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Képviselő testületi ülés
Szalapa Község Képviselő testülete, idén először február 6 – án ülésezett. Az első napi rendi pont tárgyalásánál az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozatainak
vizsgálatáról tartott beszámolót Mike Tünde, az Ügyrendi Bizottság elnöke. A beszámolóban értesíttette
a megjelenteket, hogy minden képviselőtestületi tag
határidőre leadta vagyonnyilatkozatát. Szalapa Község Önkormányzata 5 igen szavazattal a következő
határozatot hozta meg; a települési képviselők illetve
hozzátartozóik, eleget tettek az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek határidőre, így a képviselői jogaikat gyakorolhatják és a meghatározott
juttatásokban részesülhetnek.

„A kölcsönvevő a kölcsönvett vagyonelemeket az önkormányzat közfoglalkoztatási programjához biztosítja, amennyiben ez a feladatellátást nem veszélyezteti.”
A negyedik napi rendi pont a feladat-ellátási szerződés a szociális szövetkezettel. Kiss Csaba polgármester a szerződésben az ellátandó feladatok között javaslatot tesz néhány pontosításra. Ilyen pont például
a helyi közterületek fenntartása, a megbízó tulajdonban lévő közutak fenntartása és a köztemető fenntartása.
A következő napirendi pont a képviselők KOMA-ba
történő felvételükről való tájékoztatás. A képviselő
testület tagjai maradéktalanul eleget tettek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételnek.

A második napirendi pont az Önkormányzat 2015. évi
költségvetés tervezete. Bödör Endréné , jegyző összehasonlította a 2015. évi tervezetet, a 2014. évi költségvetéssel. A következő változások jelennek meg
A hatodik és egyben utolsó napirendi pont a vegyes
idén a költségvetésben;
ügyek. Szó volt a szociális támogatások rendszerének
1. közművelődési feladatok támogatására 2015 megváltozásának ismertetéséről.
– ben magasabb összeg jut
2. változás lesz a helyi települési adóban
3. szociális feladatokra kapott támogatás kevés,
többre lenne szükség

Szalapa stratégiája
a megmaradásért

A szociális feladatokra kapott támogatások összegének megemelésére javaslatokat tettek. Továbbá Kiss
Csaba polgármester tanácsolta, hogy tegyék bele az
idei költségvetésbe a hivatal és az orvosi rendelő villany hálózatának megújításához szükséges kiadásokat, illetve a falugondnoki autóra szükséges 4 db téli
gumi és acél felni kiadását.

A Nemzeti Közművelődési Intézettel együtt működve,
településünkön 3 műhelymunkát tartottunk, tréner
segítségével. A műhelymunkák során feltártuk közöA következő napirendi pont az Önkormányzat ha- sen a falu aktív lakosaival, azokat a tényezőket, amik
szonkölcsön szerződése a Szövetkezettel. Kiss Csaba segíthetik településünk előbbre jutását, illetve azokat
polgármester ismertette a szerződésben foglaltakat, is, amelyeket gátolhatják ezt. Az utolsó műhelymunazt, hogy a START mintaprogramban szereplő eszkö- ka 2015. január 29 – én volt. Ennek keretében bemuzök haszonkölcsön szerződéssel átadhatóak a Szociá- tattuk azt a stratégiát, mely segítheti falunk jövőjét. A
lis Szövetkezetnek. A képviselőtestület kiegészítette a meghívottak között voltak polgármesterek, jegyzők,
szerződést a következővel;
dolgozók, a falu lakosai, de a környéken lévő Alapítványból és Egyesületből is képviselték magukat.
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Segélyezési rendszer átalakulása 2015. március 1-től
Március 1-től több, önkormányzat által nyújtott szociális ellátási forma megszűnik, mint kötelező feladat. A
teljes támogatási rendszer átalakul. A szociális törvény az önkormányzatoknak csak azt teszi kötelezővé, hogy
egyféle támogatást, azt is csak rendkívüli esetben nyújtsanak a rászorulóknak (ez a települési támogatás
keretében biztosított segély) Arról szabadon dönthetnek, hogy ezen felül biztosítanak-e bármilyen más
rendszeres települési támogatást, mivel a települések csak egy része kap majd ehhez állami támogatást.
I. Járási Hivataltól igényelhető támogatások: (Járási ügysegéd ügyfélfogadási ideje: minden hétfőn 11,10
órától 12,00 óráig az önkormányzat hivatali helyiségben)
-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás (22.800,-Ft)
alanyi és normatív közgyógyellátás (magasabb összegű családi pótlék, rokkantsági ellátás stb, valamint a
családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 28.500,-Ft-ot, egyedülálló esetén 42.750,-Ft-ot.)
alanyi ápolási díj (fogyatékossági támogatásban részesülő ápolásra szoruló után)

Megszűnő támogatás a lakásfenntartási támogatás, a méltányos közgyógyellátásra való jogosultság,
valamint a rendszeres szociális segély
I. Önkormányzattól igényelhető támogatások (települési támogatásról szóló helyi rendelet alapján)
1. Gyógyszertámogatás állapítható meg annak , aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
aa) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,-Ft-ot)
ab) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 225%-át (62.700,-Ft-ot)
ac) három vagy több fős család esetén a nyugdíjmin. 175%-át (49.875,-Ft-ot), és vagyonnal nem rendelkezik.
b) támogatás mértéke: legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett gyógyszereinek a havi költsége
5.000,-Ft –tól 10.000,-Ft-ig a gyógyszerköltség 25%-a, ha meghaladja a 10.000,-Ft-ot., 6.000,-Ft/hó
A támogatás megállapítása iránti kérelmet a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani,
melyhez mellékelni kell:
- a családban élők jövedelemigazolását,
- vagyonnyilatkozatát,
- a kérelmező által rendszeresen, legalább 6 hónapig szedett gyógyszereiről kiállított háziorvosi igazolást,
- a gyógyszerek térítési díjáról szóló gyógyszertári bizonylatot.
2. Átmeneti segély: képviselő-testület átmeneti segélyt állapíthat meg annak a létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki
a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és váratlan esemény, elemi
kár, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadásuk keletkezett vagy várható,
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
ba) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum összegének 200%-át (57.000,-Ft)
bb) egyéb esetben a nyugdíjminimum 150%-át. (42.750,-Ft)
Különösen indokolt esetben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékhatároktól a nyugdíjminimum
összegének 50%-ával el lehet térni. Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet,
ha a kiadás a gyermek iskoláztatásához szükséges.
Nem részesülhet átmeneti 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)
A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.
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Tájékoztató
az Erzsébet programról

HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. január 01.
napjától a település területén a kommunális
szennyvíz elszállítását Kustos Gábor 8330 Sümeg,
Építők u. 1. szám alatti lakos vállalkozó végzi.
A szennyvízszállítás díja: 1.400 Ft+ÁFA/m3
Elérhetőségek: Kustos Gábor vállalkozó
Tel.: 0630/641-8898 0630/288-0872

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatala részéről tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Erzsébet programmal kapcsolatos
tájékoztatás, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges technikai támogatás ügyfélfogadási időben az állampolgárok rendelkezésére áll a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaszentgróti Járási Hivatala
Hatósági Osztályán (8790 Zalaszentgrót, Csány L u.
2. I. emelet 2., 8., 9. számú) hivatali helyiségében.

Települési Értéktár Bizottság
megalakulása
Településünkön megalakult a Települési Értéktár
Bizottság. A Bizottság megalakulását a település
képviselőtestülete is támogatta, így 3 főből álló Bizottság jött létre, 2014. decemberében. A Bizottság tagjainak legfőbb feladata, hogy a településen
fellelhető étékeket, melyekre a település lakói tehetnek javaslatot, elbírálják, majd továbbítsák a
Megyei Értéktár felé. Így az elfogadott értékek , bekerülnek Szalapa Értéktárába, mely így fennmarad
az utókor és a jelenkor számára is.
Települési Értéktár Bizottsági tagok:
- Mike Tünde
- Czémán Imre
- Pál Dezső
Ha szeretne értéket javasolni, akkor a nyomtatványt az Önkormányzati irodában kérhet.

Értéktár Pályázatot nyújtott be az
Önkormányzat
Kis falu Nagy értékei címmel pályázatot adott be
Szalapa Község Önkormányzata. A projekt keretében lehetőség nyílik településünkön található, vagy
a csaknem feledésbe merülő értékeink – szellemi,
tárgyi, természeti – kutatására, felelevenítésére.
Annak érdekében, hogy értékeink mind az utókor,
mind a jelenkor számára fennmaradjanak.

Felhívás
Településen keletkező fás szárú kertészeti zöld hulladék összegyűjtésére

Pályázatunkat 3 fő vonal mentén kívánjuk megvalósítani. Elsősorban kutatási munkával kiadványt szeretnénk készíteni, melynek köszönhetően írásos és képi emlék is fenn marad
településünkről. Másrészben olyan fatörzsből
kialakított értékmegőrzőt kívánunk létrehozni,
amelyben a település lakosai számukra vagy a
település számára fontos értékeket szeretnének
itt megőrizni. Harmadrészben pedig az elkészült
írásos és képi anyagot egy rendezvény keretében
szeretnénk bemutatni a lakosságnak.

Szalapa Község Önkormányzata ismét felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben valamely helyi
lakosnak vagy közületnek kertészeti vagy tereprendezési munkája során nyesési, vágástéri fás szárú
zöld hulladéka keletkezik azt összegyűjtve ingyenesen átadhatja az Önkormányzat részére.
Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási program keretében elszállítja, majd kezeli a zöldhulladékot. Az
elszállítási igényt jelezni lehetséges Molnár Imréné
közfoglalkoztatási csoportvezető, Renczes István
falugondok, a települési képviselők, illetve a polgármester részére. Az elszállítás előre egyeztetett
időpontban történik a bejelentéstől számított 30
napon belül.

Ezeken az érétkeknek a bemutatására egy időszakos kiállítás keretében a falu kultúrházában kerül
majd sor, melyet augusztus 20 - tól a projekt zárásáig megtekinthetnek, majd ezt követően is nyitva
áll az érdeklődők számára.
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Zalavíz Hírlevél

FELHÍVÁS!

Tisztelt Fogyasztónk!

A Zalai Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Keszthelyi kirendeltsége felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2015 március 5 – én hatályba lép az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet. Ezek szerint a 2015. március 5
– től a növényzet és a hulladék szabadtéri égetése
tilos abban az esetben is, ha település rendelkezik
helyi rendelettel az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan.

Tájékoztatjuk, hogy az Aquazala Kft. 2014.12.31i hatállyal beolvadt az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-be (röviden Zalavíz Zrt.). A beolvadással
az Aquazala Kft. megszűnt.
A Zalavíz Zrt. által kibocsátott számlákat a 2015.
januári elszámolási időszaktól, negyedéves bontásban postázzuk. Első alkalommal várhatóan áprilisban vehetik kézhez számláikat, a 2015. január
– máricusi elszámolási időszakra vonatkozóan.
A számlákat az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvénynek megfelelően készítjük el, ezeket Önök a már megszokott
formában tekinthetik meg. A főbb változások a
számla fejlécében, a szolgáltatót érintő adatok közt
lesznek.

A belterületen keletkezett hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása aprítással, darálással, komposztálással történhet. Amennyiben szabálysértés történik, az pénzbírsággal sújtható.

Lakossági és nem lakossági fogyasztóink vízmérő
leolvasására évente egyszer kerül sor. A leolvasások között havi bontásban részszámlát bocsátunk
ki minden fogyasztó részére. A havi 100m3/hó átlagfogyasztás feletti fogyasztók részére továbbra is
havonta történik a vízmérő leolvasása és az elszámoló számla készítése. A számlákat az érvényben
levő díjszabás alapján állítjuk ki.

FELHÍVÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja
a földtulajdonosok és földhasználók figyelmét at
alábbiakra;

Leolvasási rend;
Május: Bazsi, Döbröce, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid,
Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Nagypáli
Központi elérhetőségek
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Levélcím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.:178
Telefon: 92/500-300
Hibabejelentő: 80/202-178
Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu
Web: www.zalaviz.hu
Zalaszentgrót, fiókiroda
Cím: 8790 Zalaszentgrót, Mező F. u. 27.
Telefon: 92/500-366
Ügyfélfogadás és pénztár rendje
Kedd: 14:00 - 18:00
Csütörtök: 08:00 – 12:00
Hétfő, szerda, péntek: zárva
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a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII . törvény 70. paragrafusa
(2) bekezdés alapján a törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre, vagy határozott időtartamra kötött haszonkölcsön- szerződés 2014. december 31 – vel megszűnt

-

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 14. paragrafus (1) bekezdés a) pontja és
(2) bekezdés e) pontja alapján, ha a bejegyzett
használat olyan földhasználati szerződésen
alapul, amely szerződés szerinti jogosultság
jogszabály alapján megszűnt, azt a földhivatal
hivatalból törölheti

Ezentúl felhívja a fölhasználók szíves figyelmét,
hogy a december 31 – ével megszűnt haszonkölcsön-szerződések helyett az új használati jogosultságot megalapozó földhasználati szerződés alapján
fölhasználati bejelentés megtétele szükséges a
földhasználati bejegyzés törlésének időpontjától
függetlenül.
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