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A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költ-
ségvetési rendeletet

Szalapa Ö
nkorm

ányzat Képviselő-testülete az Ál-
lam

háztartásról szóló - többször m
ódosított - 1992. 

évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelem
be 

véve ezen jogszabály, valam
int Az állam

háztartás 
m

űködési rendjéről szóló – 292/2009. (XII.19.) Kor-
m

ányrendeletben m
eghatározottakat – a 2011. évi 

költségvetéséről rendeletet alkotott, 2011. m
árcius 

9-én.

A képviselő-testület az önkorm
ányzat - beleértve a 

költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének:

- kiadási főösszegét 
29.976 ezer Forintban, 

- bevételi főösszegét 29.976 ezer Forintban állapí-
  totta m

eg.

A költségvetési bevételek
Az önkorm

ányzat m
űködési és felhalm

ozási bevéte-
leinek előirányzatait a képviselő-testület a követke-
zők szerint határozza m

eg:

I. M
űködési bevételek 

           11.025 eFt

1.    Intézm
ényi m

űködési bevételek: 204 eFt
2.    Ö

nkorm
ányzatok sajátos 

       m
űködési bevételei  

           10.821 eFt
2.1  H

elyi adók 
                       2.232 eFt

2.2  Átengedett központi adók           7.329 eFt
2.3  Bírságok, pótlékok és egyéb 
       sajátos bevételek  

 
60 eFt

2.4. G
épjárm

űadó 
 

           1.200 eFt

II. Ö
nkorm

ányzatok sajátos 
    felhalm

ozási és tőke bevételei  355 eFt

 1. Egyéb önk. vagyon koncesszióból 
     szárm

. bevétel 
                       355 eFt

III. Ö
nkorm

ányzat költségvetési 
     tám

ogatása 
                       10.992 eFt

1. N
orm

atív hozzájárulások             7.543 eFt

Alkalm
anként m

egjelenő falulap

2. Központosított előirányzatok 
- eFt

3. Ö
nkorm

. m
űködőképességét. 

    szolg.kieg. tám
ogatás 

            - eFt
4. N

orm
atív kötött felhasználású 

    tám
ogatások 

                       3.449 eFt

IV. Felhalm
ozási bevételek és elhalm

ozási 
     célú átvett pénzeszközök          158 eFt
1. Felhalm

ozási célú pénzeszközátvételek 
    ÁH

T-n kívűl                                    158 e Ft

V.Tám
ogatásértékű bevételek 

1.888 eFt

2. Tám
ogatásértékű m

űködési 
    bevétel                                           1.888 e Ft 
3. Tám

ogatásértékű felhalm
ozási 

     bevétel 
                                   - eFt 

VI. H
itelek felvétele és

      kötvénykibocsátás 
           4.676 eFt

1. M
űködési célú hitel felvétele 

4.676 eFt
2. Felhalm

ozási célú hitel felvétele

VII. Pénzforgalom
 nélküli bevételek  882 eFt

1. Előző évi m
űködési c. pénzm

ar. 
    igénybevétele  

                       eFt 
2. Előző évi felhalm

ozási c. pénzm
ar. 

    igénybevétele                                882 eFt

A költségvetési kiadások

Az 
önkorm

ányzat 
m

űködési, 
fenntartási 

kiadási 
előirányzatait 

a 
képviselő-testület 

a 
következők 

szerint határozza m
eg:

M
egnevezés                                       eFt

M
űködési kiadások előirányzata 

összesen: 
                                   28.581 eFt

Ebből:
- Szem

élyi juttatások: 5.827
- M

unkaadókat terhelő járulékok: 
1.492

II. évfolyam
 / 2. szám
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                   Egységes házszám
tábla helyi 

                   kézm
űves m

űhelyből
 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy helyi kézm

űvesünk, fa-
zekasunk Sim

on C
silla egységes házszám

táblákat gyárt a falu 
m

inden házára.
A képviselő-testület üdvözölte az ötletet, am

ellyel m
ég inkább 

szebbé, rendezettebbé tehetjük kis településünket.
Sim

on C
silla felajánlása az, hogy csupán a kem

ence villam
os 

energia költségét szükséges kifizetni egy-egy tábla esetében, 
az agyagért, a készítésért, írásért nem

 kér ellenértéket; így egy 
tábla 400-500 Ft-ba kerül m

ajd. A háztáblák készítésénél bárki 
részt vehet, de különösen a gyerekek szám

ára elérhető lehető-
ség „egy kis gyurm

ázás”.
Érdeklődni helyben C

sillánál, a faluvégen.
 Kiss C

saba,  polgárm
ester

Ezúton szeretném
 tudatni a tisztelt lakossággal, hogy egy 

újfajta technológia bevezetésével,
m

ikrohullám
on m

űködő internet telepítésére nyílna lehe-
tőségünk.
A szolgáltató cég helyhez kötött, m

ikrohullám
ú internet 

szolgáltatással foglalkozik, cégeknek és
m

agánszem
élyeknek egyaránt.

C
élja olyan területeken m

egbízható internet szolgáltatást 
nyújtani, ahol nincs szélessávú internet
elérhetőség, vagy az nem

 m
űködik stabilan.

A szolgáltatás m
ikrohullám

on keresztül történik, ahol az 
előfizetői oldalra végponti berendezéseket
kell szerelni, am

i jellem
zően egy parabola antennából és 

egy közvetítő egységből (routerből) áll,
m

elyeket a padlástérben helyeznek el.
Ezeket akkor is fel kell szerelni, ha Ö

n a bázisállom
ás 

közvetlen közelében lakik, tehát a szolgáltatás
laptopon, szám

ítógépen közvetlenül nem
 használható.

A szolgáltatáshoz szükséges eszközöket lehet bérelni il-
letve m

egvásárolni.
Ezeken túl m

ég egyszeri beszerelési díj terheli a vásárlót, 
m

elyet a telepítéskor kell m
egtéríteni a

szolgáltató szám
ára!

Ezen berendezések összege függ az internetcsom
ag, il-

letve a szerződésben vállalt hűségidő nagyságától!
A beruházás elkezdéséhez kb. 10 fő jelentkezése szük-
séges!
Egyéb inform

ációért forduljanak hozzám
 bizalom

m
al!

M
olnár Im

re
képviselő

Szalapalap - Szalapa Község Ö
nkorm

ányzatának hírlevele
M

egjelenik alkalm
anként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss C

saba, polgárm
ester

A szerkesztőség cím
e: Szalapa Község Ö

nkorm
ányzat, 8341 Szalapa, Fő u. 49. Telefon: (83) 357-530 Telefax: (83) 574-014

e-m
ail: szalapa.polgarm

ester@
gm

ail.com
; w

eb oldal: w
w

w.szalapa.hu

Internet szolgáltatási lehetőség

A közeljövőben m
inden szalapai háztartás kézhez fog 

kapni egy kérdőívet arról, hogy hogyan ítéli m
eg a szenny-

vízkérdést a településen. A kérdések között lesz az, hogy 
van-e rákötési hajlandósága egy esetlegesen m

egépülő 
szennyvízhálózatra vagy inkább egyedi szennyvíztisztító 
alkalm

azását részesítené előnyben?
Kérem

, hogy a kérdőívet a m
egadott határidőre és a m

eg-
adott helyre szíveskedjenek eljuttatni.
A beérkezés után a kérdőíveket összesítjük és rem

élhe-
tőleg valós képet kapunk arról, hogy m

i a vélem
ényük a 

településen keletkező szennyvíz elhelyezésével kapcso-
latosan.

Kiss C
saba

polgárm
ester

Am
ikor m

űanyagot, gum
it égetünk – vagy égetnek a köze-

lünkben –, olyan m
érgező gázok szabadulnak fel, am

elyek 
belélegzésével 

különböző 
m

értékű 
egészségkárosodást 

szenvedhetünk (daganatos m
egbetegedések, im

potencia, 
m

agzatkárosodás, légzési elégtelenség, m
áj-  és  veseká-

rosodás,  tüdőgyulladás,  vérsejtkárosodás  stb.),  nagyobb 
koncentrációban pedig akár a halál állapota is beállhat.

A 21/2001. szám
ú korm

ányrendelet értelm
ében tilos m

ű-
anyagokat égetni.  A

ki ezt m
egszegi, 500 ezer forintig ter-

jedő bírságra szám
íthat.

Például a klórtartalm
ú PVC

 égésekor olyan anyagok szaba-
dulnak fel, m

int az első  világháborúban  harcigázként  alkal-
m

azott  foszgén, vagy dioxinok, m
elyből egy m

olekula is rák-
keltő lehet. A háztartásokban leggyakrabban előforduló m

ű-
anyagok a polietilén (PE) és polipropilén (PP). Ezen anya-
gokból készül a háztartásban használt eszközök jelentős ré-
sze, valam

int szám
os csom

agolóanyag, zacskó és az üdítős 
flakon is.  Égésükkor rákkeltő, bőr és  szem

 irritációt okozó, a 
légző- és im

m
unrendszert, és  a  vérképző  szerveket  súlyo-

san  károsító vegyületek szabadulnak fel.
Am

ennyiben m
űanyagégetést észlelünk, hívjuk fel az illető fi-

gyelm
ét a lehetséges következm

ényekre, ha ez  nem
  elég,  

ne felejtsük  el m
egem

líteni  az  esetleges  bírság  összegét  
sem

!  Kérhetjük a tűzoltóság (105), és a rendőrség segítsé-
gét is (107). H

a az illető ezek után sem
  függeszti fel tevé-

kenységét, forduljunk  írásban  a  helyi önkorm
ányzat  jegy-

zőjéhez. Visszatérő esetekben a környezetvédelm
i felügyelő-

ség is eljárhat.
Alapvető érdekünk, hogy a m

űanyagok égetésére ne kerüljön 
sor. Kiválóan ég, sok hőt term

el, és eközben m
egöli szerve-

zetünket. A m
űanyag palackok gyűjtésére a sárgazsák szol-

gál, m
elyet havonta egyszer szállít el a H

U
KE.  M

ielőtt a sár-
ga zsákba teszi, tapossa laposra. Am

ennyiben használt au-
tógum

i vagy egyéb gum
iszárm

azékot kíván ártalm
atlanítani, 

úgy a zalaszentgróti hulladékudvar fogadja azt vagy az éves 
lom

talanításkor lehet attól m
egszabadulni.

-ck-

Tisztelt 
Szalapai
Ingatlantulajdonosok!

H
alált okozhat a m

űanyag- és 
a gum

iégetés
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noknak vagy a házi segítségnyújtónak szóban vagy 
írásban. C

sak érvényes orvosi beutalóval lehetség-
es az autót igénybe venni, m

elyet a falugondnoknak 
szállítás előtt ellenőrizni szükséges. A betegszállítás 
7:30-kor kezdődik és délután az utolsó visszaszál-
lítással ér véget.

« A falugondnoki autóval az általános betegszállítást  
   az alábbi szalapai lakos veheti igénybe:

- házi segítségnyújtás gondozott vagy a 
  falugondnoki szolgálattal szerződéses 
  jogviszonyban áll és/vagy fogyatékos, m

ozgássérült  
  szem

ély;
- családjában a betegszállítást bizonyítható m

ódon  
  nem

 tudja m
egoldani;

- töm
egközlekedést nem

 tud igénybe venni;
- az önkorm

ányzat felé adótartozása nincs.

« A beteget 1 fő hozzátartozó kísérheti a 
   betegszállításra.

M
inden hónapban 1 alkalom

m
al a falugondnoki autó 

helybe szállítja azt a nővért, aki vért vesz azoktól a 
betegektől, 

akik 
m

ozgásukban, 
szállíthatóságuk-

ban 
korlátozottak. 

A 
vérvételt 

előre 
szükséges 

jelezni 1 héttel a falugondnoknak vagy a házi segít-
ségnyújtónak.

« A fentiek m
iatt m

egkérjük a falugondnoki autót 
igénybevevőket, hogy a kezelési időpontokat hétfői/
keddi, illetve csütörtök délutáni időpontra tegyék és 
kérjék.

« Am
ennyiben a hétfői/keddi vagy csütörtöki nap ün-

nepnapra esik, úgy m
indig a következő m

unkanapon 
kerül pótlásra a szolgáltatás.

« M
inden hét csütörtökön van lehetőség 

  gyógyszerkiváltásra. 
A recepteket és a vételárat csütörtök 13:00-ig szük-
séges eljuttatni falugondnoknak, illetve a házi segít-
ségnyújtónak. Ekkor lehetséges a bevásárló listát is 
átadni, ez esetben a bevásárlást is elvégzik a fenti 
szem

élyek.

« C
sütörtök délután lehetőség van arra, hogy Zal-

aszentgrótra betegszállítás történjen, am
íg a gyó-

gyszerkiváltás és a bevásárlás m
egtörténik.

« H
étfői/keddi napokon a betegszállítási napon sz-

intén van lehetőség bevásárlásra is, am
ennyiben a 

falugondok ideje ezt engedi, a várakozás időtartam
a 

alatt.

« A hétfői/keddi és csütörtök délutáni betegszál-

lítás 
időpontján 

kívül 
csak 

a 
polgárm

ester, 
(elérhetősége 

hiányában 
az 

alpolgárm
ester) 

egyedi, 
rendkívüli 

írásos 
engedélyével 

lehet-
séges 

a 
falugondnoki 

autót 
igénybe 

venni, 
betegszállításra. 

Ezzel 
kapcsolatosan 

írásos 
kérelm

et szükséges benyújtani a polgárm
ester 

részére az igénylést m
egelőző nap előtti har-

m
adik m

unkanapig, am
ennyiben a kérelm

ező 
részére a feltételek fennállnak.

« A falugondnoki autót a fentieken kívül az alábbi 
(rendkívüli) esetekben lehetséges igénybe venni:
   - iskolások, óvodások szállítása;
  - ételkihordás;
  - jogszolgálattal kapcsolatos ügyintézés;
  - halálesettel kapcsolatos ügyintézés;
  - önkorm

ányzati ügyintézés;
  - életbe vágó intézkedés esetén;
  - polgárm

ester által adott, egyedi egyéb m
egbízás.

A képviselő-testület kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az intézkedést és az autóhasználat racionalizálását 
szíveskedjék elfogadni, m

egérteni.

*
Egyéb döntések cím

szavakban 

A képviselő-testület m
egállapodást köt a M

agyar Vöröske-
reszttel, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást té-
rítési díj m

egtérítését igénylő és a testület döntése alap-
ján arra jogosult, ellátottak helyett, a térítési díjat a M

agyar 
Vöröskereszt szám

lájára utalja át.
A képviselő-testület elutasította a Zalaszentgróti Ö

nkén-
tes Tűzoltóság pénzbeli, m

űködési hozzájárulás kérését.

-ck-

*
D

íjfizetés m
ellett igénybe vehető az 

utánfutó
 Am

ennyiben valam
ely helyi lakosnak, igény m

u-
tatkozik az önkorm

ányzat tulajdonában lévő utánfutó 
használatára, úgy azt díjfizetés m

ellett igénybe ve-
heti.
Az igénybevétel csak az önkorm

ányzati autóval 
együtt 

történhet 
m

eg, 
am

elyet 
a 

falugondnok 
vezethet.
A használat díját a m

egtett kilom
éter és benzinár 

m
értékének m

egfelelően szükséges m
egfizetni.

További inform
ációval, az üggyel kapcsolatosan a fa-

lugondnok nyújt tájékoztatást.
 Kiss C

saba,
polgárm

ester
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- D
ologi kiadások és egyéb folyó 

  kiadások: 
                                    7.486

  (felhalm
ozási kam

at nélkül) 
- Tám

ogatásértékű m
űködési kiadás: 8.039

- Áht. kívüli m
űködési célú 

  pénzeszközátadás:                          568
- Társ. és szoc.pol. juttatások:  

4.639
- Ellátottak pénzbeli juttatása:             30
- Tartalék: 

                                   500

Az önkorm
ányzat felújítási és felhalm

ozási kiadásai 
összesen:

A felújítási és felhalm
ozási 

kiadások:                                           1.395 eFt

- Felújítási kiadások előirányzata 
355

- H
iteltörlesztés 

 
            500

- Felhalm
ozási célú hitel kam

ata 
140

- Ingatlan vásárlás 
 

            400

A költségvetési kiadások és bevételek

Az önkorm
ányzatnak többéves kihatással járó 

feladata:  H
osszú lejáratú hiteltörlesztés.

Az önkorm
ányzatnak van általános és céltartalék 

előirányzata:
    Általános tartalék: 

 
           400.000,- forint 

  C
éltartalék: 

 
 

           100.000,- forint

A költségvetési létszám
keret 

A 
képviselő-testület 

az 
önkorm

ányzat 
létszám

-
előirányzatát:

-6 fő átlagos statisztikai állom
ányi létszám

ban 
(átlaglétszám

ban), állapította m
eg.

Az önkorm
ányzat és a költségvetési szervei bevételi 

és kiadási előirányzatai év közben m
egváltoztath-

atóak.

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a költségvetési rendelet m

ódosítása.

Szalapa Községi Ö
nkorm

ányzat Képviselő-testülete 
felkérte a polgárm

estert, hogy a 2011. évi költ-
ségvetési rendeletben m

eghatározott 4.676.000 Ft 
m

űködési hiányról nyújtson be pályázatot a Belü-
gym

inisztérium
hoz.

*

Ó
voda ellátás kötelező feladatának új 

társulásba történő átlépésével 
kapcsolatos döntés

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Ó
híd-M

ihá-
lyfa N

apközi O
tthonos Ó

voda közoktatási intézm
ény 

közös fenntartású m
űködtetésére vonatkozó Tár-

sulási m
egállapodást 2011. augusztus 31. napjával 

felm
ondja.

Szalapa község a Szent László Alapfokú O
ktatási 

Központ 
(Türje) 

Intézm
ényfenntartó 

Társuláshoz 
való csatlakozással kíván eleget tenni az Ö

tv. 8 § 
(4) bekezdésben szabályozott kötelező feladatának 
óvodai nevelés, ellátás közoktatási feladat tekin-
tetében.
A 

döntés 
oka 

nem
 

szakm
ai, 

hanem
 

anyagi 
term

észetű. Türjén az óvodai nevelés költségeihez - 
egyenlőre - nem

 szükséges pénzügyileg hozzájárul-
ni a településnek.

*
Falugondnoki autó használatának 
szabályozása betegszállítás, bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás és egyéb esetekben

A képviselő-testület 2011. m
árcius 9-i ülésén na-

pirendre tűzte a falugondnoki autó használatával 
kapcsolatos 

előterjesztését, 
m

elynek 
előadója 

a 
polgárm

ester volt. A közel 400 Ft-os benzinár és a 
m

egnövekedett igénybevétel m
iatt - jelenleg szabá-

lyozatlan keretben m
űködő – a falugondnoki autó 

használatát szabályozni vált szükséges. Ennek oka 
az, hogy a benzinár folyam

atos növekedése és a napi 
többszöri autóhasználat m

iatt, havi 60.000 Ft üze-
m

anyagköltsége keletkezett az önkorm
ányzatnak. 

Ezt a település ilyen form
án nem

 bírja el. A m
ásik 

nyom
ós ok az, hogy a falugondnoknak nagyobb 

részt szükséges vállalnia a településgazdálkodási 
feladatokban, hiszen a közfoglalkoztatás m

inim
al-

izálása m
iatt, nem

 lesz m
ajd aki, ezeket a m

unkákat 
m

aradéktalanul elvégezze.

Ezért 2011. m
árcius 21-től az alábbiak szerint alakul a 

falugondnoki szolgálattal összefüggő autóhasználat:

« Páros héten hétfőn, páratlan héten m
inden 

kedden 
van 

lehetőség 
betegszállításra, 

sza-
kvizsgálatra, vérvételre való szállításra (úti cél: 
Süm

eg, Zalaszentgrót, Zalaegerszeg, Keszthely). A 
betegszállítást legalább lehetőség szerint egy héttel 
a szállítási időpont előtt jelezni szükséges a falugond-


