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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2013. április 29-én megjelentetett, SZOC-FP-13 
kódszámú, az „„A szociális földprogramok megvalósításának támogatására” elnevezésű 
pályázati felhívásra benyújtott, SZOC-FP-13-C-0116 pályázati azonosítón nyilvántartásba 
vett „Kertkultúra és kisállattartás újjáélesztése Szalapa községben” című pályázati projekt-
jüket a Támogató 930 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Kérem, hogy az a 21 fő aki benyújtotta 30 ezer Ft-os támogatási igényét és ezzel részt vesz 
a programban, figyelje a kapcsolódó hirdetményeket, mert tájékoztató fórum keretében fog-
nak a program lebonyolításáról tájékoztatást kapni várhatóan október első hetében.
                                                                          
                                                                                                                  Kiss Csaba
                                                                                                                 polgármester

Alkalmanként megjelenő falulap
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Támogatásban részesült
a település szociális földprogramba benyújtott pályázata

Tisztelt Szülők, Diákok!
Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 26. nap-
ján tartott ülésén az 58/2013.(VII.26.) önkormányzati határozatával dön-
tött az iskolakezdési támogatás megállapítási feltételeiről, melyekről az 
alábbiak szerint tájékoztatom az érintetteket.

„Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2013.(VII.26.) önkormányzati határozata

1./Szalapa község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy 
2013. évben 9.000 Ft iskolakezdési támogatást állapít meg a telepü-
lésen élő gyermekek részére, akinek a családjában egyetlen igazo-
latlan óra hiányzása sem volt a nappali tagozaton tanuló általános-
és középiskolában járó, egy családon belül nevelt gyermekeknek.

2./ Szalapa község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a mindenkori megállapított támogatás mértékével azonos ösz-
szegű, mint ösztönző iskolakezdési támogatást állapít meg, a tele-
pülésen élő azon gyermekek részére, akinek a 2012/2013-as tanév-
ben a tanulmányi átlaga 4,5 felett volt, vagy szóbeli értékelés alap-
ján kiváló minősítést értek el.

3./ A képviselő-testülete döntése alapján a támogatásban nem ré-
szesült gyermekek, vagy törvényes képviselőik egyedi kérelmet 
terjeszthetnek elő, amelyről a képviselő-testület a soron követke-
ző ülésén dönt.

4./ Az iskolakezdési támogatás, és az ösztönző iskolakezdési támo-
gatás kifizetés feltétele, az iskolalátogatási igazolás bemutatásán 
kívül, az igazolás arról, hogy nem volt igazolatlan hiányzás, vagy a 
bizonyítvány bemutatása. Az ösztönző iskolakezdési támogatáshoz 
a bizonyítvány bemutatása.
Felelős: Kiss Csaba polgármester, Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2013. október 31.”

A támogatás kifizetésének feltétele a szükséges igazolások, illetve ok-
mányok bemutatása.

Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy az iskolakezdési támogatás 
méltányossági támogatás, nem alanyi jogon jár, annak lehetőségét, 
forrását a szalapai adófizetők adták össze.

A képviselő-testület továbbá a településen élő, lakcímmel rendelkező 
óvodáskorúak számára 5000 Ft évkezdő támogatást biztosít.

                                                                                              Kiss Csaba
                                                                                             polgármester

Szalapalap 2013.  szeptember
4

Szalapalap - Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss Csaba, polgármester
A szerkesztőség címe: Szalapa Község Önkormányzat, 8341 Szalapa, Fő u. 49. Telefon: (83) 357-530 Telefax: (83) 574-014
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Értesítem a lakosságot, hogy az ebek 2013.évi összevezetett veszett-
ség elleni pótoltására Szalapán az alábbi időpontban kerül sor:

2013.09.23. Hétfő 8.00-8.30

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet szerint:
- Az állattartó köteles minden 3 hónapos életkort elért ebet 30 napon 
belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, 
az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni, 
majd a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.
- veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) 
megjelölt eb oltható.

Az oltási díj kutyánként 3.500Ft, mely tartalmazza a féreghajtó 
tabletta árát is.

A kutya Kisállat Egészségügyi Könyvét mindenki hozza magával, 
ennek hiánya esetén az eb nem oltható be, illetve új könyvet kell 
kiállítani, melynek díja 1000Ft/db.

Ne hozza oltásra a kutyáját, ha:
 -a kutya 2 héten belül megharapott valakit, és emiatt 
  hatósági megfigyelés alatt áll, vagy

 -betegségre utaló tünetei vannak!

EBOLTÁSI HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szalapa Község Önkormány-
zata a tavalyi évhez hasonlóan, idén is

biztosítja a téli tüzelő összefűrészelését, 
minden idős és szociálisan rászoruló szalapai lakosnak.

Az igény bejelenthető Molnár Imréné közfoglalkoztatás vezetőnél, 
Renczes István falugondnoknál, Kiss Csaba polgármesternél és a 
képviselőtestületi tagjainál.

A tűzifa fűrészelése az igénybejelentés sorrendjében történik!

Kiss Csaba
polgármester

FELHÍVÁS!

Szociális Szövetkezet alakult Szalapán
2013.05.23.-án 17.30-kor a helyi Könyvtár teremben nyilvános tájékozta-
tó keretein belül Kiss Csaba polgármester ismertette a megjelentekkel a 
szociális szövetkezet megalakításának céljait, előnyeit, feltételeit. 

A tájékoztató után 32 alapító taggal megalakult a Szalapai Szociális szö-
vetkezet, melyben bárki, önkéntes alapon beléphetett. A szövetkezet ha-
tározatlan időre jött létre. Célja a valamilyen szempontból hátrányos hely-
zetűek (nagycsaládosok, közfoglalkoztatottak, munkanélküliek, alacsony 
jövedelműek, stb.) segítése, továbbá munkahelyek, megfelelő munkafel-
tételek teremtése. A szövetkezetnek az önkormányzat is tagja lett.

A Szalapai Szociális Szövetkezet elnökének Kiss Csabát, a igazgatósá-
gi tagnak Skapér János Gábort és Czémán Imrét választotta a tagság. A 
Felügyelő Bizottság elnökének Bata Ferencet, tagjának továbbá ifj. Tóth 
Lászlót és Molnár Imrénét választotta meg a tagság.
A szövetkezet tevékenységi körébe tartozik a mezőgazdasági termelés; 
növénytermesztés és az állattartás egyaránt. Ezen kívül a Szalapai Szo-

ciális Szövetkezet létre kíván hozni egy szociális jellegű boltot, melyben 
élelmiszert, háztartási cikkeket és vegyi árukat lehet majd a jövőben vá-
sárolni. A szociális szövetkezet gazdasági tevékenységén kívül szociális 
juttatásban részesíti tagjait és azok családjait, továbbá támogatja kultu-
rális, oktatási, közművelődési és sporttevékenységét.

A szövetkezet távolabbi célként kívánja megvalósítani a szociális helyzet 
javítását, az öngondoskodás, illetve az őstermelővé válás elősegítését, 
valamint a tagság bővítését.

A szövetkezet megalakulása után pályázatot nyújtott be az Apsamajorban 
lévő százas istálló felújítására, amely eddig kedvező elbírálásban része-
sült. Október 1-i határidővel nyújtja be a szövetkezet a Szociális gazda-
ság fejlesztése TÁMOP keretein belül kiírt pályázatát, amely esetében 
bolt nyitása, olajütő műhely és gyógynövényszárító tér kialakítása tevé-
kenységekre nyújt be projekttervet. Ezen projekt esetében a szövetkezet 
8 fő foglalkoztatását is tervezi.
                                                                                             Mike Tünde
                                                                                            szövetkezeti tag
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Családi és Gyereknap Szalapán
Május 25.-én került megrendezésre Szalapán a család és gyermeknap. 
Az első programokra 10 órás kezdéssel került sor; ügyességi játékok 
mellett (lufi borotválás, zsákba futás, célba dobás stb.) a Fanyüvő Játék-
park játékai is tovább színesítették a gyereknapot.
Többek között az érdeklődő fiatalok kipróbálhatták a póni lovaglást, vagy 
bizonyíthatták rátermettségűket a kötélhúzásban, lekváros kenyérevés-
ben, vagy a rajzversenyen. Az idősebb gyerekek is találtak elfoglaltságot 
maguknak. A gyereknapról nem hiányzott a foci, a különféle kézműves 
foglalkozások és az ízletes ételek, italok sem. Mindenki saját ízlése sze-
rint készíthette el a saját maga által kreált nyársakat. A rendezvényt több-
ször próbálta elverni az eső, de a helyiek kitartottak. Az este fénypontja 
az óriási máglyarakás volt mely égbetörő lángjai bámulatos látványt nyúj-
tottak. A rendezvény ideje alatt a zenét Tanai Gyula szolgáltatta.

Ezúton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani a szervezésben, előkészü-
letekben és a megvalósításban közre működőknek hogy ilyen jól sikerült 
az ez évi gyereknap. Köszönet tehát a teljesség igénye nélkül Hessel 
Adriennek, Faller Tamásnak, Mike Attilának, Mike Tündének, Molnár Im-
rének, Molnár Imrénének, Renczes Istvánnak, Tanai Gyulának.

                                                                                            Mike Tünde
                                                                                              szervező

Falunap és 
Elszármazottak Találkozója 2013, Szalapa

Mindig, amikor erre a napra készülünk, tele 
vagyunk izgalommal, hogy vajon kik és há-
nyan jönnek el? Mennyien is voltak tavaly? 
Meg voltak-e elégedve? A válaszok szeren-
csére mindig megnyugtatóak: sokan és szíve-
sen jönnek el mindig a Falunapra. Így volt ez 
idén is, nem csak a helyiek, hanem elszárma-
zottaink is szép számmal megjelentek.

A szervezést már július elején elkezdtük ötletelgettünk, tervezgettünk, 
szervezkedtünk, többször is megbeszélést tartottunk.

2013. augusztus 17-én aztán már élesben ment minden. Már pénteken 
nekiláttunk a feladatoknak, de igazán csak szombaton sürögtünk-forog-
tunk, ellenőriztük, hogy minden a helyén van-e, illetve nekiláttunk előké-
szíteni az ételeket. Közben az érdeklődők is egyre többen lettek.
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... és akik nélkül a Falunap nem jöhetett volna létre ...Az ízletes falatokért volt felelős: Molnár Erzsébet, Molnár 
Judit, Krácsovics Ibolya, Mike Boglárka, Hosszú Lívia, Faller 
Aliz Júlia, Faller Mátyás Fényekről, hangosításról, zenéről gondoskodott: 
Tanai Gyula és Kincses BalázsHogy senki ne maradjon szomjas: Mike Tünde, Volner 
Lajos, Mike Alexandra , Németh Annabella , Faller Tamás, 
Hessel AdriennAkik a focipályát készítették fel a nagy napra: Czémán 
Imre, Volner Lajosné, Bata Ferenc, Mike Attila, Faller József, 
Tóth Gábor
Aki ott a meccseket fújta: Kiss SándorAkik a tomboladíjakat ajánlották fel: Szalai Szabina, Müller 
Istvánné, Kulcsár Péter, Renczes Eszter, Faller Józsefné, So-
mogyi József, Kiss Csaba, Tarsoly Tiborné, Szentgróti Víz- és 
Termálfürdő Kft., FIÁKER Vendéglő, Viola Lajosné, Renczes 
István, Tüskeszentpéteri Malom, Sümegi Vár Kft
Akik a fegyvereket bemutatták és kézbe adták: Krajcár 
Zsolt és Horváth IstvánAkik előkészültek a terepet a falunapra: Bata Ferenc, Kár-
olyi György, Mike Attila, Renczes István, Tóth Gábor, Faller Jó-
zsef, Lukács László, Hosszú László, Sas Lajos, Horváth Ru-
dolf, Horváth László, Molnár ImreAki egész nap csak dumált ☺: Czémán ImreAkik pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújtottak a 

falunapra: Nemes István vállalkozó, Skapér Gábor és a Va-
dásztársasága, Aquazala Kft., ZALAISPA Zrt., Aczél József 
egyéni vállalkozó, Kiss Csaba egyéni vállalkozó
…és végül, aki az egész Falunapot így ilyen frappánsan 
megrendezte az Mike Tünde és Hessel Adrienn volt!

Megpróbáltunk mindenkinek a kedvére tenni, színes programo-
kat szerveztünk: volt vetélkedő, foci, fegyverkiállítás, paintball, 
ugrálóvár, vízifoci, fafaragás és sok-sok fellépő. Remélhetőleg min-
denki talált magának megfelelő programot.
Ez évben, sok-sok „sanyarú” év után a fiúk megnyerték a focikupát 
is, amely méltó volt az új focipálya felavatóján.

A nap folyamán díjazásban részesültek azok, akik valamilyen mó-
don sokat tettek a faluért. Ez évben Somogyi Józsi bácsi volt, akiről 
úgy gondolták, hogy a legtöbbet tette a településért. Számára Kiss 
Csaba polgármester nyújtotta át a Szalapáért Díjat.

A főzőcsapatok és Molnár Judit, Molnár Imréné főszakácsok által al-
kotott ételremekek után pedig jöhetett a bál. Természetesen a „ke-
mény mag” egyből megjelent és bebizonyította, hogy milyen jó tán-
cosok is a szalapaiak. Persze az ital is szépen fogyott közben.

A Falunap megszervezésekor az volt a célunk, hogy az itt élők és az 
elszármazottak részére szervezzünk egy olyan programot, ahol kö-
zösen jól érezhetik magukat, találkozhatnak rég nem látott barátok-
kal, ismerősökkel.  Bízom abban, hogy elértük célunkat, és sokak-
nak szereztünk örömet ezen a napon, illetve sokáig emlékezetes 
marad a 2013-as Falunap is!

                                                                                             Mike Tünde
                                                                                               szervező


