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Nem emelkedik a szociális 
étkeztetés térítési díja 2014-ben

Taggyűlést tartott a Szalapai 
Szociális Szövetkezet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térí-
tési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 9.§ (2) 
bekezdése értelmében az étkeztetés intézményi térítési 
díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatá-
si önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás kü-
lönbségének egy napra jutó összegét.

Ez a alapján a 2014. évi normatív támogatás napi összege 
221 Ft / fő. Egy adagra jutó étkezési önköltség 2013. év-
ben 710 Ft. Az önköltség és állami normatíva különböze-
te 489 Ft.

A képviselő testület ez alapján elfogadta a javasolt intéz-
ményi térítési díjat, a szociális étkeztetésre 382 Ft + Áfa, 
485 Ft mértékkel. A díj ez alapján megegyezik a 2013. évi-
vel. A kapcsolódó rendelet 2014. április 1-el lép hatályba.
                                                                                                       
           Kiss Csaba
      polgármester

Szalapai Szociális Szövetkezet 2013.december 30-án 
17:00 órai kezdéssel tartott rendes taggyűlést, amelyen 
három napirend került megszavazásra és tárgyalásra.

Az első napirendi pontban, amely a szövetkezet 2013. évi 
beszámolója volt az éves tevékenységről, támogatási ké-
relmekről, valamint a megkötött szerződésekről tájékoztat-
ta a tagokat Kiss Csaba elnök. Beszámolójában kitért arra, 
hogy a szövetkezet bevétele a tagdíjakon kívül növényter-
mesztési, és zöldfelület fenntartási szolgáltatásból, beton-
gyártásból tevődőt össze, míg a kiadásokat az alapításhoz 
és működéshez szükséges bevételek tették ki.

Az elnök részletesen tájékozatta a tagokat az egymás-
ra épülő benyújtott a TÁMOP, illetve a LEADER 2013 
pályázatokról. A szövetkezet „Mintagazdaság létesíté-
se a Szalapai Apsamajorban” megnevezésű projektje 
20.000.000 Ft támogatásban részesült, a támogatói ok-
iratot a szövetkezet 2013. december.21-én vette kézhez. 
A TÁMOP pályázatról elmondta, hogy mire várható an-
nak bírálata és befogadása, illetve azt, hogy a pályázat-
tal lehetőség nyílik különböző beruházásokra, azon belül 
hosszabb távú munkahelyteremtésre, méhészeti kellékek 
gyártására, tároló helységek, élelmiszer és vegyes bolt ki-
alakítására, továbbá növényolaj sajtoló műhelyre. A köz-
gyűlésen mind ezekről látványtervek is kifüggesztésre ke-
rültek. Várhatóan a LEADER 2013 projekt csak a TÁMOP 
projekt támogatása által kerülhetne megvalósításra, mi-
vel azok mind pénzügyileg, mind műszakilag is egymás-
ra épülnek majd.

Kiss Csaba elnök beszámolója után a második napirendi 
pontban, felkérte Bata Ferenc Felügyelő Bizottsági elnö-
köt, tartsa meg a 2013. évi Felügyelő Bizottsági beszámo-
lóját a szövetkezetet érintő pénzügyi számviteli tevékeny-
ségekről. Bata Ferenc a beszámolót megtartotta, amelyet 
a közgyűlés elfogadott.

Közgyűlés harmadik napirendi pontjában Kiss Csaba el-
nök javaslatot tett az alapszabályzat módosítására. A 
alapszabályzatban az Alapvető rendelkezések, A Szövet-
kezet és a Tagok közötti Jogviszony, a Tagok jogai és kö-
telezettségei pontok módosultak, melyet a közgyűlés szin-
tén egyhangúan elfogadott.

Az egyebekben elmondottak után az elnök a taggyűlést 
berekesztette.

              Volner Szabina
                Nemzeti Közművelődési Intézet
                                 helyi referens

Országgyűlési választás 2014

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte az országgyű-
lési képviselők 2014. Évi választását. A szavazás napja: 
2014. április 6. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szalapa településen 1 db szavazókör fog működni, en-
nek helyszíne Szalapa, Fő utca 39. szám, Könyvtár és 
Közösségi Ház.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől 
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa meg-
jelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyaror-
szág külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 
16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes 
helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy or-
szágos listára lehet. Az országgyűlési választáson nem-
zetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett 
nemzetiségi listára szavazhat.
Amennyiben a választásokkal kapcsolatosan kérdése 
merülne föl, úgy bizalommal fordulhat a Helyi Választá-
si Bizottsági tagokhoz vagy a Helyi Választási Irodához 
A HVB tagjai a településen Tóth László, Dudli Józsefné, 
Krácsovics Ibolya, Volner Lajos és Pál Dezső.
A Helyi Választási Irodát Bödör Endréné jegyző vezeti.
Kérjük éljenek választójogukkal!

     Bödör Endréné
     HVI vezető
     jegyző
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Ha számadást szeretnék készíteni az elmúlt időszak-
ról, azt mondanám, hogy nincs nagy változás. Igaz, 
hogy az első években mindig volt egy-egy vendég, aki 
valamilyen témában ismeretet nyújtott. Eleinte kéthe-
tenként találkoztunk. Most már csak havonta vannak 
rendezvényeink. Ilyenkor legalább 2 névnapost tu-
dunk köszönteni. A közös versmondás, éneklés mel-
lett egyéni szereplések is akadnak. Próbálunk segít-
séget, megértést tanúsítani a beteg társainknak. A „Te-
rülj asztalkám!” mindig örömet okoz a résztvevőknek. 

Próbálkoztam már érdekes DVD vetítésekkel is, saj-
nos nem sok sikerrel. Vissza tudjuk nézni az összejö-
vetelről készített felvételeket Cd-ről.
Legutóbb az őszi Idősek napjáról 62 felvételt készített 
a fényképészünk: Somogyi József. Jól éreztük ma-
gunkat a csicsóka bemutatón. A falunapi főzőverseny 
is sikeres volt.

A fi atalok és középkorúak társaságában részvettem 
a nyár folyamán egy smink bemutatón. Sokféle süte-
mény és harapnivaló készül a névnapokra. Jól érzik 
magukat az összejövetelen a társaim. A mozgásszer-
vi megbetegedésekről, reumáról, cukorbetegségről 
tartott beszámolót egy nyugdíjas gyógymasszőr ven-
dégünk. Az idő eljárt felettünk, egyre több betegség-
gel küszködünk. Egyik társunktól kaptunk használatra 
egy elektromos masszázsfotelt. Összejöveteleinken 
felváltva kipróbáljuk. Köszönet érte Horváth Józsefné 

Évának. A szociális gondozónk vérnyomást mér alkal-
manként.

A felettest könyvtártól értékes fényképezőgépet kap-
tunk. A fényképek már 2 füzetet megtöltöttek. Szíve-
sen megmutatjuk a vendégeknek. Februártól havi 1 al-
kalommal Gyógynövények, fűszernövények című elő-
adás indult. Itt is bővíthetjük ismereteinket. Legutóbb 
mosdószappant és illóolajat készítettünk. Kár, hogy 
kevesen vesznek részt rajta. Aki nehezen mozog olva-
sással, horgolással tölti el a hosszú téli estéket.
Áprilisban és májusban is lesz még előadás a gyógy-
növények használatáról és feldolgozásáról.

Azt tapasztalom, hogy lehet bármilyen érdekes prog-
ram, az időseket leginkább a személyes beszélgetés 
érdekli. Fontos az egymásra fi gyelés, együttérzés. A 
téli hónapokban ritkán mozdultunk ki.
Az idősek és a rászorulók nevében megköszönöm az 

Önkormányzat segítőkészségét, hogy gondoskodtak 
a téli tüzelő napi behordásáról, a fa fűrészeléséről, az 
igénylők tűzifa pótlásáról, a konyhakertek gondozásá-
ról. Bármi gond akadt, azt megoldották. A templomker-
tet közös erővel virágosítottuk. Itt a tavasz, alig várjuk, 
hogy kinn dolgozhassunk!

Szalapa, 2014.03.11.              Tisztelettel: Viola Lajosné

Öt év a mérlegen 
a Nyugdíjas Klubban!


