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SZALAPALAP
Emelkedik a vízdíj 2011. február 1-től

A képviselő-testület 2011. január 28-án újra tárgyalta 
a 2011. évre szóló ivóvízdíj rendeletét. 2010. decem-
ber 15-én megtartott testületi ülésén a 2010. évi ivó-
vízdíjakat fogadta el a 2011. évre is, mivel kifogásol-
tuk, hogy a szolgáltató nem tett maradéktalanul ele-
get koncessziós szerződés határidős feladatának.

Az Aquzala Kft. megkifogásolta a képviselő-testü-
let döntését, mivel nem tartotta azt jogszerűnek és 
a vízdíjkülönbözetet a településre kívánta terhelni. 

Alkalmanként megjelenő falulap

Személyes tárgyalások kezdődtek meg, mivel mind-
két fél a megegyezésre törekedett.
A megállapodás végül az lett, hogy elfogadja 2011. 
február 1-től az AQUAZALA Kft. által javasolt vízdíj-
tételt a település, de a kifogásolt különbözet 50 %-át, 
30.000 Ft-ot a szolgáltató a helyi alapítvány részére 
felajánlásképpen megteszi.
A módosított rendelet alapján így 2011. február 1-től 
a vízhasználók által megfizetendő ivóvíz szolgáltatá-
si díjak mértéke az alábbiak szerint alakul:

    Lakossági díj: 435 Ft/m3
    Nem lakosság díj: 441 Ft/m3
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Ülésezett a képviselő-testület, fontos döntések

Módosult a szociális gondoskodás 
helyi szabályairól szóló rendelet,
bérpótló juttatásban csak az részesül-
het, aki lakókörnyezetét rendben tartja

2011. január 1-től módosult a szociális igazgatások-
ról és szociális ellátásokról szóló törvény, melynek 
következtében módosítani kellett a helyi rendeletet 
is. Egyrészt a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 
a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel.
A törvény lehetőséget ad arra, hogy települési önkor-
mányzat úgy szabályozhatja a jogosultságot, hogy a 
bérpótló juttatásban részesülőnek a lakókörnyezetét 
rendben kell tartania.
A képviselő-testület élt a lehetőséggel és a rendelet-
ben az alábbi módon szabályozza ezt Szalapa vonat-
kozásában 2011. február 11-i ülésén:

Lakókörnyezet rendben tartása
- Az aktív korúak ellátásra jogosult személy, aki bér-
pótló juttatásban (BPJ) részesül az ellátás folyósításnak 
feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására 
az alábbiak szerint:
- Az általa lakott ingatlan udvaron valamint a lakás-
ban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és 
rendeltetésszerű használata,

- A lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös 
tekintettel az esetlegesen ott található szemét, hul-
ladék és lom eltávolítására, az ingatlanhoz tartozó kert 
rendeltetésszerű használata, gondozása vagy megál-
lapodással ellátott műveltetése;
- Az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter 
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig 
terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres 
körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, 
szemét- és gyommentesítése,  

- A lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, higiénikus 
környezet fenntartása;

- A lakás valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálók-
tól, kártevőktől való mentesítése.

A rendelet szerint aki ezeket a feltételeket nem 
teljesíti, az nem kapja meg a havi bérpótló jut-
tatást, azaz a 28.500 Ft-ot. A feltételeket a körjegyző 
ellenőrzi és dönt az esetleges juttatás elvonásáról, 
de a képviselő-testületi tagok bármikor tehetnek erre 
vonatkozólag bejelentést a körjegyzőségre.
A rendelet továbbá módosult a méltányossági ápolá-
si díj megítélésében is. Ez alapján a rendelet hatá-
lyba lépésétől számítva az ápolónak és az ápoltnak 
közös háztartásban szükséges élnie, illetve módosult 
(szigorodott) az ápolóra jutó egy főre jutó jövedelem 
%-os megállapítása is.
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                     Tájékoztatás a 
                    számítógépes terem
                    bezárásának okairól

                           2011. február 1-től megszűntettük 
                           jelenlegi formájában működtetni a 
                           számítógépes termet, teleházat. 
Ennek okai szomorúak. A teleházat igénybevevők – tiszte-
let a kivételnek – viselkedési problémákkal küzdenek, tisz-
teletlenek, szófogadatlanok. Felelősséget a látogatókért a 
teleház vezetője már nem kívánt vállalni. Mi a képviselő-tes-
tület, ezt az üzenetet megértettük.
Megjegyzésként még annyit szeretnék közölni, hogy akik 
nem tartják be az alapvető erkölcsi normákat egy kö-
zösségben, azok önmagukat közösítik ki és előbb-utóbb 
minden lehetőségből kizárják önmagukat.

Kiss Csaba, polgármester

Sokszor elhangzott több lakos szájából is, hogy nincs 
semmi Szalapán. Megpróbáltunk tenni ellene, de nem hit-
tük volna, hogy ekkora lesz az érdeklődés a helyi rendez-
vényekre!
Bátran állíthatom mind a szereplők, mind a nézők örül-
tek a Karácsonyi műsornak és bizakodnak a folytatásban. 
A műsorral kapcsolatban sok észrevételt kaptunk melyek 
építő jellegűek, ezeket köszönjük. Szeretnénk még többet 
adni, ezért Márciusra is gondoltunk! 
A Gyerekek ismét műsorral készülnek és bízunk abban, 
hogy még nagyobb sikert arat majd!
Köszönjük mindenki segítségét, aki támogatott minket 
Decemberben és a jövőben még nagyobb összetartásra 
buzdítok mindenkit. Várunk mindenkit, aki tenni akar kö-
zösségünkért korra és nemre való tekintet nélkül! Legyen 
ez az év Szalapáé, tegyünk érte együtt!

Kincses Balázs

Az év első hónapjaiban egy-egy összejövetelt tartottunk 
a szokásos formában. Névnapjukon köszöntöttük a Ba-
ráti kör tagjait. Beszélgettünk, daloltunk, verseket mond-
tunk. Május elsejétől bezárt a klub az épület felújítása mi-
att. Szeptember 12-én ünnepélyesen átadták az épüle-
tet. Már 24-én összegyűltünk, örültünk egymásnak. Októ-
berben új polgármestert választottunk, Kiss Csaba hely-
beli lakos, vidékfejlesztési mérnök személyében. Novem-
ber 28-án az Önkormányzat szervezésében Idősek Nap-
jára voltunk hivatalosak a Közösségi házba. A fiatalok pin-
cepörkölttel, pogácsával, süteménnyel, boros teával ked-
veskedtek. A gyerekek, az ifjúság verssel, Czémán Anna 
fuvolajátékával köszöntötte az egybegyűlteket. Kiss Csa-
ba polgármester úr elismerő szavakkal szólt az idősek-
hez. A Zalaszentgrót Színjátszó csoport is vendégszere-
pelt egy bohózattal. A nap fénypontja az a Zalaegerszegi 
Tudás Népe Vándorszínpad színvonalas előadása volt. A 
számítógép segítségével vetített előadás bemutatta Vass 
Albert erdélyi író, költő, professzor életútját versekkel il-
lusztrálva. A látványos, izgalmas verses műsor egy óra 
hosszat fogva tartotta a hallgatóságot. A műsoros délután 
a székely és magyar himnusz közös eléneklésével ért vé-
get. Ilyen megható lélekemelő Idősek Napja nemigen volt 
a faluban eddig. Köszönjük! December 7-én délután Za-
la-kar Kistérségi Találkozóra utaztunk a faluból tizenket-
ten. Volner Flóriánné és Viola Lajosné egy-egy verssel 
köszöntötte az egybegyűlteket. Oklevelet és dicséretet 
kaptunk. December 17-én az év utolsó összejövetelén, 
névnapjukon köszöntöttük a Boriskákat, Évát és Istvánt 
virággal, pezsgővel és itókával. Kevesen voltunk, de vidá-
man, jó hangulatban telt a délután. Legközelebb az újév-
ben találkozunk a klub vezetőségével, hogy megbeszél-
jük a 2011-es év programját.

Viola Lajosné, 2011. január 17.
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Végre!

Mérlegen a valóság, avagy a 2010-es év 
értékelése a Nyugdíjas Baráti körben December utolsó napjaiban, az ifjúsági klubban műkö-

désbe lépett településünk nyitott rádióhullámos Internet 
elérése, angol nevén: WiFi. Ifjúsági klub belső átalakítá-
sával egy időben felszerelésre került egy WiFi-s router, 
ami a klub és körülötte lévő térben Internetes jel fogásá-
ra és szórására szolgáló készülék. Mobiltelefonok, Lapto-
pok, és más mobil eszközök, amelyek képesek fogni a je-
let, azok tudnak ezen készülés segítségével kapcsolód-
ni a világhálóhoz. Levelezés, közösségi portálok látoga-
tása, hírolvasás, időjárás jelentés aktuális tartalmán kívül 
számtalan lehetőséget biztosit minden felhasználónak.
Külön köszönetet szeretnék mondani Kincses Balázs és 
Tanai Gyula segítő kezeinek a kivitelezésben, valamint a 
Szalapa-i Önkormányzatnak, amely a készülék megvéte-
lével segítette elő ezen lehetőség megvalósítását.
Tóth László, 2011. január 28.

December utolsó napjaiban ismét megmérettetük magun-
kat a virtuális versenypályákon, csatatereken. Ezúttal saj-
nos csekélyebb volt a látogatottság, de a hangulat így is 
felejthetetlen volt. Bízunk benne, hogy hagyományt tu-
dunk teremteni ezen eseményekkel, és később esetleg 
házi bajnokságokat is tudunk majd szervezni, több játék-
típusban, változatos műfajokban.
Bárki, aki betérne egy ilyen összejövetelünkre szívesen 
látunk, várunk mindenkit és reméljük, hamarasan még 
csatlakoznak hozzánk páran. Swichünkön van még sza-
bad port, amire tudnak csatlakozni, szívesen kipróbálunk 
másmilyen játékokat is, és a hangulat alkalomról alkalom-
ra felejthetetnel, és nehéz felülmúlni.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy ismételten támo-
gattak minket teremmel, ahol megrendezhettük az össze-
jövetelt.
Tóth László, Házigazda

 Világháló nyitott lehetőségei Szalapán

Év végi versengés
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A képviselő-testület újabb gesztusa a 
helyben lakó idősek támogatására, 
segítésére;
a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás havi díját az önkormányzat 
finanszírozza

2011. február 1. napjától a Magyar Vöröskereszt té-
rítési díjat vezetett be a házi segítségnyújtás eseté-
ben, melynek mértéke 90 Ft/óra. Ezt a díjat, amely 
10 óra egy átlagos hónapban, a szolgáltatást igény-
be vevőnek meg kell fizetnie. A Vöröskereszt azon-
ban kidolgozott egy kedvezményrendszert is, amely-
nek az a lényege, hogy akinek a havi egy főre eső 
nyugdíja (jövedelme) nem haladja meg a 70.000 Ft-
ot és igénybe veszi a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást, abban az esetben térítésmentesen veheti 
igénybe a házi segítségnyújtást.

Ennek kapcsán gondolta végig a képviselő-testület, 
hogyan segíthetne az érintetteken. Végül egy olyan 
döntést hozott, amelyben minden jogosult és rászo-
ruló helyben lakó időst segíthetünk, függetlenül a jö-

vedelmi viszonyától és attól, hogy a házi segítség-
nyújtást igénybe veszi-e vagy sem. Átvállalja a házi 
jelzőrendszeres segítségnyújtó készülék havi (bérle-
ti) díját, amely jelenleg a jogosult havi jövedelmének 
2 %-a. 

A képviselő-testület tárgyban az alábbi 
jhatározatot hozta meg:

Szalapa Község képviselő-testülete a településen 
élő, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylő ellá-
tottak helyett átvállalja a jelzőrendszeres ellátás havi 
díját 2010. március 1-től az alábbi feltételek fennál-
lása esetén:
- az ellátott a képviselő-testületnél azt kérelmezi;

- az ellátott igazolja, hogy a készülék használatára jo-
gosult és azt a Magyar Vöröskereszt részére biztosítja;
- a kérelmezőnek az önkormányzat felé nincs tartozása.

A kérelemről a testület határozattal dönt és egy kü-
lön megállapodásban foglaltak szerint fizeti meg a 
Magyar Vöröskeresztnek az ellátásért fizetendő dí-
jat, amennyiben helyt ad az ellátott kérelmének.

Az önkormányzat ingatlanvásárlási
szándéka;
megvásárolnánk a Kuti-féle házat

A képviselő-testület 2011. február 11-i testületi 
ülésén döntött arról, hogy vásárlási szándékkal 
él a Szalapa Fő u. 51. számú ingatlanra. A tel-
ken lévő házat és udvarát közösségi célra hasz-
nosítaná, a kertalja végében lévő részen parko-
lót alakítana ki az önkormányzat. A fennmara-
dó művelhető földterületen várhatóan ültetvény-
telepítés történik. Az ingatlanért ajánlott vételár 

800.000 Ft, melyet 2011. és 2012. költségvetési 
évben 50-50 %-os arányban fizetne meg a tulaj-
donosok részére az önkormányzat.

Az adás-vételi szerződés aláírásakor és a 2011. 
évi 50 %-os részlet kifizetésékor az önkormány-
zat birtokába kerülne az ingatlan a tulajdonos 
(eladó) ezzel ahhoz is hozzájárul, hogy az ön-
kormányzat megkezdje az ingatlan fejlesztését.
A képviselő-testület szándéka az, hogy az ingat-
lanon lévő parasztházat hagyományaink megőr-
zésére használná fel és Szalapa Község Jövő-
jéért Alapítvány rendelkezésére bocsátja majd.

Gyalogosok védelmére vonatkozó 
pályázat benyújtása
a település Türje felőli részén

A képviselő-testület 2011. február 11-i testületi ülé-
sén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Közle-
kedés Koordinációs Központhoz. Az ehhez kapcso-
lódó útépítési és forgalomtechnikai tervek elkészül-
tek. A terv három létesítményt tartalmaz, úgymint for-
galomlassító sziget kiépítése, járda építése a faluból 
a „három házig” és járda építése a „három háztól” a 
Jánosháza-Karmacs út mellett lévő buszváróig. Az 
engedélyezés és a kiértesítés folyamatban van.

A pályázatban a tervek szerinti építést – a költség-
vetés megalapozottságát betartva - ütemezni szük-
séges. Az I. ütemben sikeres pályázat esetében for-
galomlassító sziget és a faluból a három házig indu-
ló járda épülne meg.
A pályázat minimum 10 % önrészét a képviselő-tes-
tület 2011. évi költségvetésében biztosítja, ennek 
összege 1.472.100 Ft. Az önerőben elismerhető a 
tervezési és engedélyezési díj költsége is, így a léte-
sítés költsége várhatóan 822. 100 Ft lesz.
Kapcsolódva jelen pályázathoz a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy részt vesz a Zala Megyei köz-
gyűlés pályázati önerő kiegészítési célelőirányzaton 
is, melyre kérelmet nyújtott be.
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Elkészült a 2011. évi költségvetés 
tervezete; 
kisebb módosítások

A hatályos jogszabályok miatt az év február 15. nap-
jáig tárgyalni szükséges a tárgyévi költségvetést. Ez 
így is történt, a képviselő-testület napirendre vette az 
előterjesztést 2011. február 11-i ülésén.
A szakfeladatonként elkészített költségvetés bevéte-
li és kiadási oldala 30.284.055 Ft-ra tervezett. A be-
vételi oldalon ez évben mintegy 600 ezer Ft-al ke-
vesebb normatív támogatást kap a település az ál-
lamtól. Sokkal kedvezőtlenebb a közfoglalkoztatás-
ra kapott támogatás is, emiatt a tervezett munkáknak 
csak csekély részét tudjuk elvégezni a településen.
Ahhoz, hogy a tervezett kiadásokat tartani tudjuk, 

a költségvetés 5.126.797 Ft működési célú hitelfel-
vételt tartalmaz. (Ez nem jelenti azt, hogy ezt fel is 
kell venni, ÖNHIKI és egyéb pályázatokból próbáljuk 
majd pótolni a forrásokat.)
A kiadási oldalon jelentős terhet jelent még mindig 
a megszűnt mihályfai iskola finanszírozása, a felhal-
mozási célú hitel törlesztése és kamata és az irra-
cionálisan magas iskolai intézményi étkeztetés díja.
A költségvetés tárgyalásakor kisebb módosításokat 
javasolt a testület. Ilyen volt például, hogy tervez-
zünk be pluszforrást a volt iskola, új műanyag nyílás-
záróiba szellőztető rendszer beépítésére; a Nyugdí-
jas Klub rendezvényeinek támogatására. A módosí-
tó javaslatokat a testület elfogadta és ezzel lehető-
ség nyílik a márciusi ülésén a költségvetési rende-
let elfogadására.

Módosításra került a Körjegyzőség 
Társulási megállapodása

Szalapa Község képviselő-testületének kezdemé-
nyezésére módosításra került az Óhíd-Szalapa-
Kisgörbő-Nagygörbő Körjegyzőség fenntartására 
vonatkozó megállapodás.
Ennek lényege az, hogy:
- költségvetési évenként a lakónépesség nyilvántar-

tása alapján kerül megállapításra a hozzájárulás;
- pontosításra került az, hogy milyen költségvetési 
tételek tartoznak a Körjegyzőség működési, fenntar-
tási költségeihez;

- illetve az, hogy a Körjegyzőségi hivatali munka vég-
zése céljából térítésmentesen rendelkezésre bocsá-
tott Óhíd tulajdonában lévő ingatlan bármilyen felújí-
tása, állagmegóvása Óhíd Község Önkormányzat 
feladata.

Egyéb döntések címszavakban

2011. február 11-én az alábbi döntéseket hozta meg 
a képviselő-testület:

- Elfogadta a képviselő-testület a 2011. évi munka-
tervét;

- Indítványozta az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regio-
nális Intézeténél, hogy a keszthelyi kórház helyett a 
Zala Megyei Kórház és rendelőintézetnél kívánjuk 
igénye venni a településen élők járó- és fekvőbeteg 
ellátását;

- Kérelmeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a 
falugondnoki autó cégautó adó mentességét;

-Módosítani kellett az önkormányzat által biztosított 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletet, amely 
alapján jövedelmi korlát a támogatás megítéléskor 
nem vizsgálható;

- Elfogadta az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozat 
tétel benyújtására vonatkozó jelentését;

- Elfogadta a képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. 
évi költségvetését, az Óhíd-Mihályfa Napközi Ottho-
nos Óvoda 2011. évi költségvetését, a Védőnői Szol-
gálat 2011. évi költségvetését, a Szent László Alap-
fokú Oktatási Központ (Türje) és tagintézményeinek 
2011. évi költségvetését, illetve a szociális étkezte-
tés szakfeladat 2011. évi költségvetését.

A kérelem fejlesztési cél önerő kiegészítésére a te-
lepülés 1.324.890 Ft támogatást kér a Zala Megyei 
Önkormányzattól.
Amennyiben út- és járdaépítési pályázat nyertes 

lesz, és a megye is támogatja kérelmünket, úgy leg-
kedvezőbb esetben összesen az egész beruházás 
147.210 Ft-ba kerülne a szalapai önkormányzatnak. 
Várjuk a kedvező elbírálást.


