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Traktort vásárolt a település

Szalapa Község Önkormányzata 25 lóerős,
új traktort vásárolt a falu részére a START
mezőgazdasági program keretében. A 1,5
millió forint értékű eszköz, a mezőgazdasági
munkáknál és anyagmozgatás tekintetében
nyújthat nagy segítséget. A traktorhoz 1,5
tonnás használt pótkocsi is beszerzésre került.A képviselő-testület tervezi, hogy a traktorhoz egy újabb benyújtott pályázat keretében ekét, szárzúzót, talajmarót és hótolót
szerez be. Ezzel lehetőség nyílhat arra is,
hogy kiskertekben is munkát végezhet majd
a traktor, akár olyan helyeken is, ahol nagyobb munkagépek nem férnek el.
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A Képviselő-testület 2012. április 27-i ülésének legfontosabb döntései
Pályázati felhívás építési vállalkozók részére a ravatalozó felújítására
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázati felhívást ír ki építési beszerzésre, a temetői ravatalozó megújítására. Az önerőből elvégzendő beruházás, kedvező ajánlat esetén
június hónapban kezdődhetne meg és szeptemberre fejeződne be. A ravatalozóra érvényes építési engedély áll rendelkezésre. Szalapa Község Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Folytatódik a sportpálya melletti rendezvénytér
infrastruktúrájának kiépítése
A Képviselő-testület március 29-i ülésén döntött arról, hogy a sportpálya melletti rendezvénytér elektromos megtáplálására benyújtott árajánlatot elfogadja és ezzel lehetővé teszi azt, hogy onnan állandó áramvételezést biztosítson kapcsolódó rendezvényekhez.
Az egyes munkanemeket (pl. földmunka) közfoglalkoztatottak végzik el, hogy ezzel is csökkentsük a
kialkudott árat, azaz a bruttó 236 ezer forintot.
Ha a fejlesztés megvalósul, akkor az ivóvíz mellett, áramot is vételezhetünk a rendezvénytéren, hozzátéve azt, hogy a megújul a focipálya is őszre, új kapukkal, hálókkal és a gyepszőnyeggel.

Tovább finanszírozza újabb egy évvel az Önkormányzat
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az idősek részére

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. március 29-i önkormányzati határozata alapján,
Szalapa község állandó bejelentett lakói által igénybe
vett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díját 2012. április 1. napjától 2013. március 31. napjáig
az ellátottak helyett megfizeti a Magyar Vöröskereszt
szolgáltató részére.
Kiss Csaba
polgármester

FELHÍVÁS
A Petőfi utcai útfelújításhoz az
útszegélykő gyártásához, szükséges a sablonok kikenéséhez
olajszerű anyag. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben háztartásában felesleges
fáradt olaja, használt étolaja
vagy egyéb olaja van, azt adja le
a „Daráló” épületébe munkaidőben. Felajánlását előre is megköszönve.
Kiss Csaba, polgármester

SzalapaLap—Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős szerkesztő Jobb Szalapáért Egyesület
Szerkesztőség címe : Jobb Szalapáért Egyesület Szalapa Fő út 49.
E-mail : szalapa.polgármester@gmail.com , mivagyunk@totalcar.hu ; Web : www.szalapa.hu
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OTP Értékpapír vásárlás
A Képviselő-testület a későbbi beruházásainak (pl. ravatalozó felújítás, szálláshely- és
konferenciaterem kialakítás ) fedezetére 2 millió Ft számlapénzből OTP értékpapírt vásárol, amelyet legalább 6 hónap időtartamra köt le.
Együttműködés felajánlása lakatlan, üres házak tulajdonosai felé
A képviselő-testület döntött arról, hogy elindít egy programot, amelynek célja, hogy a kiüresedő, elhagyott gazdátlan (komfortossá fejleszthető) házakba, lehetőleg fiatal és munkával rendelkező családok megtelepedését szorgalmazza.
Ennek alapján az önkormányzat az üres házak ingatlan tulajdonosaival felveszi a kapcsolatot és segít az ingatlan értékesítésében. Azon ingatlan tulajdonosok, akik hajlandóságot
mutatnak erre, azokkal erre megállapodást kötne az önkormányzat.
A megállapodás tartalma az, hogy az önkormányzat felületein és kapcsolatteremtő képessége által megpróbálja kiközvetíteni az ingatlanokat szolgáltatási díj felszámítása nélkül, de egyetértési (vevőkijelölési) jogot kér abban, hogy ki vásárolhatja meg az ingatlant,
ezzel talán elkerülhető lesz az, hogy bizonytalanságot gyarapító személyek költözhessenek be a településre.
Pályázat gépekre, eszközökre, építőanyagra
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a korábban beszerzett traktor munkagépeire
(eke, szárzúzó, talajmaró, hótoló), illetve a START közmunkaprogramhoz kapcsolódó felmerülő többletköltségekre és építési anyagokra.
Továbbá tervei között szerepel egy a munkavédelmi szabványoknak megfelelő asztali
körfűrész beszerzése is, amellyel az időseknek tudnánk segítséget nyújtani a téli tüzelő
összeaprításán, közmunkaprogram keretében.
Kiss Csaba
polgármester
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Elvi nyilatkozat közös
önkormányzati hivatal
létrehozásáról

A tettek beszélnek!
beszámoló a Nyugdíjas Klub életéről A Nyugdíjas Klub 2012-ben a negyedik évét kezdte. Havonta találkozunk most is. A soros névnaposok közös köszöntése ma is a fő téma, majd csendes beszélgetés, népdalok közös éneklése, szívmelengető versek olvasása, elmondása, CD-k megtekintése,
hallgatása, a betegeskedő tagok nyugtatása, lelki egyensúlyuk megteremtése a feladat.
Ebben is segítséget nyújt nekünk a szociális gondozónő, aki alkalmanként vérnyomást
mér, tanácsot ad. A falugondnok is segíteni igyekszik a nagy bevásárlásoknál. 2012 februárjától a létszámunk is szaporodott friss nyugdíjasokkal. Örülünk a jövetelüknek. A József napot már 21 fővel ünnepeltük. Megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a
Polgármesterünknek: Kiss Csabának és az önkormányzatnak azt a segítségnyújtást,
amit az idősek, egyedül élők számára biztosítottak a leghidegebb hónapokban (február,
március) Tóth Gábor szalapai fiatal személyében. Kár, hogy nem előbb! Nagy próbatétel
volt az mindannyiunknak. Reggelente becsengetett, s megkérdezte: „Mit segíthetek?”
Igyekezett a rábízott feladatokat eredményesen elvégezni. Kinek havat lapátolt, fát aprított, behordta, a nehezebb virágokat kihordta, bokrokat nyesett, kerékpárt szerelt. Azt
hiszem, hogy ő is sok tapasztalatot szerzett.
Március 30.-án Kistérségi Bűnmegelőzési Vetélkedőn szerepeltünk eredményesen.
Bella Lajos
Hosszú Lajos
Krácsovics István
Somogyi József
Döme Lajosné
Fülesi Lajosné
Viola Lajosné
Mike Károly
Magasházy Árpádné
Horváth Istvánné
Mike Károlyné
Volner Flóriánné
Jól érezzük magunkat ebben a kis faluban. Törődnek velünk. Mi is igyekszünk erőnkhöz
mérten környezetünket szépíteni, virágosítani.
2012. április 5.

Viola Lajosné Klubvezető

Májusfa állítás
Czémán Imre és Pál Dezső helyi aktivisták szervezésében idén
is májusfa került a Milleniumi-parkba. A kalandos úton a helyszínre kerülő háncsolt éger tetejébe fenyőág került, rajta palackkal, feldíszítve.
A kis csapat április 30-án délután a mezőket is áthágva vontatta
be a falu traktorával a fát, melyet aztán nehézkesen, de a helyére
állította a templomunk szomszédságába.
A májusfa júniusban kitáncolásra is kerül, melyre ismételten
várjuk a tenni akarók és a szórakozni vágyók érdeklődését.
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Szalapa Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2012. március
29-i önkormányzati határozattal döntött arról,
hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi törvényben foglaltak szerint,
elviekben támogatja a
közös
önkormányzati
hivatal
megalakítását
2013. január 1. napjával
kezdődően
Döbröce,
Kisgörbő, Kisvásárhely,
Mihályfa,
Nagygörbő,
Óhíd, Sümegcsehi, Szalapa önkormányzataival.
A törvény erejénél fogva
2013-ra legalább 7 települést magában foglaló
vagy legalább 2000 fő
lakost ellátó önkormányzati hivatalok jöhetnek
létre, tehát a jelenlegi
Körjegyzőség megszűnik. Ezidáig mind a 8
település ezt az összefogást látná a legelőnyösebbnek a maga
szempontjából. Lényegében a létrejövő zalaszentgróti járásban egy
megfelelő súlyt, arányt
képviselő 8 települést
tömörítő, érdekeiket jól
érvényesíthető önkormányzati hivatal jöhet
létre.
A
Képviselőtestület felhatalmazta a
polgármestert a közös
önkormányzati hivatal
megalakításával
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.

Gyermek- és Családi Nap 2012-ben
Az idén egy kicsit elmennénk kirándulni a gyerekekkel és a hozzá tartozó családokkal Nagygörbőre a Kovácsi-hegyre, reméljük
jó időnk is lesz hozzá.
Egy kicsit sétálunk, megnézünk egy barlangot, majd újabb séta
és jó bográcsban főtt ebéddel tesszük emlékezetessé a napot.
Közben és előtte és utána, játékok, beszélgetés, móka.
Ja és aki részt vesz a túrán és a legszerencsésebb gyermek
lesz, még aznap elmehet a szülőkkel Zalaegerszegre a
Decathlon Áruházba, ahol 18 ezer Ft értékben választhat magának biciklit vagy gördeszkát vagy focicsukát a lényeg, hogy
az sportszer legyen. Rossz idő esetén a program időpontja
2012. június 10-re módosul.

Gyer-

meknap

Szalapa Község Önkormányzata meghív minden kedves érdeklődőt a
2012.05.20.-án (vasárnap) tartandó gyermeknapra!
Gyermeknapon túrát szervezünk a nagygörbői sziklafolyosóhoz és a
Vadlány-lik barlanghoz a Kovácsi-hegyre. Indulás:
9.00-kor (megfelelő öltözékben)

Ide megyünk:
Hazánk legszebb bazaltmezája (meredekfalú bazaltfennsík) a Kovácsi-hegy.
Párját ritkító bazaltformáció a hegy nyugati peremén található (hajdan 1,5 km
hosszú) sziklafolyosó, a Bazaltutca. A Bazaltutca tudomásunk szerint a legnagyobb méretű (volt) Európában. Hossza egykor 1.700 m volt. Sajnos mára
csak mintegy 800 m-es szakasza maradt meg eredeti állapotában, mert mindkét végét egy-egy bazaltbánya fejti. A Bazaltutca megmaradt részében tíz bazaltbarlang vált ismerté. Legjelentősebb közülük a 24 m hosszú Vadlány-lik,
amelyhez romantikus legendák is fűződnek betyárokról, illetve egy szerencsétlen bujdosó leányról. A Bazaltutca 10 ismert barlangja együttesen mintegy 80
m-t tesz ki.

A túrát minden korosztály biztonságosan teljesítheti. Túra után a Tolnaikúriában bográcsozás, játék!
Jelentkezni és segítséget felajánlani Kiss Csaba polgármesternél,
Czémán Imre alpolgármesternél,
a Képviselőtestületi tagoknál, és Mike Tündénél lehet.
A részvevők szállításáról az önkormányzat és a segíteni vágyó
szülők gondoskodnak!
Szalapa Község
Önkormányzata
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