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Májusban többször is ülésezett a képviselő-testület
Egy rendkívüli, egy együttes és a május
havi soros ülését tartotta Szalapa Község
Képviselő-testülete, ahol fontos a falu
életét befolyásoló döntések is születtek.
A 2011. május 25-i rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület, hogy a
CELODIN Zalai Alapítvánnyal, hogy 5
évre szóló – ingyenes - bérleti szerződést
köt az Önkormányzat tulajdonában lévő
Fő u. 49. sz. épület vonatkozásában, bio
tudásközpont (BIO EXPERIENCE) létrehozására. A Szlovénia-Magyarország
Operatív Program keretében az épületben konferenciaterem, analitikus labor,
szakkönyvtár és szálláshelyek kerülnek
kialakításra. A beruházás kapcsán az udvar is rendezésre kerülne. A bérleti szerződés záradékaként létrejött megállapodás értelmében az épület továbbra is az
önkormányzat, helyi civil szervezetek bejegyzett székhelye és működési helyszíne marad. A konferenciatermet, szálláshelyeket az önkormányzat is használhatja, hasznosíthatja a jövőben. A bérleti
szerződés csak akkor lép életbe, ha az
Alapítvány a Támogatási szerződést az
önkormányzat részére bemutatja. A szlovén partner a bérleti szerződés megkötése után dönt arról, megfelel-e neki ilyen
formában a bérleti szerződés vagy egyéb
megoldást szükséges szerezni a beruházás megvalósítására. 2011. május 30-i
együttes ülésen a képviselő-testület módosította a Szent László Alapfokú Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulás
(Türje) létrehozásáról szóló megállapodás módosítását. Szalapa település óvodai szinten is a Társuláshoz tartozik és a
normatív hozzájáruláson felül nem fizet a
Társulásnak egyéb támogatást.

2011. május 31-i soros ülésen történt
Beszámolt a Falugondnok
Az első napirendben a falugondnok 2010.
évi tevékenységének beszámolóját hallgatta meg a képviselő-testület. Renczes
István falugondnok beszámolt a napi
problémákról, a betegszállításról, a bevásárlással kapcsolatos teendőkről. A képviselő-testület további hatékony és még
szorosabb együttműködést kért a falugondnok és a házi segítségnyújtó között.
A polgármester külön megköszönte
Renczes
István
munkáját,
kompromisszumkész tevékenységét.
Zöld út, a zöldmezős beruházásnak
A Trio-Tech Team Kft. ingatlan vásárlási
szándékkal
fordult
a
képviselőtestülethez, melyben a 25/1 hrsz-ú (a volt
iskola mögötti terület) 1 ha 4972 m2
nagyságú gyep, rét művelési ágú ingatlant kívánja megvásárolni beruházás és
telephely létesítés céljából.
A kérelmet elbírálva a képviselő-testület
jelképes áron – versenytárgyalás nélkül 100 ezer Ft-ért, vagyon értékesítési rendeletének megfelelően arról döntött, hogy
értékesíti az ingatlant a Kft. részére.
Az adásvétel legfontosabb feltételéül
szabta azonban, hogy a Kft.-nek 2 éven
belül közművesítést és építést szükséges
végrehajtani, ellenkező esetben visszaszáll az önkormányzatra az ingatlan tulajdonjoga;
munkahelyteremtés
esetén
előnyben részesíti a helybeni munkavállalót, amennyiben megfelelően kvalifikált
szakmával rendelkezik; és a Kft. vállalja,
hogy a keletkező iparűzési adót helybe
fizeti meg.
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Módosult a Helyi Építési Szabályzat
Településünkön hatályos építési szabályzat nem teszi lehetővé az építési engedély
kiadását egyes esetekben, mivel a beépítésre szánt területnek közművesítettnek
kell lennie. Jelenleg közműves szennyvízhálózattal nem rendelkezik a település. A
módosítás arra irányul, hogy a közműves
szennyvíz helyettesíthető legyen annak
meglétéig, közműpótló létesítménnyel,
zárt rendszerű szennyvíztárolóval. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a
módosítást.

Elmaradó iskolai finanszírozás pénzbeli ütemezése
A Mihályfa-Óhid Általános Iskola 2010. évről
elmaradó ¾-ed éves finanszírozását, melynek összege 733 ezer Ft a képviselő-testület
megvizsgálta és elfogadta, sőt a fennálló
tartozásból 133 ezer Ft-ot már kifizetett. A
képviselő-testület arról döntött, hogy a fennmaradó 600 ezer Ft kötelezettséget 6 havi
egyenlő részletben, kamatmentesen fizeti
meg Mihályfa Község Önkormányzatának.
Amennyiben a település az ÖNHIKI kérelem
alapján támogatást nyer, úgy az elnyert támogatás nagyságrendjének függvényében a
Elfogadásra került a gyermekvédelmi be- tartozást egy összegben megfizeti.
számoló
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta Egyéb döntések
a gyermekvédelmi beszámolót. Az önkor- A képviselő-testület az ülésen törvényességi
mányzat feladatellátásával kapcsolatos észrevételt tárgyalt, majd egy a helybeli labeszámolót a törvényi kötelezettségnek kóházak megvásárlásával kapcsolatos pámegfelelően 2011. május 31-ig kellett tár- lyázati lehetőségről kapott tájékoztatót, illetgyalni és elfogadni.
ve zárt ülésén egyedi ügyeket tárgyalt.
Kiss Csaba, polgármester

Felhívás csapadékvíz-elvezető
árkok tisztítására
2011. június 4-én hírtelen nagy
mennyiségű csapadék zúdult le a
településre nagyon rövid idő alatt.
Ilyenkor kerül próbára a falu csapadékvíz elvezető rendszere. Személyesen jártam be a falut a vihar után
és több helyütt tapasztaltam, hogy a
vízelvezető árok, kapubejáró alatti
áteresze nincs, vagy csak részben
van kitakarítva. Több helyütt emiatt
felgyülemlett a víz és az árokból az
épületek felé áramlott az. Emiatt
kérünk minden szalapai ingatlantulajdonost, hogy ellenőrizze a híd
alatti átereszeket, hogy azok ki vannak-e takarítva, a vízelvezető csatorna ki van-e megfelelően árkolva.
Nagyon fontos, hogy megtegyük, mivel egyrészt meglévő rendeletünk szabályozza ezt és
szankcionál; másrészt egymásért is tegyük meg, mivel egymás mellett élünk, egy közösséget alkotva, egymást segítve.
Kiss Csaba, polgármester
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Gyermeknap Szalapán
Családias hangulatban, kicsik
és nagyok is találtak maguknak szórakozási lehetőséget,
megrendezésre került ugyanis
a gyermeknap. Nagyon jó hangulatban telt a vasárnap és az
időjárás is a kegyeibe foglalta
aznapra a falut. Mindenki tanulhatott kosarat fonni, korongozni, illetve felelevenítésre
kerültek a már elfeledett nép
játékok is: gólyalábazás, patkódobás, diótörés. És hogy a
gyerekek még vidámabbak
legyenek, meglepetés is várta
őket: megérkezett és ha már
itt volt fellépett Tüsi bohóc is.
Amikor pedig a gyerekek és felnőttek elfáradtak fogyaszthattak üdítőt, csokoládét, a program zárásaként pedig következett a szalonnasütés. Köszönet mindazoknak, akik részt
vettek és segédkeztek ezen a szép napsütéses vasárnapon és vidámságot hoztak a falu
életébe! Reméljük jövőre még többen eljönnek kicsik és nagyok egyaránt!
Mike Tünde, szervező

Jelentkezés
a Kistérségi Fesztiválon való
részvételre
A Község Önkormányzata idén is támogatja a Kistérségi Fesztiválon való részvételt, amely ez évben Tekenyén lesz
megrendezve 2011. július 16-án. Az
egész napos rendezvényen településünk a főzőversenyen, felnőtt ügyességi versenyen és kispályás fociban vesz
részt. Azt szeretnénk, ha minél többen
jelen lennénk a faluból az eseményen,
csatlakoznának a csapatokhoz vagy
egyszerűen csak szurkolóként vennének részt az eseményen. Jelentkezni,
érdeklődni Tóth Lászlónál vagy Pál Dezsőnél lehet. Mindenkit szeretettel várunk.
Kiss Csaba, polgármester

2011. június

Magyarock Szalapán
Néha kicsit messzebbre
kell menni egy jó buliért, de
2011.05.14.-én helybe hoztuk, ugyanis megrendezésre került a Magyarock.
Reggel az előkészületeket
intézve is reménykedtünk
abban, hogy semmi sem
ronthatja el a hangulatot és
a bulit. Sajnos az időjárás
nem kedvezett nekünk, de
a zenekarok annál jobban
kitettek magukért. Fellépett
és sikert aratott: a Retro
Band, a Perforált Vakbélgyulladás, az MR8, a Vida
Rock Band, a Soldier Side
és a Turán. De nem csak
zene volt, mindenki találhatott magának szórakozási
lehetőséget, hiszen volt: ugráló vár, korongozás, paintball és airsoft céllövészet. És akinek egyik sem nyerte el a tetszését, még mindig leülhetett, elkortyolhatott egy korsó csapolt sört és hallgathatta a zenét, beszélgethetett barátokkal, új ismeretségeket köthetett.
Reméljük, hogy sikerül hagyományt teremtenünk és még rendezhetünk hasonló egész
napos fesztivált. Ha a vissza jelzéseket nézzük, akkor biztosan, ugyanis mindenkinek tetszett, és várják a folytatást.
Mike Tünde, alelnök

Figyelem!

!!!

Tisztelt Lakosság! Szomszédos településeinken már bevett szokás, hogy minden évben
előlomtalanítást tartanak. Melynek célja a lomosturizmus visszaszorítása. Ezzel az intézkedéssel biztosítva azt, hogy a személyes értékeink ne kerüljenek veszélybe. Szeretnénk
követni példájukat, azaz mindennemű fém- és papírhulladékot az egyesület összegyűjtene. Valamint az esetleges még használható eszközöket, tárgyakat eljuttatná valamelyik
segélyszervezetnek. Arra kérjük a lakosságot, hogy június 25.-ig gyűjtsék össze ilyen jellegű hulladékaikat ezzel is támogatva településünk megújulását. Kérjük továbbá hogy ne
az utcára rakják az összegyűjtött lomot, hanem miután az udvarában összegyűjtötte jelezzék az egyesület bármely tagjának és gondoskodunk az elszállításáról. A papír és fém
hulladék leadásra kerül és az Egyesület további sikeres működését szeretnénk vele biztosítani. Köszönettel! :
Kincses Balázs JSzE
Szalapalap - Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss Csaba, polgármester
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