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A 2011. április 13-i ülésén a képviselő-testület el-
fogadta a választási ciklus gazdasági program

ját.
Ennek alapelve az, hogy „Az önkorm

ányzat a te-
lepülés vonzóvá tétele és a lakosság ellátási szín-
vonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy 
elősegítse a gazdasági program

ban m
egfogalm

a-
zott feladatok m

egvalósítását. A G
azdasági Program

 
a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű 
célokat is tartalm

az, am
elyek hosszabb távon m

eg-
szabják az önkorm

ányzati döntések irányát, és ösz-
szehangoltabbá teszik azokat.”

A gazdasági program
 legfontosabb részei az 

alábbiak:

Az Ö
nkorm

ányzat lehetőségei és törekvései a prog-
ram

 időtartam
a alatt, stratégiai célok

1. Legnagyobb feladat a m
űködőképesség m

egőr-
zése, ennek eszköze további bevételi források felku-
tatása, a kiadások csökkentése. A település vonzó-
vá tétele, függetlenségének m

egőrzése, a lakosság 
m

egtartása, ellátási színvonalának javítására kell tö-
rekedni. Az intézm

ényeket a fenntartók közös döntés 
alapján m

eg kell tartani.

2. H
elyi közösségépítés elősegítése, közösségi és 

civil élet fellendítése, tám
ogatása. C

ivil szféra ré-
szére önkorm

ányzati vagy bérelt ingatlanok átadása 
használatra, m

űködésük elősegítése céljából.

3.  A település elöregedési folyam
atának m

egállítá-
sa, fiatal családok részére vonzó feltételek m

egte-
rem

tése letelepedés céljából. A település épületei-
nek állagm

egóvása, új építések ösztönzése.

4. H
elyben m

unkahelyek létrehozása, vállalkozóvá, 
term

elővé válás elősegítése, m
ezőgazdasági tevé-

kenységek segítése. Turisztikai szolgáltatás m
egje-

lenítése a településen (szálláshely kialakítása, ke-
rékpáros turizm

usra épülő szolgáltatás m
egjeleníté-

se, faluház kialakítása).

Alkalm
anként m

egjelenő falulap

Á
ltalános településfejlesztési célok

Az Ö
nkorm

ányzat következő településfejlesztési cél-
jai olyan célok, m

elyek a település általános fejleszté-
sét, szépítését segítik elő, valam

int a közszolgáltatás-
ok biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- járdák karbantartása, szükségszerű javítása, 
  építése (Türje felé eső szakaszon);
- utak felújítása, építése, (Petőfi S. utca; 
   biztonsági sávelhúzás a település bevezető útjain);
- középületek környezetének rendezése,
- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása
- szennyvízkezelés m

egoldása 
  (egyedi/hálózatos szennyvíztisztító 
   kislétesítm

ényekkel),
- ravatalozó bővítése, tem

ető parkoló m
egoldása,

- a település egész területén szépüljenek az 
  utcák fásítással, dísznövények ültetésével,
- m

ikrohullám
ú vagy szélessávú internet 

  lehetőségének m
egterem

tése, teljesítm
énybővítés

  tám
ogatás, elősegítése.

Fejlesztési célok:

    2011:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (Ö

KIF hitel)
2, Türje felé eső részen a gyalogos forgalom

 bizton-
ságának növelése céljából forgalom

lassító sávelhú-
zás biztosítása, illetve járda építése I. ütem

 pályáza-
ti forrásból
3., Tájház/faluházhoz kapcsolódó ingatlan szerzése
4., Köztem

ető m
elletti parkoló építése

    2012:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (Ö

KIF hitel)
2, Tájház/faluházhoz kapcsolódó ingatlan szerzése 
és ingatlan m

egújítása, szálláshelyhez kapcsolódó 
tervek elkészítése
3., Petőfi S. utca burkolat felújítási tervének elkészí-
tése, (burkolatfelújítás pályázati tám

ogatással)
4., U

tcafásítási program
 beindítása

5., R
avatalozó bővítése

    

II. évfolyam
 / 3. szám
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A képviselő-testület elfogadta az önkorm
ányzat

2011-2014. évi gazdasági program
ját
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A gyerm
ekétkeztetési intézm

ényi 
érítési díjról
A képviselő-testület 2011. m

árcius 25-i Együttes ülésen 
rendeletet alkotott a gyerm

ekétkeztetési intézm
ényi térí-

tési díjról. A rendelet hatálya a Szent László Közoktatá-
si Központ óhídi tagintézm

ényében, és az Ó
híd-M

ihályfa
N

apközi O
tthonos Ó

vodában nyújtott a gyerm
ekek nap-

közbeni ellátására, az óvodai, általános iskolai napközi 
otthoni, a m

enzai ellátásra terjed ki.
Az önkorm

ányzat a gyerm
ek étkeztetés térítési díját saját 

intézm
ényében az alábbi m

ódon tám
ogatja:

- Ó
vodai ellátás a térítési díj 20 %

-ával
- Általános iskolai oktatás napközis ellátás térítési
  díj 20 %

-val
- Általános iskolai ellátás keretében nyújtott m

enzai 
  ellátás térítési díj 10 %

-val.

Értesítés

Tájékoztatom
 

a 
Tisztelt 

Lakossá-
got, hogy m

ájus hónaptól októberig a 
Képviselő-testület elfogadott

Szervezeti és M
űködési Szabályzata alapján a pol-

gárm
esteri fogadóóra az alábbiak szerint alakul:

A polgárm
ester fogadóórája novem

bertől – áprilisig 
m

inden héten, pénteken 14 órától – 16 óráig,
m

ájustól – októberig kéthetente 13.30 órától – 15.00-
ig óráig tart. Am

ennyiben a pénteki nap nem
m

unkanap, úgy a fogadóóra autom
atikusan elm

arad.

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

A 2011. m
ájus 14-i zenei rendezvénnyel 

kapcsolatos tájékoztatás, tudnivalók

Tisztelt Lakosság! 2011. m
ájus 14-én szom

baton, a Jobb 
Szalapáért Egyesület egész napos zenei rendezvényt 
szervez a településen a sportpálya területén. A rendez-
vényt az Egyesület tám

ogatása révén közvetetten a Kép-
viselő-testület is tám

ogatja. Ahhoz, hogy sikeresen lebo-
nyolódjon az esem

ény, kérem
 az Ö

nök türelm
ét és m

eg-
értését
ezen a napon az esetleges zajhatás m

iatt.
Kérjük, hogy az em

lített napon lehetőség szerint a tem
e-

tőt reggel legkésőbb 10 óráig látogassák.
A tem

etői úton m
egközelíthető m

ezőgazdasági földterüle-
tek, a Petőfi utcáról m

egkerülve a
sportpálya m

ögött lesznek m
egközelíthetők.

Javaslom
 továbbá, hogy m

inél többen vegyenek részt a 
sok program

ot kínáló rendezvényen és tám
ogassák rész-

vételükkel, illetve a tám
ogató jegy m

egvételével az Egye-
sület tevékenyégét.

Kiss C
saba, polgárm

ester

K
özparkjaink, közterületek védelm

éről

A 
településen 

a 
jó 

tavaszi 
időjárással 

szin-
te egyidőben, egyre inkább többen használják a 
M

illeneum
i Parkot, a játszóteret, a focipályát és 

egyéb közterületeket.
Sajnos a közterületek használata, nem

csak rendel-
tetésszerűen történik!

Kisebb csapatba verődő 8-14 éves helybéli gyere-
kek kerékpárral vagy anélkül, rom

bolva, a tetteiket
át nem

 gondolva az alábbi „tevékenységeket” hajt-
ják végre:

• szem
étgyűjtő edények kiborogatása, 

  vagy telepiszkítása;
• parknövények tépkedése, letördelése;
• m

észkő őrlem
ényes, kavicsos utak 

  tönkretétele, kiszórása;
• idős em

berek házai előtt található fák tépkedése, 
  tördelése, kutyák hergelése;
• tereprendezett, füvesített területeken 
  biciklivel való áthajtás, kerékkel kapartatás;
• házfalak zöld növénnyel történő becsíkozása.

Ez nagyon szom
orú. Szom

orú legfőképpen azért 
m

ert, a település saját tulajdonát, ezzel saját
környezetüket 

teszik 
tönkre 

felelőtlen 
gyerekek. 

Szom
orú azért m

ert, a szóban forgó gyerekek szülei
ezt m

ár visszahalva sem
 tesznek, sem

m
it ez ellen.

R
em

énykedem
 azonban abban, hogy ezt a gondo-

latm
enetet olvasva a fenti gyerekcsínynek m

ár nem
nevezhető jelenségek visszaszorulnak, eltűnnek.

Egyúttal kérem
 a Tisztelt Lakosságot, hogy aki ilyet 

lát, az tegyen ez ellen, próbálja m
eg m

egakadályoz-
ni ezt a rom

bolást.

H
a lényegi változás nem

 történik, akkor m
egoldás-

ként szóba jöhet az önkéntes felügyelet, a térfigye-
lő kam

era és a rendszervi, igazgatási intézkedés ké-
rése.

Továbbá kérem
 az e korosztályhoz tartozó fiatal gye-

rekek szüleit, hogy gondolkodjanak el együtt gyer-
m

ekeikkel m
egéri-e ez a kikapcsolódási form

a vagy 
inkább értelm

es célokban gondolkodnak tovább.

Kiss C
saba, polgárm

ester
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Egy iskolabezárás m
argójára

M
eglepődve arról értesültünk április hónap elején, 

hogy a tavalyi évben bezárt m
ihályfai általános isko-

la m
egszüntetésével kapcsolatosan újabb anyagi ki-

adásaink keletkeznek.
Pedig azt gondoltuk, ha kifizetjük a felm

entési idő-
höz kötődő m

egállapodásban rögzített bér- és járu-
lék összegét, akkor vége.
Az iskola 2010. évi három

negyedéves beszám
oló-

ja után, további 733 ezer Ft fizetnivalója lesz a tele-
pülésnek, am

ennyiben a tételes kim
utatás is indokolt 

és szabályos lesz.
„Valaki itt hibázott!” H

angzott el többször is a kép-
viselő-testület ülésén. M

indenki osztotta ezt a véle-
m

ényt. U
tólag m

ásképp látja persze az em
ber.

Sok a ha.
•  H

a m
ár tudtuk, hogy vége az iskolának,

   m
iért nem

 történtek m
eg a felm

ondások
   m

árcius-április hónapban, hogy ne fizessünk
   június-július-augusztus hónapokra m

ég a
   pedagógusoknak bért.
•  H

a esetleg úgy történnek m
eg a felm

ondások,  
   hogy az m

unkavégzéssel is párosult
   volna, gondolva itt különös tekintettel az 
   iskola igazgatójára.
•  H

a az akkori m
ihályfai jegyző, nem

 
   az iskolaigazgatóra bízza a pedagógusok
   felm

entését.
•  H

a esetleg az intézm
ény gesztor önkorm

ány-
   zatnál valaki m

egbízott volna olyan
   szervezetet aki, ért egy iskola m

egszüntetésé-
   hez, bezárásához, csoportos létszám

leépítéshez.
Sok a ha és m

ost ennek isszuk a levét. „Valaki itt 
hibázott!” D

e m
ár nincs ott az akkori polgárm

ester, 
jegyző, iskolaigazgató és képviselő-testületek akitől 
m

egkérdezhetnénk, hogy m
i történt, hogy is történt 

ez? H
ogy m

iért kerül az egykori iskolát m
űködtető

tagtelepüléseknek, több m
int 4 m

illió Ft-tal többe az 
iskola bezárása?
M

ert az önm
agában tragédia, ha egy iskolát be kell 

zárni. D
e az m

ég nagyobb tragédia, ha ez a bezá-
rás m

egnyom
orítja azokat a településeket anyagilag, 

akik évekig fenntartották az iskolát, akik m
unkát ad-

tak, hitet és összetartozást.
És az em

ber újra m
egm

utatkozik, a pénzszerzés 
nem

 ism
er erkölcsi határt. R

átz O
ttó volt iskolaigaz-

gató m
iután m

egkapta felm
entési idejére szárm

azó 
bérjellegű kifizetését, azzal állt elő, hogy fizessék ki 
– illetve fizessük ki - neki a túlórából szárm

azó elm
a-

radásait is.
M

ostm
ár nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt az em

-
bert ki hozta ide iskolaigazgatónak? Azt hiszem

 elő-
keresem

 az akkori jegyzőkönyveket…
.

Kiss C
saba, polgárm

ester

M
árcius hónapban kérdőív került kiosztásra 

településen keletkező szennyvíz kezelésének és
tisztításának lehetséges m

ódjáról és a rákötési/csat-
lakozási hajlandóságról.
A m

egadott határidőig 43 db szalapai ingatlannal 
kapcsolatos válasz érkezett vissza.

17 ingatlantulajdonos kötne rá szennyvíz csatorna-
hálózatra, vagy telepítene berendezést, ez a válasz-
adók 39,5 %

-a.
26 válaszadó egyértelm

űen kijelentette, hogy nem
 

venne részt települési szennyvízprogram
ban, m

ivel 
a jelenlegi állapot m

egfelelő a szám
ukra, ez a vá-

laszadók 60,5 %
-a.

Az adatokból kiderült, hogy az ingatlantulajdonosok-
nak csak m

integy fele válaszolt a kérdőívre.
A válaszadásokból arra lehet következtetni, hogy 
a település Európai U

niós program
ban nem

 vehet 
részt ezen a téren, m

ivel ott m
inim

um
 a lakosság 

75%
-ának részt kellene venni a m

egvalósításban, 
bekötésben.
A válaszadóknak köszönöm

, hogy vették a fáradtsá-
got és eljuttatták a kérdőíveket. Azok, akik nem

 vá-
laszoltak m

ég, újból m
egkérjük a nyilatkozattételt és 

szem
élyesen keressük fel otthonukban.

M
indenesetre elgondolkodtató a jövőre nézve, hogy 

m
ilyen m

egoldással tudnánk a település lakosságá-
nak azon felének igényét kielégíteni, akik szeretnék 
m

egoldani az ingatlanjukon keletkező szennyvíz, 
hosszú távú kezelését.
Kiss C

saba, polgárm
ester* A szennyvízkezeléssel 

kapcsolatos
kérdőív eredm

ényének 
ism

ertetése

Szociális étkeztetés térítési díjának 
2011. évi változásáról

A képviselő-testület 2011. m
árcius 25-i Együttes ülé-

sen rendeletet alkotott a szem
élyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valam
int 

a fizetendő térítési díjáról, így a szociális étkeztetés 
térítési díjáról.

2011. évben a javasolt intézm
ényi térítési díj szociá-

lis étkeztetésre: 275 Ft + Áfa = 344 Ft
A díj az előző évhez képest 26 Ft-al csökken.
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2013:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (Ö

KIF célhitel)
2, Tájház/faluház ingatlan m

egújítása, szálláshelyek 
kialakítása
3, Petőfi S. utca burkolatm

egújítása pályázati tám
o-

gatással
4, Kistérségi Fesztivál m

egrendezése
   2014:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (Ö

KIF H
itel)

2, Türje felé eső részen a gyalogos forgalom
 bizton-

ságának növelése céljából járda építése II. ütem
pályázati forrásból
3, Tájház/faluház ingatlan m

egújítása, udvari épüle-
tek építése, m

egújítása
4., Ö

nkorm
ányzat udvarának m

egújítása, parkosítása

*

A K
épviselő-testületi új határozatot 

hozott a m
agántulajdonú ingatlanok előt-

ti közterület zöldfelület gondozásával,
tisztántartásával   kapcsolatos szabályo-
zásáról

Szalapa Község Képviselő-testülete 2010. m
á-

jus 17-i ülésén döntött arról, hogy az egységes
településkép kialakításának szem

pontjából m
in-

den a községben található m
agántulajdonú in-

gatlan előtti közterületen, saját költségén végzi 
el a fűnyírást, gaztalanítást.

Több környékbeli településen m
egvizsgáltuk ezt 

a kérdéskört és gyakorlatilag nincs olyan telepü-
lés, ahol hasonló ingyenes szolgáltatást végez-
ne a település önkorm

ányzata, azaz m
indenki 

gondoskodik a saját ingatlana előtti zöld felület 
gondozásáról.

A fenti indok, illetve az üzem
- és kenőanyagok 

jelentős drágulása m
iatt, valam

int a közfoglal-
koztatás jelentős m

értékű csökkenése m
iatt, a 

képviselő-testület hatályon kívül helyezte a fenti 
tartalm

ú határozatot.

A képviselő-testület továbbá úgy döntött, hogy 
azon községben élő- egyedülálló vagy egy ház-
tartásban együtt élő- 65 év kor feletti lakók ré-
szére, akiknek nincs hozzátartozója ( testvér,
házastárs, gyerm

ek, nagykorú unoka) a telepü-
lésen, valam

int kérelm
ezi azt, az esetben az in-

gatlan előtti közterületen az önkorm
ányzat térí-

tés m
entesen elvégzi a zöldfelület gondozását 

saját költségének terhére a m
egfelelő alkalom

-
m

al.

A képviselő-testület a fentieken túl lehetővé te-
szi azt, hogy az ingatlantulajdonosok, szolgál-
tatásként, díj m

egfizetése fejében, igénybe ve-
gyék az önkorm

ányzat zöldfelület gondozási, fű-
nyírási szolgáltatását. A szolgáltatás díját 450 Ft 
alkalom

ban állapítja m
eg.

A szükséges kérelem
 nyom

tatványt beszerezni, 
a szolgáltatás m

egrendelését a házi segítség-
nyújtónál, illetve a falugondnoknál lehetséges 
intézni. 

*

A
z önkorm

ányzat pályázatot nyújt be 
költségvetési hiányának csökkentésére

Az önkorm
ányzat 2011. évi költségvetési rende-

letét 4.676 ezer forint összegű m
űködési hiány-

nyal fogadta el.
2011. április 13-i ülésén a Képviselő-testület 
döntött arról, hogy 2011. évi költségvetési hiá-
nyának csökkentésére pályázatot nyújt be, önhi-
bájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
m

ányzatok (Ö
N

H
IKI) tám

ogatására.
A pályázatot 2011. április 30-ig kell benyújtani, 
m

elyet a Körjegyzőség készít elő.


