves 
tiszteletdíját bruttó 126.000 Ft-ban állapították meg, amely havi 
bontásban bruttó 10.500 Ft-ot jelent.

A helyi közösségi kezdeményezések elindítására a polgármes-
ter javaslatára a képviselő-testület elfogadta azt a határozati ja-
vaslatot, hogy 2011. évtől évente, a polgármester, alpolgármes-
ter és a képviselők mindenkori tiszteletdíjuknak legalább egy 
havi részét kötelesek felajánlani helyi közösségi célokra, melyek 
felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Ez évente 153.125 
Ft-ot, a négy év alatt 612.500 Ft felajánlást jelent a polgármester 
és a képviselők részéről.

Az ülésen a továbbiakban megtörtént a Képviselő-testület Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) a módosítása, il-
letve az SZMSZ felülvizsgálatára a polgármester indítványozta, 
hogy a képviselő-testület a SZMSZ felülvizsgálatával bízza meg 
a polgármestert és a körjegyzőt. A Vagyonnyilatkozat-vizsgáló 
Bizottság elnökévé Molnár Imrét, tagjainak Mike Károlynét és 
Tanai Gyulát választotta meg egyhangúlag a Képviselő-testület.
Záró napirendi pontként a polgármester előterjesztette, hogy a 
számítógépes terem üzemeltetésére, működtetésére, szemé-
lyi feltételeinek biztosítására pályázatot szükséges kiírni, mivel 
Sámel Zoltán az eddigi üzemeltető a feladatot a továbbiakban 
nem tudja ellátni. A polgármester ismertette a pályázati felhívást, 
melyet a település honlapján és a hirdetőkön lehet olvasni.

Egyéb felszólalás hiányában a polgármester berekesztette az 
ülést, majd invitálásra a képviselő-testület és a körjegyző asz-
szony egy pohár borral koccintott az eredményes munkára és a 
jövőbeni tartós együttműködésre.
                                                                                                        -ck-

Jegyzet a Képviselő-testület alakuló üléséről

Megalakult a Job(b) Szalapáért Egyesület

Helyi összefogás eredményeként 12 alapító taggal létrejött a Job(b) Szalapáért Egyesület, 2010. október 23-án.
Az Egyesület fő feladatának tekinti az idősek segítését, a közösségi élet javítását, az egészségvédelmet, a környezettudatos maga-
tartás kihangsúlyozását, kulturális és sport tevékenységek szervezését, foglalkoztatási programokban való részvételt, illetve a polgá-
ri védelmet. A legfontosabb célkitűzés az, hogy Szalapa és az itt élők érdekei érvényesüljenek az egyesület tevékenysége kapcsán. 
Az Alapszabályzat elfogadása után a tagok egybehangzóan megválasztották a 4 főből álló Elnökséget: Kincses Balázs-elnök, Mike 
Tünde-alelnök, Molnár Adrienn-jegyzőkönyvvezető, Horváth István-közgyűlés titkár.

Feladatait az állami szervekkel, a helyi önkormányzattal és más civilszervezetekkel szorosan együttműködve kívánja megvalósítani. 
Szeretnék elérni, hogy Szalapa szebb, élhetőbb, barátságosabb és biztonságosabb legyen.
Az Egyesület tagjainak körébe várnak minden olyan helyi vagy a településről elszármazott lakost, aki aktívan szeretne tenni a falu-
ért, illetve a közösségért. Az Egyesület számít mindenkire, aki hasonlóan gondolkozik, csatlakozzanak és osszák meg faluépítő gon-
dolataikat. Az egyesület havi tagdíja 100 Ft.

Jelenleg az Egyesület ügyvédi bejegyzése, bankszámlanyitása, könyvvezetéssel kapcsolatos teendőinek előkészülete zajlik. A kép-
viselő-testület pedig a székhelyhasználattal kapcsolatos hozzájárulásáról dönt következő ülésén.

Az Egyesület működésének kezdeti költségeinek kifizetése a tagok és egyéb személyek, vállalkozások adakozásából történik. 
Amennyiben személyesen is segítené ezt a folyamatot és anyagilag is áldozna rá, úgy (egyenlőre, amíg saját számlaszám nincs) az 
alábbi számlaszámra lehetséges felajánlást utalni: 11749053-15437541-04400000 (Szalapa Önkormányzat OTP Banknál vezetett 
“Idegen bevételek “ számla). Közleményben szükséges feltüntetni, hogy „Egyesület”.
Felajánlásaikat előre is köszönjük.

                                                                                                                                             Mike Tünde, alelnök
                                                                                                                                                                   Job(b) Szalapáért Egyesület
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Alapvetésnek azt határozom meg, arra törekszem, hogy Szalapa 
község a mostaninál vonzóbb, élhetőbb, biztonságot nyújtó tele-
pülés legyen, és ami mindennél fontosabb, hogy rendelkezzen 
jövőképpel és biztosítson lehetőségeket az itt élőknek.

Mindezt olyan korban kell véghezvinni, amikor jelen pillanat-
ban teljes bizonytalanság övezi a világgazdaságot, a piacokat, 
Magyarország jövőjét. Hiszen ahogyan kényszerpályán mozog 
adósságkezelése miatt az ország, vele együtt ugyanilyen kény-
szerpályán mozognak a települések, így Szalapa is. Bizonyta-
lan, hogy a közigazgatás átszervezése, annak reformja, hogyan 
érinti majd a települést, milyen jogosítványok maradnak meg itt 
helyben vagy a Polgármesteri Hivatal intézményén keresztül.

Éppen ezért azt mondom, hogy most a saját kezünkbe kell ven-
ni sorsunkat és élni mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek szá-
munkra kínálkoznak. Jómagam egyébként is saját személyes 
harcomnak tekintem a vidéki életkörülmények javítását, misszi-
ómnak az itt élő emberek elismerését.

Meggyőződésem, hogy a települést fejleszteni szükséges, de 
ugyanilyen fontos a helyi közösség újbóli felépítése és a falu biz-
tonságának fenntartása is. Törekedni kell, az évtizedek óta tar-
tó negatív demográfiai folyamat, a népességfogyás megállításá-
ra. Szükséges a falu népesség megtartó erejét növelni. Fontos, 
hogy a fennálló, meglévő és valós problémák kerüljenek tényle-
ges kezelésre.

Erre az alábbi eszközökkel kívánok élni:

fiatalok helyben tartása, életkezdési támogatása;
helyi önkormányzati és vállalkozási munkahelyek létesítése;
a jelenleg lakók nélküli házakba, fiatal és munkával rendelkező 
családok betelepítése, ennek elősegítése;
mikrotérségi összefogás, közös érdek-
érvényesítés és programok megvalósítása;
turisztikai kínálat, szolgáltatás kialakítása;
helyi civil szervezet(ek) létrehozása (alapítvány és/vagy egye-
sület);
a helyi közösség újjáépítése, ebből kiemel -
ten az ifjúságszervezés;
idős, nyugdíjas lakosaink megbecsülése, segítése; valamint
hagyományaink megőrzése, történelmünk dokumentálása ré-
vén.

Első lépésként szükséges lesz megteremteni ezeknek az esz-
közöknek a feltételrendszerét, szabályozását, gazdasági, pénz-
ügyi és politikai lehetőségeinek feltárását.

Jelen helyzetben a legfontosabb a település pénzügyi konszoli-
dációja, a hitelállományok folyamatos csökkentése, nagymérté-
kű takarékosság és egyéb források bevonása által. Gyakorlati-
lag 2010 és 2011. évben a célkitűzés csak az lehet, hogy a köz-
ség likvid, fizetőképes maradjon, ne kelljen külső beavatkozás-
sal élnie az államnak, kerüljük el a csődhelyzetet.
Ugyanakkor ebben az időszakban az önkormányzat gazdasá-
gi programját megalkotva, lépésről-lépésre szükséges lesz elő-
készíteni azokat a településfejlesztési projekteket, melyek a né-
pesség megtartó erejét növelik, illetve a helyi közösséget építik.
2012-2014. években történhetnek meg ezeknek a projekteknek 
megvalósítása, illetve azok megkezdése.

Elvárásom az, hogy az általam működtetett 
önkormányzat:

működése legyen átlátható, döntéseiért legyen felelős és 
számonkérhető;
legyen kezdeményező, kreatív, nyitott és informális;
végezetül a helyi lakossággal szemben segítőkész és gondoskodó.

Operatív munkavégzés keretében:

Sokkal nagyobb figyelmet és gondot fogok fordítani az önkor-
mányzati döntések, lakosság felé történő kommunikációjára. 
Szeretném, ha a lakosság a képviselő-testület üléseiről, dönté-
seiről pontos és gyors információt szerezne. El kívánom érni, 
hogy minden család minden nyilvános döntésről értesüljön 
Szalapán, mégpedig úgy, hogy közérthető nyelven, tömören er-
ről nyomtatott formában is kapjon tájékoztatást.
Újra fel kívánom éleszteni a falugyűlés intézményét.

Minden törvényes eszközzel meg kívánom őrizni meglévő, meg-
maradó intézményeinket.
Körzeti megbízott rendőrségi poszt kezdeményezésére teszek 
erőfeszítéseket.
Helyi közmunka keretében értelmes, építő tevékenységek beve-
zetését javaslom.
A szociális földprogram hangsúlyosabb bevezetését, működését 
kívánom elérni a községben.

Kezdeményezni fogom a településen áthaladó gépjárművek 
okozta zaj- és rezgésártalmak és egyben a közlekedés felülvizs-
gálatát, ennek műszaki megoldására javaslatot szükséges kidol-
gozni.
Megoldási javaslattal, iránymutatással és műszaki dokumentáci-
óval szükséges kell, hogy rendelkezzen a ciklus idejére a helyi 
szennyvízkezelés kérdésköre.
A természeti és egyéb katasztrófák esetleges bekövetkezése 
kapcsán Helyi védelmi akcióterv kidolgozását tartom szüksé-
gesnek.
A település nyugati határában található lakóházak és a távolsá-
gi buszmegálló gyalogos megközelítésének vizsgálatát, műsza-
ki rendezését.
A ciklus idején a temetői ravatalozó felújítását, átépítését, parko-
ló kialakítását, kivitelezését szükséges elvégezni.
Nagyobb súlyt kívánok fektetni a többcélú kistérségi társulással 
és zalai civil szervezetekkel történő kapcsolat fenntartásában és 
munkában, az ebből való profitálás és települési lobbi tevékeny-
ség kifejtése érdekében.
Lépéseket teszek helyi, hagyományőrző rendezvény(ek) előse-
gítésére, bevezetésére, megvalósítására, illetve testvér telepü-
lési kapcsolat létesítésére.
Létre kívánok hozni egy az önkormányzat által alapított közala-
pítványt, amely a falu fennmaradását, jövőépítést célozza meg, 
tevékenységének fontos szerepet szánok, melynek meghatáro-
zóvá kell válni a helyi közéletben.

A polgármesteri program megvalósításához kérem a helyi lakos-
ság, a Képviselő-testület, a Körjegyzőség, az országgyűlési kép-
viselők és a mindenkori Kormány segítségnyújtását, támogatá-
sát.
                                                         Kiss Csaba, polgármester

Szalapa Község, 2010. október 13.

Polgármesteri program (Szalapa, 2010-2014)
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Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a polgármes-
teri fogadóóra Szalapa Községben az alábbiak sze-
rint módosul:

Fogadóóra időpontja:
minden hét pénteki napon 14.00-16.00 között
Fogadóóra helyszíne:
Önkormányzat épülete (Fő u. 49.)

Ettől eltérő időpont megjelölése vagy a fogadóóra el-
maradása esetén a polgármester külön értesítéssel 
él. A polgármestert a fogadóórán az alpolgármester 
helyettesítheti.
                                                      Kiss Csaba
                                         Szalapa Község Polgármestere

            Tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Körjegyzősé-
gi fogadóóra Szalapa Községben változatlanul min-
den héten keddi napon 12.00-13.00-ig lesz az Önkor-
mányzat épületében (Szalapa, Fő u. 49.)
                                       Bödör Endréné
                                           körjegyző

Az épületfelújítási munkák után újra kinyit 2010. no-
vember 3-tól a mozgókönyvtár Szalapán.
Nyitvatartási idő az alábbiak szerint alakul:
Szerdai napokon 13.30-16.30
Szombati napokon 07.30-10.30
Megkérem azon lakosokat, akik az ideiglenes be-
zárás előtt kölcsönöztek könyveket, azok
szíveskedjenek azokat visszahozni, mivel leltározni 
szükséges azokat.
Köszönettel, Viola Lajosné könyvtáros

Szalapalap - Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss Csaba, polgármester
A szerkesztőség címe: Szalapa Község Önkormányzat, 8341 Szalapa, Fő u. 49. Telefon: (83) 357-530 Telefax: (83) 574-014
e-mail: szalapa.polgarmester@gmail.com; web oldal: www.szalapa.hu

Képviselő neve: Lakcíme: Telefonszáma: e-mail címe:

Mike Károlyné  Szalapa, Petőfi u. 7 30/726-9814 varga.maria@indamail.hu

Czémán Imre  Szalapa, Fő u. 25.  30/719-7312 czimre@vipmail.hu

Tanai Gyula  Szalapa, Fő u. 106. 30/325-1652 stanyi@citromail.hu

Molnár Imre  Szalapa, Fő u. 42. 30/388-2992 jimmyller@vipmail.hu

Kiss Csaba  Szalapa, Fő u. 40. 20/3300-475 csabiskati@nordtelekom.hu

A képviselő-testület tagjainak elérhetőségei

Újra nyit a Könyvtár

Tájékoztatás a számítógépes 
terem további nyitvatartásáról 
Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a Szá-
mítógépes terem várhatóan 2010. november 
17-én nyit ki újból.

Ezen időpontig megtörténik az üzemeltető 
kiválasztása és a kapcsolódó megállapodás 
megkötése. A heti nyitvatartási idő várhatóan 
változik, mely a hirdetőben lesz közzétéve.
Kérem megértésüket, türelmüket.
                                        Kiss Csaba
                        Szalapa Község Polgármestere

A Szalapalapról 

Kedves Szalapaiak! Mint ahogyan azt ígér-
tem, útjára indul egy alkalmanként megje-
lenő információs lap a községben. Ebben 
értesülhetnek a képviselő-testület aktuális 
munkájáról, illetve a körjegyzőségen keresz-
tül azokról a jogszabályi változásokról, melyek befolyásolhatják mindennapjaikat. A Szalapalap 
célja az is, hogy mindazon eseményekről, programokról, működésbeli változásokról is beszá-
moljon, amelyek egyéb módon érintik a lakosságot. Kérem fogadják el ezt a kezdeményezést. 
Várom továbbá visszajelzéseiket és javaslatukat a lappal kapcsolatosan.
  Kiss Csaba, Szalapa Község Polgármestere


