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Értesítem azon program résztvevőket, akik a SZOCIÁLIS
FÖLDPROGRAM pályázaton keresztül igényeltek 30.000 Ft
támogatást, hogy

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorultaknak tűzifát biztosíthat saját készlete terhére, melyet írásban lehet kérelmezni.

2013. november 30-án 17:30-kor a Könyvtár helyiségben
a programban való részvételi feltételekről és az elszámolással kapcsolatosan tájékoztatót tart az Önkormányzat. Kérem szíves részvételét, hogy megfelelő információ birtokába kerülhessenek.

A kérelmek beadásának végső határideje:

Alkalmanként megjelenő falulap

2013. december 01.

Kiss Csaba
polgármester

A kérelmekről a képviselő-testület saját hatáskörében eljárva, a kérelmező élethelyzete és a közösségben betöltött szerepe alapján hoz döntést!

LOMTALANÍTÁS

A kérelmet a képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek személyesen, illetve az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet benyújtani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Szalapa, 2013. november 12.

Szalapa községben
az évi lomtalanításnak az időpontja

Kiss Csaba
polgármester

Értesítés
szilárd hulladékszállítással
kapcsolatos változásokról

2013.November 30. (Szombat)
A lomhulladékot az adott napon reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a gyűjtőjárat számára úgy,
hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó
anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek

2013. november 1-i hatálybalépéssel módosult a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés. A módosított szerződés szerint a lakossági kommunális szilárd
hulladékot kétheti gyakorisággal fogja a közszolgáltató –
ZALAISPA ZRT. – elszállítani. 2013. november 1. napjától
településünkön az első szállítási nap 2013. november 01.
ezt követően pedig minden páros héten pénteken.

Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- teherautó, traktorgumi
- állati tetem
- zöldhulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz,
olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)

A hulladékszállítás éves díja, teljes összeg esetén 26.648,- Ft-ról 18.395,- Ft-ra változik, az
egyedülálló nyugdíjasok hulladékszállítási díja
12.740,- Ft lesz. A hulladékszállítási díjak negyedévente kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük továbbá a Tisztelt Lakosokat, hogy hulladékgyűjtő
edényzetre ragasszák fel a vonalkódos matricát, amelyet
a ZALAISPA Zrt. küldött meg az Ön(ök) részére a közelmúltban, mert egyéb esetben nem kerül elszállításra a hulladék.

Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan előtti közterületen a forgalom akadályozása
nélkül szíveskedjenek elhelyezni!
Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Továbbá értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy még ez évben ellenőrzésre kerül az is, hogy minden külön nyilvántartott szalapai háztartás rendelkezik-e érvényesített hulladékgyűjtő edényzettel.
Kiss Csaba
polgármester
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
2013. november 07-én 17 órakor közmeghallgatást tartott
Szalapa Község Képviselő-testülete. A közmeghallgatás keretében a polgármester beszámolt a szilárd kommunális hulladékszállítás változásairól, tájékoztatót tartott a 2013. évi közfoglalkoztatásról és beszámolt a 2013. évben végzett képviselő-testületi tevékenységről. Majd a közérdekű bejelentésekre, kérdésekre volt lehetőség.
A szilárd kommunális hulladékszállítás változásairól Kiss Csaba polgármester annyit mondott, hogy volt foganatja annak az
ellenállásnak a szolgáltató felé, amelyben a 9 közös jegyzőségben társult önkormányzat összefogott; 2013. november 1-től
csökkenek a hulladékszállítás díjtételei Szalapán is, ezzel a hulladékszállítás közszolgáltatás terén is lesz valódi rezsicsökkentés. (A hulladékszállítás díjairól és egyéb változásairól, lásd a
külön cikket!)
A polgármester a második napirendhez érve a közfoglalkoztatásról kezdett beszélni. Elmondta, hogy immáron a START mintaprojektek mellett, kapcsolódott a település a kompetencia alapú és az OKJ képzési közfoglalkoztatási programhoz is. 2013.
december elején egy időben 22 fő fog közfoglalkoztatás keretében dolgozni a településen, amely gyakorlatilag szinte minden
második helyben élő családot érint valamilyen formában. Ez évben közfoglalkoztatásban induló programokon bér és járulék támogatásként 17 millió 718 ezer forintot, dologi kiadásokra 3 millió 608 ezer forint támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat, melyet nagy valószínűséggel fel is használ. A dologi kiadások terhére épült meg a türjei út mellett a járda, de eszközbeszerzésként a szárítók, aszalók, csomagoló és a fűkasza is. A
közfoglalkoztatás keretében mezőgazdasági termelés is beindult, vadásztársaság felé lesz értékesítve a megtermelt cukorrépa és a kukorica is.
A harmadik napirend kapcsán Kiss Csaba a közmeghallgatáson
résztvevőknek elmondta, hogy 2013. január 15-én megalakult a
Közös Önkormányzati Hivatal Óhidi központtal az önkormányzati törvényi változások kapcsán, melyhez a település csatlakozott.
Az önkormányzati adósságkonszolidáció kapcsán 1 millió 515
ezer forintot vállalt a Magyar Állam Szalapa Önkormányzatától.
A polgármester kitért a szociális jellegű intézkedésekre is, kiemelte a fiatalok és az idősek támogatását. A fiatalok támogatása esetében az ifjúsági klub folyamatos fejlesztésen megy
keresztül, elkészül az épületrész tetőcseréje és vizesblokk kialakítása a START program keretében, bevezetésre került az
internet. A legkisebbek számára színvonalas gyermeknap került megrendezésre, nagyobbaknak 3 fő részére nyári diákmunkát tudott adni az önkormányzat. Három fő felsőoktatásban részt
vevő részére az önkormányzat BURSA HUNGARICA támogatást nyújt. Ez évtől iskolakezdési támogatás címén ösztönző támogatást ad azon iskolásoknak az önkormányzat, akik 4,5 feletti átlaggal tanulnak.
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Az idősebbeknek az önkormányzat klubhelyiséget tart fenn, a falugondnoki szolgáltatás révén tovább működik a betegszállítás,
bevásárlás intézése. Az önkormányzat – példaértékűen – ez évben is 100 %-ban támogatja az ingyenes házi segítségnyújtó jelzőrendszer használatát, azoknak akik ezt igényelték. 65 év felettieknek igénylés útján történik az ingatlan előtti és a ház közvetlen környezetében lévő zöldfelületek ingyenes kezelése. De továbbra is segít az önkormányzat a téli tüzelő felvágásában, behordásában, kiskertek felásásában is.
Az önkormányzat segítette létrehozni a Szalapai Szociális Szövetkezetet, melyre a Belügyminisztérium adott ajánlást, illetve
szövetkezeti taggá is vált részjegy vásárlás révén. A szövetkezet a települési foglalkoztatás javítása végett pályázatot nyújtott
be TÁMOP forrásra és a LEADER 2013 programra. (A foglalkoztatási pályázatról lásd a külön cikket!)
Az önkormányzat ingatlanvásárlás címén opcionális szerződést
kötött a ZAL-AGRO Zrt.-vel 2.030.400.-Ft + ÁFA = 2.578.608.-Ft
értéken az Apsamajor épület és telek megvásárlására. Az önkormányzat a Fő u. 2. számú ingatlanban 100.000 Ft értékben
újabb ingatlanrészt szerzett.
2013-ban a már említett gyereknap mellett megrendezésre került a falunap is, amely egyben elszármazottak találkozója is volt.
Ekkor történt meg a focipálya avatása és a Szalapáért Díj átadása is, melyet idén Somogyi József volt polgármester kapott meg.
Az önkormányzat sikeresen pályázott a szociális földprogramra, amelynek keretében 21 család 30.000 Ft támogatásban részesül növénytermesztési és/vagy állattenyésztési költségeihez.
A polgármester a közmeghallgatás végén beszélt még arról,
hogy a település új falugondnoki autóra pályázik, illetve arról,
hogy 2013. december 1-ig lehet benyújtani a tűzifa segély igénylést a képviselő-testülethez. Megvizsgálásra kerül a közeljövőben az, hogy a „kertekalja” csapadékvíz elvezetését, hogyan lehetnek megoldani. Az önkormányzat erre a feladatra közfoglalkoztatás keretében vagy egyéb úton 2014-ben forrást kíván szerezni, de az ÖNHIKI pályázatra is benyújtottunk egy ilyen műszaki javaslatot.
A polgármester önkritikusan beszélt a kudarcokról is, úgymint a
hulladék közszolgáltatási díjak év eleji méltánytalan szolgáltatói
emelkedéséről, a Csillag-major és a volt sörfőzde ingatlanok elmaradó hasznosításáról, illetve a falupajta épület forráshiány miatti megvalósításáról.
A beszámoló után a hallgatóság részéről kérdésekre volt lehetőség, mely a közfoglalkoztatás keretében megválaszolásra került.
-ck-
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Újabb pályázatot nyújtott be a Szalapai Szociális Szövetkezet
A LEADER 2013 után, újabb pályázatot nyújtott be a Szalapai
Szociális Szövetkezet „Kisléptékű, fenntartható munkahelyteremtő beruházások indítása Szalapán a szociális szövetkezet
gondozásában” projekt megnevezéssel.

Nyugdíjasainkra

rányos helyzetű foglalkoztatottja részére folyamatos munkalehetőséget biztosíthat úgy, hogy közülük 5 fő, képzés révén a
szükséges szakmai kompetenciát is megszerezheti. A bér- és a
képzési támogatás nagymértékben segíti azt, hogy több különböző tevékenységet és egész éven keresztül végezhető munkát biztosítson a szövetkezet munkavállalói részére. A pályázat hozzájárul a tervezett tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzéséhez, a kapcsolódóan használt épületek felújításához, átalakításához.

A projekt keretében lehetőség nyílik arra, hogy a szociális szövetkezet beruházások révén, fenntartható és hosszú távra tervezett munkahelyeket alakítson ki tagjai, illetve hátrányos helyzetű munkavállalók részére. A létrehozni kívánt szociális jellegű élelmiszer és vegyes bolt, a növényolaj sajtoló műhely, tároló helyiség kialakítása és méhészeti kellékek gyártása lehetőséget biztosítanak munkatapasztalat szerzésre, a kapcsolódó
képzések révén szakmai kompetenciák megszerzésére.

emlékeztünk

2013.11.09.-én a Nyugdíjas Klubban megrendezésre került
a már hagyománnyá vált Idősek Napja, itt köszöntöttük településünk nyugdíjas tagjait.

A projekt kapcsán 30.375 e Ft támogatási igényt nyújtott be a
szövetkezet, amely 100 %-os támogatást jelenthet és reménykedve várjuk a döntést, hogy 2014. év elején elindulhasson a
projekt.

A sikeres pályázat lehetőséget teremthet arra, hogy a szövetkezet egy több lábon álló vállalkozás legyen, amely így 10 fő hát-

Kiss Csaba
szövetkezeti elnök

A rendezvényen Kiss Csaba polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, ezután Faller Mátyás, Pál
Patrik, Hédl Dóra, Dudli Alexanrda szavalt el egy-egy szép verset, majd Viola Lajosné tanítónő is elmondta egyik kedvenc költeményét.

A versek után Pelcz István meghívott vendégünk tartott előadást kóstolóval egybekötve a csicsókáról,
mindenki nagy megelégedésére.
Aki eljött ajándékot is kapott, mégpedig szilvalekvárt, amely a „Közmunka Gyümölcse” megnevezést kapta.
Az Idősek Napja most idén sem múlhatott el ebéd, és nóta nélkül. A nótát Nyírő József és Horváth Istvánné
szolgáltatta, az ebédet Hessel Adrienn, Faller Tamás, Volner Szabina, Tóthné Csizmadia Anikó és Mike Tünde készítette. Az Idősek Napja anyagi költségeihez Mike Károlyné képviselő és Kiss Csaba polgármester járult hozzá tiszteletdíja terhére.

Remélhetőleg idén is minden kedves jelenlévő jól érezte magát,
és jövőre talán még többen vesznek részt az Idősek Napján.
Mike Tünde
szervező

Kedves Gyerekek!
2013. december 5.-én 17.00 után
meglátogatlak Benneteket!
Ha meg szeretnél lepni egy
versikével vagy énekkel
szívesen meghallgatom!
Jók legyetek! Várjatok rám
Szeretettel és tiszta kiscsizmákkal!
A Mikulás
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