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Szalapalap
2013. január 1-től a lényegesen átalakul a települési szilárd hul-
ladékszállítás a településünkön. A HUKE Kft. helyett a ZALAISPA 
Zrt. végzi a továbbiakban a közszolgáltatást. Ennek oka az, hogy 
a zalabéri regionális hulladéklerakót társulásban megpályázó és 
fenntartó önkormányzatok által létrehozott gazdasági társaság, 
a szolgáltatási jogot is átveszi.
A másik változás az, hogy megszületett az új hulladékgazdálko-
dási törvény, melynek értelmében a törvény úgy szabályoz, hogy 
minden háztartásban hetente szükséges üríteni, a jogszabály-
ban előírt 52 ürítés/év mennyiségben.

Szalapán a ZALAISPA Zrt. 1 ürítésre jutó díjat nettó 402 Ft/
ürítésben határozta meg, ezt még 27 % ÁFA terheli. Egy ürí-
tés bruttó díja így 510,54 Ft, egy évre vetítve ez 26.548 Ft-ot 
jelent. A számlázás negyedévente történik, melynek várha-
tó díja 6.637 Ft.

Kedvezményt a közszolgáltató az egyedül élő nyugdíjas háztartá-
sok esetében tud biztosítani, 20%-os díjkedvezmény mellett, azaz 
322 Ft/ürítés +ÁFA összegben. Az ilyen háztartások esetében az 
éves díj 21.264 Ft, a negyedéves számla díja 5.316 Ft lesz.

Alkalmanként megjelenő falulap

2013. évben a szolgáltató a települési szilárd hulladék el-
szállításának gyűjtési napját minden hét pénteki napjában 
határozta meg. A lakosság az edényzetet reggel 6 óráig kö-
teles kihelyezni.

A szolgáltató a továbbiakban nem teszi ingyenessé az éves lom-
talanítást, ezt az önkormányzat dönti el, hogy igényli-e vagy 
sem.
A törvényben előírt szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érde-
kében kialakított hulladékszigettel történő szelektív gyűjtés vég-
zése térítésmentesen – (papír, műanyag palack, üveg és fém 
italos doboz frakciókra) történik. Ezen szelektív gyűjtő konténe-
rek a temetői úton találhatóak.
A házhoz menő sárga zsákos PET palack gyűjtése, évi 16 db 
(igény szerint max. 20 zsák/év) biztosításával térítésmentes. A 
szelektív zsákos gyűjtés módjáról, annak időpontjáról külön tájé-
koztató készült, melyet ismertetünk.
Sajnos az új hulladékgazdálkodási törvény és a szolgáltató nem 
veszi figyelembe a falun élők igényeit, életmódját, keletkezett 
hulladék mennyiségét és a jövedelmi viszonyokat. A továbbiak-
ban abban lehet bizakodni, hogy a kormány tervezett rezsicsök-
kentő intézkedései között szerepelni fog a hulladékszállítási dí-
jak csökkentése is.
                                                                               Kiss Csaba
                                                                             polgármester
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Lényegesen megváltozik a települési szilárd hulladék 
elszállításának rendje, növekszik a szolgáltatás díja 

és az ürítés száma

Tudnivalók az EU 
Élelmiszersegély programról

Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély Prog-
ramot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) szer-
vezi. Az országos program keretében az uniós forrásból előál-
lított élelmiszereket az MVH-val szerződött segélyszervezetek, 
így például esetünkben a Katolikus Karitász közreműködésével 
juttatják el a magyarországi rászorulók részére.

Szalapán azon igénylők, akik kérelmet nyújtottak be és a támo-
gatást is megítélték részükre, külön értesítésben részesülnek. 
Az élelmiszersegély kiosztása várhatóan 2013. február 8-án tör-
ténik meg 12.00 – 14.00 között a Polgármesteri Fogadószobá-
ban.
                                                                             Kiss Csaba
                                                                            polgármester

Adósság konszolidáció 
és támogatás

Az összes 5000 fő alatti település teljes hitelállományát átvállalta 
a Magyar Állam, így Szalapa Község Önkormányzata esetében 
is. 2012. december végén az állam az önkormányzatnál még 
fennmaradó 1,5 millió Ft-os hitelt vette át. Ezzel a településnek 
nem kell a továbbiakban törlesztő részletet és kamatot fizetnie.

Egyszerre döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok 2012-es támogatásának II. és III. ütemé-
ről Pintér Sándor belügyminiszter és Matolcsy György nemzet-
gazdasági miniszter 2012. december 18-án. Szalapa Község 
Önkormányzata a kérelme szerinti 1 millió 467 ezer Ft támoga-
tásban részesült. A támogatást meghatározott célokra úgymint, 
közüzemi számlák fizetésére, szállítói tartozások rendezésére 
fordíthatja az önkormányzat.

                                                                              Kiss Csaba     
                                                                             polgármester
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Mi kerülhet a szelektív hulladékgyűjtő zsákba?

2

- PET palack: (ásványvizes, üdítős palackok,) 
- PP+HDPE műanyag, fólia, nylon szatyor,
- Élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna 
  kimosott állapotban

-  Laposra taposva, 
    erre a célra kiosztott zsákba gyűjtve
-  Tiszta állapotban!!!

A házhoz menő szelektív gyűjtés során a ZALAISPA Zrt a kom-
munális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható mű-
anyag hulladékokat közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be az erre 
a célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga színű zsákokból.   
Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva 
rakják a gyűjtőzsákokba, mert így kevesebb helyett igényelnek, 
megnövelhető a zsák befogadóképessége, és szállítása is gaz-
daságosabb. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élel-

miszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeret-
len anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem hasznosít-
ható. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyez-
zék ki.
A szelektív hulladékgyűjtés –a gyűjtőszigetek mellett-ilyen módon 
történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulla-
dékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettuda-
tossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék mennyisége. 

A háztartásokban keletkező műanyag hulladékok gyűjtési módja:

Mikor és hogyan szállítják el?

Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékokat, illetve háztartási hulladékkal szennyezett műanyagot nem szállítunk el.

A szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot az alább megjelölt Szombati napokon szállítjuk el:          

Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot kizárólag a 
naptárban jelölt szállítási napon helyezzék ki.
A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi 
üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, 
amennyi műanyag hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett. 2013. 
márciusig a sárga színű HUKE zsákok is kihelyezhetők még.

További információkért készségesen állunk rendelkezésére: Tel: ZALAISPA Zrt, tel: 92/707-510, e-mail: arajanlat@zalaispa.hu

TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁÉRT ÉS KÖRNYEZTÜNK MEGÓVÁSÁÉRT
GYŰJTSŰK EGYÜTT SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL!

ALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
Székhely: 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz., 
Tel: 92/707-510, Fax: 92/707-511.
Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1. 
Tel/Fax.: 92/695-775.  e-mail: titkarsag@zalaispa.hu

Február 02. PET zsákos
Március 02. PET zsákos
Április 06. PET zsákos
Május 04. PET zsákos
Június 01. PET zsákos
Július 06. PET zsákos

Augusztus 03. PET zsákos
Szeptember 07. PET zsákos
Október 05. PET zsákos
November 02. PET zsákos
December 07. PET zsákos

Tisztelt Lakosság!
A ZALAISPA Zrt 2013.évben több alkalommal

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési akciót szervez
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A település Képviselő-testülete 2012-ben megfelelően gazdál-
kodott, programokban vett részt, pályázatokat nyújtott be, ahol 
több-kevesebb sikerrel szerepelt. Likvidátási, pénzügyi gondjai 
ezidáig nem léptek fel.

A foglalkoztatással és a közmunkaprogrammal kezdve elmond-
ható, hogy 2 db projektelemmel, úgymint mezőgazdasági és 
közútfelújítási programmal vettünk részt a START országos 
programban.

560 méter útszegély készült el a Petőfi utcában, ahol megtá-
masztásra került az út süllyesztett szegélykővel, illetve aszfal-
tos kátyúzás, javítás történt. Csaknem fél hektáron gyümölcsöt 
telepítettünk el az ősszel, 310 db ribizli, illetve 110 db szilvacse-
metét. Ezen felül oktatókert került kialakításra és mintegy 450 
négyszögölön seprűcirkot termesztettünk, melynek feldolgozá-
sa folyamatban van. A kertészeti területeket vadhálóval be is ke-
rítettük.

A felsorolt mennyiségeken felül a START közmunka program-
ban, eredményeképpen 14-15 fő folyamatosan dolgozott a te-
lepülésen. Hozzáteszem, aki akart és szeretett volna dolgozni 
a településen azt foglalkoztatni tudtuk. Jelenleg 8 fő közfoglal-
koztatott részt vesz TÁMOP program keretében mezőgazdasá-
gi képzésben.
Ugyanebben a programban nagy értékű tárgyi eszközként trak-

tor, pótkocsi és betonelem gyártó berendezés került beszerzés-
re. 

Az önkormányzat hátrányos helyzetű települések támogatása 
jogcímen támogatást nyert 1,9 millió Ft értékben az alábbi esz-
közök megvásárlására: eke, talajmaró, hótoló, fűkasza, hintafű-
rész. Az eszközök beszerzése az év végén megtörtént.

Szintén közfoglalkoztatási program keretében az idősek és rá-
szorultak segítséget kaptak a téli tüzelő összedarabolásában, 
felaprításában, kiskertek felásásában. Az időseket a továbbiak-
ban segítettük a házi segítségnyújtó jelzőrendszer használati dí-
jának átvállalásával is.

2012-ről elmondható, hogy sikeres rendezvényeket tartottunk, 
úgymint falunap és elszármazottak találkozója, gyermeknap és 
idősek napja. Különösen az elszármazottak találkozója volt az a 
rendezvény, amely megmozgatta a falu népét és sok résztvevőt 
vonzott. Helyi kezdeményezésre egy új szabadtéri közösségi tér 
létrehozását tervezzük, falupajta néven, amely a falunapon ke-
rült bemutatásra. A Jobb Szalapáért Egyesület sportnapot tar-
tott, amelyet az önkormányzat támogatott.

Önerőből felújításra került a ravatalozó épülete, melynek beke-
rülési éréke 2.800.000 Ft volt. Ehhez a képviselő-testület és a 
polgármester is egyhavi tiszteletdíjával hozzájárult. Az épületet 
és a keresztet a plébános úr avatta fel ünnepi mise keretében.

Polgármesteri beszámoló
a képviselő-testület 2012. évi munkájáról
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Szalapa Község Önkormányzata 2012. november 30-án 17,00 
órakor KÖZMEGHALLGATÁST tartott a Könyvtár épületében. A 
könyvtár helyisége megtelt érdeklődőkkel, ahol négy napirend 
volt terítéken.

Elsőként a közrendvédelmi beszámoló tartott a Zalaszentgróti 
Rendőrörs örsparancsnok-helyettese Fáner Csaba, aki kiemel-
te, hogy Szalapa viszonylag biztonságos település, kevés a sze-
mély elleni erőszak, illetve a vagyon elleni bűncselekmény.
A rendőrségi beszámoló kapcsán következtek a hozzászólások, 
ahol problémaként jelezték a településen a fémkinyerés céljá-
ból történő égetéseket, illetve a településen gépjárművel átköz-
lekedők közlekedési morálját. Az örsparancsnok-helyettes jelez-
te, hogy minden esetben ki fognak jönni lakossági bejelentésre, 
ha égetést észlelnek, illetve ellenőrzik a Türjei-hegy és a telepü-
lés között kerékpárral közlekedők alkoholos befolyásoltságát is.

A következő napirendben következett a „Polgármesteri beszá-
moló a 2012. évben végzett képviselő-testületi tevékenység-
ről”. (Ennek a napirendnek a beszámolója külön szerepel a 
SzalapaLapban.) Majd a polgármester tájékoztatást tartott a kö-
zös önkormányzati hivatal létrehozásának törvényi hátteréről, il-
letve a működés mikéntjéről.
A harmadik napirendhez volt a legtöbb hozzászólás, ugyanis 

leginkább ez érdekelte a jelenlévőket. Ennek oka nyílván az volt, 
hogy a hulladékgazdálkodási törvény változásával át kell állni 
a heti települési szilárd hulladékszállításra és szolgáltató válto-
zás is történni fog. Bödör Endréné körjegyző asszony is ismer-
tette a lakosság számára kedvezőtlen folyamatot és települési 
hulladékgazdálkodási rendelet módosításának szükségességét 
emelte ki. A polgármester a napirend kapcsán említette, hogy 
várhatóan 2014. évtől bevezeti a település a kéttényezős hulla-
dékszállítási díjat, melynek az a lényege, hogy a nem lakott há-
zak tulajdonosai is fizetnének egy úgynevezett alapdíjat. Ezzel 
a befolyó összeggel csökkenteni lehetne az itt élők szállítási dí-
ját. A polgármester az éves lomtalanítással kapcsolatban kije-
lentette, hogy nem feltétlen szükséges az önkormányzatnak fi-
zetnie néhány háztartás aránytalanul nagy mennyiségű szeme-
tét; inkább más megoldást keres a képviselő-testület e tárgyban 
a jövőben. Lehetősége lesz viszont az állandóan nem a telepü-
lésen tartózkodóknak féléves hulladékszállítási szerződést kötni 
majd a szolgáltatóval.

Az egyéb közérdekű bejelentések kapcsán szó volt az Ifjúsági 
Klub áthelyezéséről a Kuti-házba, illetve a SzalapaLap további 
szerepéről, fontosságáról.
                                     
                                                                                Kiss Csaba
                                                                             polgármester

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
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A földhasználati nyilvántartást érintő jogszabályi 
változásokról

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2013. év elejével jelentős mérték-
ben változtak a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.), 
valamint földhasználati nyilvántartásról szóló 356/2007. (XII.23.) 
Korm. rendelet (R.) földhasználati nyilvántartást érintő rendelke-
zései, amelyekről az alábbiakban szeretnénk Tisztelt Ügyfelein-
ket tájékoztatni:

1. Aki termőföldet használ – beleértve a zártkerti ingatlano-
kat is! - köteles a használatot annak megkezdésétől számított 
30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) nyil-
vántartásba vétel céljából bejelenteni. 2013. január 1. nap-
jától nem csak az 1 hektárt meghaladó, hanem minden termő-
föld használatot be kell jelenteni a területileg illetékes járási föld-
hivatalnál! 
A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az erdő művelési ágú 
területekre.
 
2. Bővül a nyilvántartott adatok köre, ezért a már bejelentett 
földhasználók is kötelesek a következő adataikat, az erre 
szolgáló bejelentő lapon közölni az illetékes járási földhivatallal:
 
-  magánszemély személyazonosító jele (személyi száma)
-  magánszemély állampolgársága,
-  cég esetén a statisztikai azonosító (törzsszám)és 
   a cégjegyzékszám.
-  Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül,
   R. alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be 
   kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy 
   a földterület a családi gazdasághoz tartozik. 
  (Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet 
  a Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 
  a családi gazdaság használatába regisztrált.)
 
A fenti adatokat 2013. február 1. és 2013. március 30. között kell 
bejelenteni! 

 
3. 2013. február 1-től kezdődően az osztatlan közös tulaj-
donban lévő termőföldek esetében, amennyiben a földhasz-
nálat nem volt bejelentve, vagy a bejelentett földhasználat 
módosítására kerül sor a tulajdonostársaknak a Tft. 11/B-H. 
§-ai alapján használati megállapodást kell kötniük és azt a 
megosztási vázrajzzal együtt be kell nyújtaniuk a földhasznála-
ti nyilvántartásba való bejegyzés végett. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely fenti előírás megsértése 
esetén a Tft. rendelkezései szerint a földhivatal köteles a föld-
használót/tulajdonost földhasználati bírsággal sújtani, melynek 
összege az érintett termőföld aranykorona értékének ezerszere-
se, de minimum 10.000,- Ft.

A szükséges nyomtatványok megtalálhatók a www.foldhivatal.hu 
honlapon, valamint a járási földhivataloknál. Amennyiben a sza-
bályokkal kapcsolatban kérdésük merül fel, kollégáink szívesen 
állnak rendelkezésükre!
 
Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala
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HIRDETMÉNY

Az önkormányzat saját erőből gyarapította ingatlanvagyonát, il-
letve abból el is adott beruházási célra. A könyvtár mögötti te-
rületen a TRIO-TECH TEAM Kft. beruházását az opcionális in-
gatlan eladással és a hatósági engedélyek beszerzésének meg-
könnyítésével támogattuk.

Felvettük a kapcsolatot a használaton kívüli ipari ingatlanok tu-
lajdonosaival is (sörfőzde, Apsamajor istálló, Csillag major), 
amely megbeszélések sajnos eddig nem vezettek eredményre.

Két használaton kívüli lakott ingatlan tulajdonosa csatlakozott az 
önkormányzat felhívására, amely az értékesítésben való segít-
séget adja és ez számára egyetértési jogot biztosít a vevő kivá-
lasztására.
Ez évben is a SzalapaLapon keresztül tájékoztattuk Önöket köz-
érdekű bejelentésekről, hírekről. A jövőben is ezt tervezzük.

2013-tól az önkormányzatok arra kényszerülnek törvényi szabá-
lyozásnál fogva, hogy közös önkormányzati hivatalt hozzanak 
létre, amely legalább 7 településből áll vagy 2000 fő lélekszá-
mú lakosból. Szalapa képviselő-testülete arra jutott, hogy egy 
az érdékeit jól érvényesíthető, hasonló gondokkal és problémák-
kal küzdő és korábban már más területen is együttműködő te-
lepülésekkel lép szövetségre. Így a már 9 települést számláló 
Szalapa, Óhid, Kisgörbő, Nagygörbő, Sümegcsehi, Döbröce, 
Kisvásárhely, Mihályfa, Sénye települések alkotják a jövő önkor-
mányzati hivatalát.

                                                                       Kiss Csaba, 
 2012-11-30                                                   polgármester
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2013-ban is részt kíván venni a településünk a START közmun-
ka programban. Önkormányzatunk 2 db projekttervet készített el 
és nyújtott be.

A projektek kapcsán munkalehetőséget kívánunk teremteni, 
amely nagy kézimunka igényű és értékteremtő és szinte éves 
foglalkoztatási lehetőséget biztosít.

Az egyik projektünk értékteremtő kategóriába tartozik és a kül-
ső elágazásnál lévő buszváró megközelítését segítené elő rész-
legesen járdaépítéssel. Az önkormányzat jogerős építési enge-
déllyel rendelkezik a 7328 jelű út Türje felé eső részén, a közút 
melletti járda építésére. A tervezett járda a gyalogosan közleke-
dők biztonságát segíti elő az útszakasz melletti három lakóház 
és a település, illetve a településen kívül eső buszváró között. 
A járdaépítés ezen üteme a lakóházak és a település kapcsola-
tát biztosítaná. A járda 0,8 m széles és mintegy 300 méter hosz-
szú. A projekt keretében 1600 db 40×40 cm-es járdalapot szük-
séges legyártani (240 m2), illetve 600 fm járdaszegélyt. A projekt 
helyszíne 040 hrsz., a Magyar Állam tulajdonában lévő terület. A 
beruházáshoz a KKK, a Magyar Közút Nonprofit Kft. és az MNV 
Zrt. hozzájárulásával rendelkezünk. A projekt megvalósulási ter-
vezett idejének 2013. február 1. és 2013. november 30. közöt-
ti időpontot jelöltük meg 7 fővel, 8 órás foglalkoztatásban. A pro-
jekt szinte bizonyos, hogy nem indul el február hónapban, úgy-
hogy várhatóan azt újra kell terveznünk.

A másik benyújtott közfoglalkoztatási projektünk a mezőgazda-
sághoz kötődik, ez úgymond kötelező elem, mivel a programban 
részt vevő 8 fő kapcsolódó képzésben is részt vesz. A mezőgaz-
dasági tevékenységet négy részre osztottuk, úgymint az oktató-

kert további művelése 6 fajta zöldség termesztésével (480 m2); 
gyógynövénytermesztés (1920 m2); a 2012-ben START prog-
ramban telepített gyümölcsös (szilva és ribizli) tovább gondozá-
sa (4610 m2), csöves kukorica termesztése (4170 m2), illetve 
gyepgazdálkodás 800 m2-en. A kapcsolódó földterületek, feldol-
gozó épületek, helyiségek, rendelkezésre állnak, azokat szük-
séges beművelni, illetve felújítani. A felújítandó önkormányza-
ti épületet (Fő u. 51.), mind a 2012-ben megkezdett gyümölcs-
telepítésből származó gyümölcsök, mind a gyógynövények ter-
mesztésének feldolgozására alkalmassá szükséges tenni, an-
nak berendezéseivel együttesen. A projekt tervezett helyszínei 
önkormányzati tulajdonú, illetve kezelésű ingatlanok. A projekt 
tervezett megvalósulási ideje 2013. január 1. és 2013. decem-
ber 31. között 8 fővel, 8 órás foglalkoztatásban. Jelen projekttel 
megteremtjük annak a lehetőségét, hogy magas hozzáadott ér-
tékű termékek kerülhetnek előállításra, amely helyi termékként a 
térségben és a szomszédos települések konyháján kerül értéke-
sítésre, felhasználásra. A megtermett kukoricát vadásztársaság-
nak kívánjuk értékesíteni.

Remélhetőleg részben vagy teljes mértékben támogatásra kerül-
hetnek projektjeink, hogy értelmes munkát tudjunk adni a hely-
ben, közmunkában foglalkoztatottaknak illetve, hogy az önkor-
mányzatnak bevételei is keletkezzenek az elvégzett munkából.

                                                                              Kiss Csaba     
                                                                             polgármester

Tájékoztató a 2013. év tervezett START közmunka programjáról
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2013 január 15-i naptól az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal
szolgáltat tovább közigazgatási ügyekben

Kilenc település megállapodása révén 2013. január 15-től az 
Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal szolgáltat tovább közigaz-
gatási ügyekben. Gyakorlatilag továbbra is minden lakosság ál-
tal gyakran felmerülő eddigi ügyet itt lehet és kell ügyintézni a to-
vábbiakban. Amivel viszont már a járási kormányhivatalt kell ke-
resni az az alanyi és normatív módon megállapított ápolási díj, 
közgyógyellátás, illetve a lakcímigazolás és a lakcímnyilvántartás.

Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az 
alábbiak szerint alakul
Hétfő:  8,00 - 15,00 óra
Kedd:  8,00 - 12,00 óra
Szerda:  8,00 - 16,00 óra
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8,00 -  12,00 óra

A közös önkormányzati hivatal, kötelező jelleggel minden társult 
településen kihelyezett ügyfélfogadást tart.

Településekre kihelyezett ügyfélfogadási rend

Mihályfa (és Kisvásárhely) hétfő 8,00 - 9,00 óra
Sümegcsehi         hétfő  8,00 - 10,30 óra
Döbröce   hétfő 8,00 -   9,00 óra
Kisgörbő   kedd 10,00 - 11,00 óra
Nagygörbő  kedd 11,00 - 12,00 óra
Szalapa   kedd 12,15 - 13,15 óra
Sénye   kedd 15,00-  16,00 óra
Mihályfa   szerda 15,30 -16,30 óra 
Sümegcsehi  szerda 15,00 -16,30 óra
Mihályfa (és Kisvásárhely) péntek 8,00 - 9,00 óra

Hivatalvezető: Bödör Endréné,
hivatalvezető-helyettes: Szabó Sándorné.

                                                                              Kiss Csaba     
                                                                             polgármester
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FELHÍVÁS
Történeti emlékek, tárgyak gyűjtése

Helyi történeti emlékek gyűjtését szervezi az Önkormányzat 
Szalapán. Ezúton kérjük, hogy aki hozzá kíván járulni ahhoz, 
gazdagítsa a település tárgyi történeti emlékét, az szíveskedjen 
ezzel a polgármestert, alpolgármestert vagy a képviselőket fel-
keresni, értesíteni.

Felajánlásokat várunk minden olyan tárgyi emlék esetében 
amely segíti a helyi települési történelem feltárását. Ilyen törté-
neti emlékek lehetnek korabeli fotók, cégér táblák, katonaköny-
vek, kitüntetések, díjak, helyben használatos népi mindennapi 
eszközök, térképek, rajzok, egyéb eszközök, tárgyak.

Tervünk az, hogy ezekből a történeti emlékekből kiállítást szer-
vezünk, amelyet várhatóan az ez évi falunap alkalmából mutat-
nánk be az érdeklődőknek.

Természetesen mindent, amit lehet digitalizálnánk és visszaad-
nánk a tulajdonosának, ugyanígy járunk el a tárgyak esetében is.

Kérem, segítse munkánkat!

                                                                             Kiss Csaba
                                                                            polgármester
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