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Tisztelt Lakosság!
A ZALAISPA Zrt 2014.évben több alkalommal

Alkalmanként megjelenő falulap

Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési akciót szervez
A háztartásokban keletkező műanyag
hulladékok gyűjtési módja:

Mikor és hogyan szállítják el?
A szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot

A házhoz menő szelektív gyűjtés során a ZALAISPA
Zrt a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a
hasznosítható műanyag 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 gazdaságosabb.
Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint
ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék
nem hasznosítható. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék ki.
A szelektív hulladékgyűjtés –a gyűjtőszigetek mellettilyen módon történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék mennyisége.

az alább megjelölt Szombati napokon szállítjuk el:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Mi kerülhet a szelektív
hulladékgyűjtő zsákba?
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Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot kizárólag a
naptárban jelölt szállítási napon helyezzék ki.
A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal anynyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi műanyag hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett.

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

További információkért készségesen állunk rendelkezésére:

Tel: ZALAISPA Zrt. tel: 92/707-510,
e-mail: arajanlat@zalaispa.hu

- Laposra taposva
-Erre kiosztott zsákba gyűjtve
- Tiszta állapotban!!!!!!!

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

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

Települési Agrárgazdasági
bizottság alakult
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FELHÍVÁS!
Növénytermesztési szolgáltatási
munkák elvégzésére

A Nemzeti Agrárkamara Alapszabálya alapján 2013. december 12-én megtartott Szalapa-Kisvásárhely települések kamarai tagjai közös agrárgazdasági bizottság alakítottak.

Tájékoztatjuk a helyi lakosokat, ismételten van lehetőség kiskertek, kertalják szántására, szártépőzésére, talajmarózására. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos igényét
jelezze Molnár Imréné közfoglalkoztatási csoportvezető, Renczes István falugondnok, illetve Mike Attila traktor
gépkezelő részére.

A Szalapa-Kisvásárhely közös agrárbizottság, elnökének
Kiss Csaba mezőgazdasági vállalkozót (8341 Szalapa,
Fő u. 40.), elnökségi tagjainak Reicz Jánosnét (8341
Kisvásárhely, Rákóczi u. 14.) és a GABONA FARM Kft.
(8341 Kisvásárhely, Tótvár major, 1-2.) képviseletében
Bernáth Nándort választotta meg.
A települési agrárgazdasági bizottság a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai tagok területi, illetve ágazati érdekei egyeztetési és képviseleti fóruma. A települési agrárgazdasági bizottság részt
vesz a kamarai tagok részére nyújtandó tájékoztatási tevékenységben is.

A növénytermesztési szolgáltatás az igénybejelentés sorrendjében történik.
Kiss Csaba
polgármester

FELHÍVÁS!

A településen keletkező fás
szárú kertészeti zöld hulladék
összegyűjtésére

A bizottság mandátuma öt évre szól, feladatai között lesz
a gazdálkodókat érintő döntések előkészítésében való
részvétel, a helyi termékek feltárása, a gazdálkodók tisztességes piaci magatartásának ellenőrzése, a támogatások odaítélésének véleményezése, a határ állapotának
ellenőrzése.

Szalapa Község Önkormányzata ágaprító gépet vásárolt,
amellyel a településen, közterületen keletkező fás szárú növények hulladékát darálja le. A darálékból komposzt
vagy annak minőségétől függően, erőműben égethető
apríték készül.
Amennyiben valamely helyi lakosnak vagy közületnek
kertészeti vagy tereprendezési munkája révén nyesési,
vágástéri fás szárú zöldhulladékja keletkezik, azt összegyűjtve ingyenesen átadhatja az önkormányzat részére.

Új falugondnoki autó áll
szolgálatba 2014-ben
Szalapa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
vidéki alapszolgáltatások fejlesztésére, amelynek keretében lehetővé vált a tanyás térségek és a kistelepülések az 5000 főnél kevesebb lélekszámú települések - közösségi célokat szolgáló, ötévesnél idősebb gépjárműparkjának megújítására.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatási program keretében elszállítja, majd kezeli a zöldhulladékot. Az elszállítási igényt jelezni lehetséges Molnár Imréné közfoglalkoztatási csoportvezető, Renczes István falugondnok, a települési képviselők, illetve a polgármester részére. Az elszállítás előre egyeztetett időpontban történik a bejelentéstől számított 30 napon belül.
Kérjük válassza ezt a kényelmesebb megoldást, ezzel
füsttől és további kényelmetlenségtől szabadítja meg önmagát és szomszédait is!

A pályázaton a település 3 933 276 Ft támogatásban részesült, amelynek keretében SUZUKI SX4 S-CROSS
négykerék meghajtású autót vásárol.
A program keretében az önkormányzatnak az ÁFA tartalmat kell önerőből állnia, amelyet a jelenlegi SUZUKI
IGNIS értékesítéséből és egyéb forrásból egészít ki.

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
e-mail: szalapa.polgarmester@gmail.com; web oldal: www.szalapa.hu

Kiss Csaba
polgármester
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A szociális és gyermekvédelmi ellátások változásai
2014. január elsejei hatállyal módosul a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.).

fizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait rendeletben határozzák meg legkésőbb 2013. december 31-éig.
A fentieken kívül a méltányossági közgyógyellátással
kapcsolatos hatáskört a jegyzőtől a települési önkormányzat hatáskörébe telepítette.

A törvény a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele és a nyújtható támogatási formák számának csökkentése, ezáltal az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében önkormányzati segély néven összevonta az átmeneti és a temetési segélyt, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást.

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
jogszabály által kapott felhatalmazással élve megalkotta
„A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
17/2013.(XII.12.) rendeletét”.

Egyidejűleg felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy az önkormányzati segély megállapításának, ki-

A rendelet 2014. január 1. napjától lép életbe!
A kérelmek beadási formája változatlan.

b) egyedül élő kérelmezô esetében jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb
270%-a, = (76.950,-Ft/fő) továbbá
c) havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének legalább a
25%-a (7.125,-Ft).
d) egészségi állapota alapján vélelmezhetô, hogy a c)
pontban említett gyógyszerköltség tartósan, legalább 6
hónapig fennáll.

- Ügyfélfogadási napon Szalapa Önkormányzat
Hivatali helyiségében,
- a falugondnok, vagy házi szociális gondozó által,
- vagy az Óhídi Közös Önkormányzati hivatalban

Változások!

A beadott kérelemről a képviselő-testület
dönt a soron következő testületi ülésén.
2. Önkormányzati segély
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segély nyújtható, az alábbi formákban
a) eseti jelleggel megállapított segély,
b) meghatározott időszakra, havi
rendszerességgel folyósított segély,
Az eseti jelleggel megállapított önkormányzati segélyről, valamint a meghatározott időszakra folyósított önkormányzati segélyről a képviselő-testület
dönt, kivétel a 19.§. (10)-(11) bekezdése.

1. Méltányos közgyógyellátás

Az eseti jelleggel, valamint a meghatározott időszakra, havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély összege legalább 5.000,-Ft, de legfeljebb
25.000,-Ft lehet.

Az Szt. 50. § (3) bekezdésére tekintettel a képviselőtestület abban az esetben állapíthatja meg a
közgyógyellátásra való jogosultságot,
a) ha a kérelmezô családjában az egy fôre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220%-a,= (62.700,-Ft/fő) vagy
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tósan létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzetbe került, ami ezt indokolja.

Az önkormányzati segély iránti kérelemről a kérelem beérkezését
vagy a hivatalbóli
eljárás megindítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a soron következő testületi ülésen kell dönteni.

Tartósan létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli
élethelyzet elsősorban, ha az igénylő
a) egyedül él, átmenetileg jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
b) balesetet, szenvedett, vagy elemi kár érte, vagy
c) betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes
állományban van.
(9) Gyermekek iskoláztatásához jövedelemtől függetlenül az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve pénzbeli támogatást nyújtható, melyről a
képviselőtestület dönt.

Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában
a) váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható többletkiadása keletkezett, emiatt létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került.
aa) betegség miatt
ab) haláleset miatt,
ac) elemi kár elhárításához,
ad) válságban lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
ae) gyermekek iskoláztatáshoz
af) gyermek fogadásának előkészítéséhez
ag) gyermek hátrányos helyzete miatt
ah) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
ai) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz

(10) A polgármester jövedelemvizsgálat nélkül haláleset, illetve gyermekszületés alkalmából 20.000,- Ft
önkormányzati segélyt állapíthat meg.
(11) A polgármester, amennyiben a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, hatáskörében eljárva 25.000,-Ft-ig állapíthat meg eseti önkormányzati segélyt.

Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni
ellátást kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul vagy
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem a rendeltetésének
megfelelően történik.

b) családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg
ba) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum összegének
200%-át,
bb) egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének
150%-át.

A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása – ide értve a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is – lehet.

Az önkormányzati segély iránti kérelmet az önkormányzat erre a célra rendszeresített formanyomtatványán kell benyújtani, melyhez -figyelemmel a 6.§.(5) bekezdésére – mellékelni kell

Önkormányzati segély egy naptári éven belül ugyanannak a személynek vagy családnak legfeljebb 3 alkalommal nyújtható és éves összege nem lehet több a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ánál
(71.250,-Ft)

a) a család jövedelem típusának megfelelő igazolást,
vagy azok fénymásolatát, vagy
b) a (2) bekezdés aa) – ai) pontjait alátámasztó igazolásokat
(pld: kórházi, orvosi igazolás, gyógyszerköltség, halotti
anyakönyvi kivonat, temetési költség számlájának bemutatása, születési anyakönyvi kivonat,gyermekintézmény
által kiszámlázott térítési díj, iskolalátogatási
igazolás,terhes gondozásról szóló igazolás, egyéb, a kérelmet alátámasztó számla, vagy nyilatkozat stb.)

Nem részesülhet önkormányzati segélyben az a
személy, aki:

a) elutasította az önkormányzat, vagy munkaügyi központ által felajánlott munkát, közfoglalkoztatási munkaviszonya rendkívüli felmondással szűnt meg.
b) köztartozással bír az önkormányzat felé, kivéve, ha
tartozását rajta kívül álló okokból nem tudja rendezni
(olyan rendkívüli élethelyzetbe került)

Meghatározott időszakra, havi rendszerességgel folyósított önkormányzati segély abban az
esetben állapítható meg, ha a család olyan tar-
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c) lakókörnyezete megfelel az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek, életkörülményei rendezettek.
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