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„A falu 2014 augusztusában, mikor ez a krónika íródott jelen van és továbbra is él. A község 

azonban rengeteg problémával küszködik. Elöregedés. Munkanélküliség. Fiatalok külföldre 

vándorlása. Hátrahagyott öreg ingatlanok, házak. Nincstelenség. Hitelspirál. S további súlyos 

egyénre és társadalomra jellemző, modern és hagyományos tipikus problémák.  

Mégis hinnünk kell ebben a helyi közösségben, ebben az egyetlen megfoghatatlan spirituális 

erőben, amelyhez talán egy kevés segítséget nyújthat ez az írott krónika. 

Mert én hiszem azt, hogy együtt és együvé kell mennünk, ha azt akarjuk, hogy a falu 

fennmaradjon és továbbra is éljen. S mindent le kell írnunk, hogy tanuljunk belőle. Hogy 

tudjuk azt, hogy kitől mit kérdezzünk; kire és mire emlékezzünk; mit hol találjunk meg és 

hogy mit és hol hibáztunk el. 

Ebben kell hinnünk….”1 

 

           Kiss Csaba 

        Szalapa község polgármestere 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kiss Csaba (2014): Írott Krónika 31. o. 
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Bevezetés 

Szalapa Község Önkormányzata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve 

csatlakozott az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú ”Képzés a konvergencia 

régiókban lévő önkormányzatoknak” című kiemelt projekthez. A projekt célja, hogy a 

település életében meghatározó szerepet betöltő gazdasági, civil és a közszféra 

szereplőivel szorosan együttműködve alkossák meg Szalapa és a környező települések 

életét befolyásoló integrált gazdaságfejlesztési programot. A kialakítandó stratégia 

meghatározhatja a település mikro- és makro-környezetének az elkövetkező időszakra 

vonatkozó fejlődési irányát.  

A dolgozat kapcsolódik az önkormányzati stratégia-alkotás folyamatához, hiszen 

feladata a település jelenlegi stratégiai dokumentumainak áttekintése, értékelése, 

gyakorlatilag egy helyzetelemzés készítése, ami alapot adhat a fejlesztési irányok 

meghatározásához. 

A helyzetelemzéshez alkalmazott adatgyűjtési módszerek a következők: 

• meglévő dokumentumok, koncepciók, stratégiák, jegyzőkönyvek, programok 

tanulmányozása, feldolgozása, 

• interjú a település polgármesterével, 

• kérdőíves felmérés a lakosok körében, 

• TeIR-rendszer adatai, 

• Zalaszentgrót város építéshatóságának adatbázisa, 

• Internetes honlapokon elérhető anyagok felhasználása. 

A dokumentumok beszerzése több úton történt: írásbeli és szóbeli kérelemmel az 

önkormányzat közérdekű adatai megismerése érdekében, a polgármesterrel történt 

személyes tárgyalás keretében, továbbá az internet segítségével. Az átadott 

dokumentumok nem teljes körűek, a település nem rendelkezik az összes irányadó 

koncepcióval, stratégiai dokumentummal.  

Nagyfokú alkalmazkodóképesség kell ahhoz, hogy a folyamatos változásokhoz, a belső 

és a külső környezeti hatásokhoz igazodhasson egy települési önkormányzat a 

kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatai végrehajtása során. Reméljük, hogy 

ezzel a tanulmányunkkal segítséget tudunk nyújtani a település további fejlődését 

megalapozó döntésekhez. 
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I.  Szalapa, az idén 250 éves település 

I. 1. Szalapa földrajzi elhelyezkedése2,3 

Szalapa a Nyugat-Dunántúli régióban, Zala megye észak-keleti szélén található 250 éves 

település, amely a Zalaszentgróti járáshoz tartozik. A kicsiny virágos falu a Keszthelyi-

hegység északi nyúlványán és a Zalai-dombság keleti lejtőin fekszik. A legközelebbi város 

Zalaszentgrót (8 km). A községből jól látható a Sümegi Vár, a Somló és a Ság-hegy is. Egy 

órán belüli elérhető közelségben van Sárvár, Hévíz, Keszthely, Kehidakustány, Zalaegerszeg 

és a Balaton is. A települést érinti a Jánosháza–Óhíd–Keszthely fontosabb mellékút. Erre 

kapcsolódik egy kisebb forgalmú út, amely Mihályfa–Sümeg, illetve Türje irányába teremt 

kapcsolatot. A község mind Zalaszentgrót, mind Sümeg felől autóbuszon jól elérhető. 

Területe 4,52 km2 (452 ha), GPS koordinátái: 46.99165, 17.14561, EOV koordinátái: 505354, 

184812. Időzóna: CET, UTC+1. 

I. 2. Szalapa története4.5 

A faluról a leghitelesebb összefoglaló történeti leírás a Zala Megyei Levéltárban a 

Helytörténeti lexikonban található. Ebben az anyagban a község nevének ismertetésénél ez 

áll: „Eredete ismeretlen.” A felkutatott anyagokban, a település első írásos említésére 

vonatkozó adatok eltérőek. A falu nevét is több formában közlik a források. A következő 

elnevezések fordulnak elő: „1438: Zalapha,” „1592: Zalapa, Szalaba, Salapa, Szalapataka.” 

Kiss Lajos etimológiai szótárában megtaláljuk a település nevének szómagyarázatát. „Szláv 

eredetű; értelme zuhatag, zuhogó, sellő.” 

Szalapa a zalai dombvidék keleti lejtőjén települt község, a lakosság a feltehetően a 300 méter 

hosszúságban feltárt középkori településen élhetett. Az itt talált edénymaradványok Árpád-

kori település maradványaira utalnak. A jelenlegi falutól délre, az Ónodfai-dülőben, a 

dombháton található középkori cserepek a bizonyítékai a régi település helyének. 

                                                 
2 http://hu.wikipedia.org/wiki/Szalapa 
3 http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=20543 
4 http://www.szalapa.hu/telepulesunk/bemutatkozas 
5 Kiss Csaba (2014): Írott Krónika 
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Szalapa települést – 758 éve – IV. Béla Árpád-házi magyar király uralkodásának idejében, 

1256-ben említik először Istuka föld határjárásában, mint ennek nyugati szomszédját. Szalapa 

község határában találunk egy Apsa (Apsatelke, Apsafeuolde) nevű majort. Ez Szalapa 

község része. Maga a név valószínű, hogy az Absalon, esetleg az Ábrahám név -sa képzővel 

alkotott becéző alakja, amelyből helynév lett. Apsát 1256-ban említik először szintén Istuka 

föld határjárásában, amellyel szomszédos volt. 

Ezt követően egészen 1430-ig nem szólnak róla a források. A településen ekkor csak nemesek 

éltek, birtokosai a Tekenyei, az Őri, a Fodor, a Csillag, a Forintos és a Szegedi családok 

voltak. A török hódoltság idején többször lakatlanná vált. A XVIII. században is lakatlan, a 

birtokos nemesek nem a településen élnek. A hódoltság korában valószínűleg elpusztult, csak 

1674-ben említik újra, Felső-Szalapa néven. 

Mária Terézia korában történik meg gyakorlatilag a legnagyobb számú német betelepülés 

Magyarországra, amelynek csúcspontja 1763 és 1771 között van. A falu ismételt benépesülése 

katolikus német telepesek által történt 1767-tól kezdődően, akik a hely leggazdagabb 

földesuraival (Forintos Gábor, Ádám, György és János) szerződésben (contractus) vállalták, 

hogy a nemesi földeket megművelik. Ennek fejében építéshez házhelyet kaptak és három évre 

mentesültek az árenda (földbérlet) megfizetésétől. A földesurak adományleveleik alapján 

szerezhettek be embereket, akikkel „contractus”-t kötöttek. Szalapa Új Helység zselléreinek 

képviselői 1772-ben az alábbi nyilatkozatot mondták jegyzőkönyvbe az uralkodó, Mária 

Terézia megbízottjának: „Urbáriumunk nincsen, már hatodik esztendeje, hogy 

földesurainknak engedelmébül ezen helyre szállottunk és helységünket építjük. Contractus 

mellett vagyunk és készpénzül fizetünk földesurainknak. Minek előtte megszállottuk 

helységünket, erdő és sűrű (volt) a falunknak helye, attúl senki semmit sem adott, minthogy 

senki sem lakott rajta.”Az egyik legfontosabb történeti emlék ez az 1772. április 30-án tett 

nyilatkozat, amelyből kiderül az, hogy Szalapát 1767-ben telepítették be bajor parasztokkal. 

Ezt követően az aprófalu lakossága folyamatosan nőtt, egészen az 1960-as évekig. Azon 

kevés falvak egyike, ahol a népesség a XIX. században nem csökkent. A község főprofilja a 

mezőgazdaságon belül az állat-, elsősorban a szarvasmarha-tenyésztés volt.  
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A II. világháborút követően Szalapa nagy változásokon ment át. A korábbi „egyutcás” 

településből „kétutcássá” fejlődött, a lakosság a mezőgazdasági munkáról egyre inkább áttért 

a zalaszentgróti munkahelyekre történő ingázásra. Mindeközben a település térségi szerepe is 

nőtt, mivel az 1945-ben megnyílt általános iskola a környékbeli települések tanulóit is 

fogadta.  

Két tantermes osztatlan iskolája a körzetesítés miatt 1975-ben szűnt meg. 

1950-ben kapott a falu villanyt. A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején épült ki a 

vízvezeték-hálózat, illetve ekkor történt a vezetékes gáz bekötése is. A lakások egy részébe a 

telefont is bekötötték, illetve a falu önerőből kábel televízió hálózatot is létrehozott. 1970-ben 

98 rádió és 33 televízió előfizetőt tartottak nyilván, személygépkocsi tulajdonnal 8 fő 

rendelkezett. 1945 óta van a községnek autóbuszjárata, naponta 14 autóbusz halad át a 

településen. A községen halad át a Sümeg-Zalaegerszeg (régebben postaút) és a Jánosháza-

Karmacs közút. A falu autóbusszal jól elérhető mind Zalaszentgrót, mind Sümeg városa felől. 

Vasúti nyomvonal nincs. A legközelebbi vasútállomás Ötvösön, 4 kilométerre található. 

Járdát – 450 méter hosszan – 1966-ban építettek. Ezen kívül tűzoltó szertárat és ravatalozót 

létesítettek.  

Szalapa: Ravatalozó 

Annyi bizonyos, hogy a századelőtől a II. világháborúig a falu lakosságszáma folyamatosan 

emelkedett. 1910-ben 279 fő, 1920-ban 343 fő, 1930-ban 390 fő, míg 1941-ben 350 fő lakosa 

volt a településnek. A lakosság több mint 80 %-a mezőgazdaságból élt. Szalapa népessége 

1970-ben 406 fő, 1980-ban 303 fő. A tömeges elvándorlás az iskolabezárás után történt. 

Lakóinak száma a 60-as években még 446 fő, ma mindösszesen 218 fő. Népsűrűsége 44,69 

fő/m2. 

Szalapa népessége 1980-ban már csak 303 fő. Az 1990-es évek közepétől roma családok 

települnek be a faluba, ami korábban nem volt jellemző.  
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Az elmúlt évtizedek szétzilálták, elbomlasztották a kistelepülések, kisgazdaságok, kispiacok 

egymást kiegészítő együttműködésének szövetét. Nagyon magassá vált a munkanélküliség, 

sok munkahely megszűnt. 1993. évben a településen megközelítette a 30%-ot. Az egyre 

nehezebb élet, az eszközök és források hiánya rádöbbentette a térség önkormányzatait, hogy 

önmagukban tehetetlenek, ezért létrehozták az országban az elsők között a ZalA-KAR – a 

Térségi Innovációs - Kistérségi – Társulást. A társuláson keresztül jó néhány programban, 

projektben részt vett a település, és a pályázati lehetőségek is bővültek. A nyertes 

pályázatokból fejlesztések valósultak meg, úgymint járdaépítés és felújítás, közpark fejlesztés, 

valamint különböző középületek felújítása. 

A rendszerváltás egyúttal új politikai helyzetet is teremtett, a települések magukról 

gondoskodhattak, önkormányzatokat alakítottak. Szalapa önálló önkormányzatot hozhatott 

létre saját képviselő-testülettel és polgármesterrel. Mai szemmel értékelve megállapítható, 

hogy a jogi önállóság a kistelepülések viszonylatában nem járt együtt a fejlődőképes 

gazdasági önállósággal.  

A falu a 2010-es évektől indult el az önfenntartó településsé válás útján, önkormányzata 

mintaprogramokban vesz részt, tagként szociális szövetkezetet alapított, előtérbe helyezte a 

helyi közösség újraszervezését és munkahelyek teremtését. 

I. 3. Szalapa közigazgatási adatai, jellemzői 

a) A Zalaszentgróti Járás területe 282,56 m2, népessége 15518 fő, népsűrűsége 55 fő/km2 

volt a járások megalakulásakor. 

A járáshoz Zalaszentgrót város és 19 község tartozik, köztük Szalapa is.  

Jegyző, körjegyző: Bödör Endréné 

Közös önkormányzati hivatalok: Óhíd-Mihályfa-Kisvásárhely-Sümegcsehi-Döbröce-

Kisgörbő-Nagygörbő-Szalapa-Sénye  
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A járáshoz tartozó települések mutatói6 

Település 
Település 
besorolása 

(2013. július 15.) 
Közös hivatal 

Kistérség 
(2013. január 

1.) 

Népesség 
(2013. január 

1.) 

Terület 
(km²) 

Zalaszentgrót járásszékhely város Zalaszentgrót Zalaszentgróti 6 634 74,65 

Batyk község Türje Zalaszentgróti 391 8,09 

Döbröce község Óhíd Zalaszentgróti 63 2,70 

Dötk község Kehidakustány Zalaszentgróti 27 1,72 

Kallósd község Kehidakustány Zalaszentgróti 91 5,41 

Kehidakustány község Kehidakustány Zalaszentgróti 1 218 19,75 

Kisgörbő község Óhíd Zalaszentgróti 165 6,59 

Kisvásárhely község Óhíd Zalaszentgróti 44 4,35 

Mihályfa község Óhíd Zalaszentgróti 368 12,07 

Nagygörbő község Óhíd Zalaszentgróti 166 7,45 

Óhíd község Óhíd Zalaszentgróti 609 12,48 

Pakod község Kehidakustány Zalaszentgróti 891 12,55 

Sénye község Óhíd Zalaszentgróti 35 3,04 

Sümegcsehi község Óhíd Zalaszentgróti 629 17,44 

Szalapa község Óhíd Zalaszentgróti 208 4,52 

Tekenye község Zalaszentgrót Zalaszentgróti 407 6,96 

Türje község Türje Zalaszentgróti 1 638 38,23 

Zalabér község Zalaszentgrót Zalaszentgróti 705 12,78 

                                                 

6 http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentgr%C3%B3ti_j%C3%A1r%C3%A1s 
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Település 
Település 
besorolása 

(2013. július 15.) 
Közös hivatal 

Kistérség 
(2013. január 

1.) 

Népesség 
(2013. január 

1.) 

Terület 
(km²) 

Zalaszentlászló község Türje Zalaszentgróti 857 19,67 

Zalavég község Zalaszentgrót Zalaszentgróti 372 12,11 

 

 

b) Szalapa a jelenkori közigazgatási jelképeit – címerét és zászlaját – 2001. július 14-én 

avatta fel és vette használatba a település, a millenniumi rendezvénysorozat 

alkalmából. A jelképek használatát 5/2001. (VI. 13.) számú önkormányzati rendelet 

rögzíti. 

Szalapa címere 

A címer háromszögű tárcsapajzs arany mezejében behajló kék sátor, a pajzsfőben egy–egy 

lebegő arany közepű kék heraldikai rózsa, a pajzs alsó részében lebegő arany parolázó kezek, 

arany latin keresztet tartanak. A pajzs jobb és bal oldalát koszorúszerűen elhelyezett, arany 

búzakalász–fonat díszíti. A címerpajzs felett lebegő feketekontúros arany betűkkel SZALAPA 

felirat szerepel. A címer szimbolikájában a kék szín a község nevének (zuhatag) 

szómagyarázatára utal. A rózsák a település virágos ablakainak, kertjeinek, érintetlen 

természeti környezetének szimbólumai. Az „összetartozásnak” a jelképe a két egymást 

üdvözlő ember kézfogása. A község 1849-ben már használt címeres pecsétjén egy eke és egy 

csoroszlya látható, ami az állattenyésztés és a növénytermesztés szimbóluma volt. Az 1950-es 

évektől a faluban élők többsége már az iparban, környező üzemekben helyezkedett el. A 

mezőgazdaságot szimbolizáló búzakalász ezért a pajzson kívül került elhelyezésre. 
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I. 4. Szalapa értéktára 

A település nevezetességei 7 

Szalapa, Fő u. 

A virágos, kanyargós főutcájú falu, Sümegtől mindössze 10 km-re van. A községben néhány 

szép régi, máig fennmaradt parasztporta és a római katolikus templom jelent lokális 

építészeti értéket. A falutól nyugatra található Türjei-hegyen sok helyi lakos művel szőlőt, 

gyümölcsöst, itt fennmaradt néhány szép régi pince is. A település közvetlen a „kéktúra” 

útvonal mellett helyezkedik el. Az itt lakók szívesen látják a gyalogos és kerékpáros 

turistákat, a szőlőhegyen lévő hegyi pincéikben borkóstolásra, szalonnasütésre. 

Az I. világháborús helybeli veszteségre a helyiek emlékművet emeltek. A háborús hősöknek 

emléket állító kisebb emlékmű korábban az iskolai kápolnánál volt. A mostani meglévő 

emlékművet 1926 körül emelték, később pedig a két oldalát kiegészítették a második 

világháborúban elhunyt hősök nevével. A falu népe, mint minden másból, ebből is jócskán 

kivette részét, segédkeztek az emlékmű felállításánál. 

Szent Norbert templom, Szalapa 

Szalapának a XX. század közepéig nem volt temploma. A mai könyvtár helyén, a templom 

építését megelőző időkben kápolna működött. A Szent Norbert Római Katolikus 

Templomot 1951-ben kezdték építeni. Összefogással építették fel a templomot, a falu népe 

végig ott volt az építésnél. A környező falvakba is eljártak adományt gyűjteni, hogy ezzel is 

                                                 
7 http://zalatermalvolgye.hu/node/98  
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segítsék az építési munkák befejezését. A templom 1953 szeptemberében készült el, azonban 

akkor még a templomtoronnyal nem rendelkezett. Ezt az 1960-as évek elején építették fel. A 

templom a kommunista, antiklerikális Rákosi-korszakban épült, ami kuriózumnak tekinthető. 

 

Szalapa 

II. Területfejlesztési és gazdasági koncepció 

II. 1. Zala megye területfejlesztési koncepciója 8 

Zala megye a „Zöld Zala” programra építve – melyben a vizsgálat tárgyát képező Szalapa 

község is érintett – gyógyturizmusra, egészségturizmusra, ipari, logisztikai és mezőgazdasági 

fejlesztésekre támaszkodva, a természet egyensúlyát megőrizve összetartó társadalmat és 

tisztes megélhetést biztosító gazdasággal, erős területi kohéziót biztosító közlekedési 

rendszerrel és élhető települések együttműködő hálózatával harmonikusan fejlődik. 

                                                 
8 http://www.terport.hu/webfm_send/4165 
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A jövőkép integráns részét képezik az alábbi, hosszú távon – 14 év alatt – elérni kívánt 

célokban meghatározott célállapotok. 

II. 1. 1. Jól működő, fejlett gazdaság 

A gazdaság fejlődése megvalósulhat a foglalkoztatás, a társadalom megélhetését biztosítani 

képes, az egészséges szerkezetű integrált területi beavatkozások stratégiája eredményeként. 

Jól működhet a gazdaság egy megújult közép-európai gazdasági térben, az ipari fejlesztések 

(jármű-, gép-, mechatronikai- és elektrotechnikai), valamint a hagyományos helyi iparágak 

(fa-, bútor-, építő-, építőanyag-, textil- és élelmiszeripar) és a mezőgazdaság megújulásának 

eredményeként. Ezt elősegítheti a kedvező térszerkezeti pozíció (Horvátország, Szlovénia, 

Ausztria közelsége, Olaszország, Trieszt és Fiume kikötőinek gyors elérhetősége) 

kihasználása, továbbá a nyugat-balatoni vonzerőkre, a jól kiépített termálgyógyfürdői 

klaszterhálózat európai hírű, rekreációs és egészségügyi szolgáltatásaira, a megye és városai 

vonzerejére épülő turizmus, valamint a fejlett infrastruktúra. A megye határán túlnyúló észak-

déli gazdasági, ipari és közlekedési tengely (Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa) 

biztosítja a térség versenyképességét és társadalmi-gazdasági kohézióját. Kitörési pontot 

jelent a Szentgotthárd - Szombathely - Zalaegerszeg - Nagykanizsa tengelyben megvalósuló 

nagy volumenű autóipari beruházás, mely egyben versenyképességi csúcsterméke lehet a 

megyének.  

II. 1. 2. Élhető Zala megye 

A megye gazdaságának nemzetközi versenyképességét biztosító központi városrégió 

(Zalaegerszeg-Nagykanizsa-Keszthely) integráns részét képezik Zala legkeresettebb 

üdülővárosai (Hévíz és Zalakaros). Korszerű közúti infrastruktúrával és közösségi 

közlekedési rendszerrel szervesen kapcsolódnak hozzá fejlett kisvárosai (Lenti, Zalaszentgrót, 

Letenye, Zalalövő és Pacsa), illetve aprófalvai. A Hévíz-Keszthely-Balaton térség gyors 

turisztikai, gyógy- és egészségturisztikai bővülése újabb kitörési pontot jelent a megye 

gazdaságában, amit elősegítenek az Új Széchenyi Program megvalósuló pályázatai is. Az 

életképes aprófalvakban rendezett települési környezetben él az aktív népesség, amely a helyi 

mezőgazdaságban, az ökoturizmusban, illetve a közeli városokban dolgozik. A 

népesedéspolitika, a stabil gazdaság, a fejlett oktatási és egészségügyi közszolgáltatások révén 

a megye népességének fogyását sikerült megállítani, a térségközpontok lakossága növekszik, 

a magas szintű foglalkoztatás és az élhető települések eredménye pozitív migrációs mérleg, 
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elindul a népességnövekedés. A megye három városában van felsőfokú oktatás: Keszthelyen, 

Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A megye biztonságos önellátásra képes egészséges 

élelmiszerből és ivóvízből. Lakossági és közösségi energiaigényének nagy részét megújuló 

(nap-, szél- és geotermikus energia) energiából fedezi, amit a vállalkozások is egyre nagyobb 

arányban hasznosítanak. Az élelmiszerellátás alapja a helyi termelésre épülő, jól szervezett, 

rövid értékesítési láncok rendszere és a helyi élelmiszer-feldolgozó ipar. A megye fenntartja, 

illetve óvja egészséges természeti környezetét, táji és épített örökségi értékeit, egészséges 

erdeit, tiszta vizű tavait, folyóit, biztosítja a környezet védelméhez szükséges 

közműszolgáltatásokat. 

II. 1. 3. A foglalkoztatás bővítése és a társadalmi kohézió 

 

A megye összetartó társadalmában él a zalai identitástudat és a hagyományok tisztelete. A jól 

képzett, sokféle piacképes kompetenciával rendelkező népesség vállalkozóként versenyképes, 

munkavállalóként biztosítja a legfejlettebb technológiát képviselő, Zalában működő globális 

piacvezető ipari és kereskedelmi nagyvállalatok, valamint a mikro vállalkozások emberi 

erőforrásait egyaránt. Az erős belső társadalmi, gazdasági és területi kohéziója révén a 

külföldi tőke számára is vonzó befektetési célpontot képező erős megye okosan és hatékonyan 

használja ki egyedülálló európai és magyarországi térszerkezeti adottságait. Magyarország 

délnyugat-európai, tengeri kapujában, a Zalából nyíló európai uniós és Magyarország nyugat-

dunántúli, közép-dunántúli, dél-dunántúli régiói között elhelyezkedő megye keresett 

befektetési helyszínként, nemzetközi és régióközi fordítókorongként működik Magyarország 

iparának és kereskedelmének fejlesztésében. 

 

A koncepció igen részletesnek tekinthető, ugyanakkor Szalapáról csupán egy mondatban tesz 

említést : ,,A terv megvalósítása során a prioritások közé tartozik Észak-Zala gazdaság-, ipar- 

és vidékfejlesztése, különösen Kisgörbő-Nagygörbő-Óhíd-Mihályfa-Szalapa mikrotérség 

felzárkóztatása vidékfejlesztési pályázat segítségével .” 

II. 2. A Zalaszentgróti Statisztikai Kistérség9 

A Zalszentgróti Statisztikai Kistérség Magyarország Nyugat-dunántúli régiójában, Zala 

megye észak-keleti részén, az osztrák határtól mindössze 50-60 km-re helyezkedik el. 

                                                 
9 ZalA-KAR Helyi értéket! Vidékfejlesztési Munkacsoport (2004): A Zalszentgróti Statisztikai Kistérség 
Agrárstruktúra- és Vidékfejlsztési Programja 
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Nyugat-dunántúli Régió és Zala megye térképe10 

 

A statisztikai kistérség a régi Zalaszentgróti járás területén működő Zalavölgye Kistérségi 

Fejlesztési Társulással, a ZalA-KAR a teljes területet lefedi. Zalaszentgrót város a kistérség 

körzetközpontja. Népessége a várossá nyilvánítása során, 1986-ban úgy érte el az akkori 

10.000 lélekszámot, hogy a környező települések közül Tüskeszentpéter, Csáford, 

Zalakoppány, Zalaudvarnok és Tekenye is a közigazgatási területhez tartozik. Magyarország 

                                                 
10 Országos Területfejlesztési és területrendezési információs rendszer, 2004. 
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nyugati régiójában, a két országgal és három megyével – északon Vas, északkeleten 

Veszprém, keleten Somogy – határos Zala megye észak-keleti határán található a 

zalaszentgróti kistérség. A kistérség mind Vas, mind pedig Veszprém megyével határos; 

országhatárral nem érintkezik. A zalaszentgróti statisztikai kistérség a megye 6 statisztikai 

kistérségének egyike, településszáma 24. 

II. 2. 1. A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás és a Zalavölgye Kistérségi 

Területfejlesztési Társulás 

A ZalA-KAR Társulás  Magyarország nyugati régiójában, Zala megyében, az osztrák 

határtól mindössze 50-60 km-re van. A megye észak-keleti részén fekszik, magába foglalja a 

felső Zala-völgyet. A ZalA-KAR társulás területét 18 önkormányzat közigazgatási területe 

alkotja. Tagjai: Zalaistvánd, Pókaszepetk, Dötk, Pakod, Zalabér, Zalavég, Batyk, Türje, 

Szalapa, Mihályfa, Kisvásárhely, Óhíd, Kisgörbő, Nagygörbő, Döbröce, Vindornyaszőlős, 

Sümegcsehi és Sénye, később csatlakozott Zalaszentlászló, Zalacsány és Almásháza. 

 

A társulás települései, közöttük Sümegcsehi, Kisvásárhely, Mihályfa, Szalapa, Türje 

Veszprém megyével, Türje, Zalavég, Zalabér, Pókaszepetk és Pakod Vas megyével határosak, 

a megye észak-keleti területét fedik le. A ZalA-KAR központja Türje, ahol a társulás önálló 

irodával rendelkezik. 

 

A Társulás 18 települése félkörívben öleli körül a kistérség (statisztikai vonzáskörzet) 

központját, Zalaszentgrótot. A legközelebbi városok keletre Sümeg, délre Keszthely és Hévíz, 

Zalaegerszeg a megyeközpont átlagosan 20-40 km-re van a településektől, Szombathely is 

csak 50 km. 
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Zalaszentgrót városkörnyék: a ZalA-KAR települései a 2000. évben11 

 

 

 

 

 

 

� 

Zalaegerszeg 

 

Sümeg 

� 
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Zalaszentgrót 

Keszthely 
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A Zalavölgye Kistérségi Területfejlesztési Társulás sokkal kevesebb tagtelepüléssel 

működött, mint a ZalA-KAR. Településeinek száma kilenc, melyből egy települése – Sénye –  

a ZalA-KAR-nak is tagja. A Zalavölgye Társulás 160 km2-t területet fedett le. 

Tagtelepülései: Zalaszentgrót, Sénye, Kehidakustány, Kallósd, Zalacsány, Almásháza, 

Ligetfalva, Tilaj, Zalaszentlászló 

 

II. 2. 2. Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési terv 

 

A Zalaszentgróti Statisztikai Térség számára 2004-ben készült egy agrárstruktúra- és 

vidékfejlesztési program, ami három részből állt: helyzetelemzés, stratégiai program, operatív 

program. Ennek keretében elvégezték a térségre vonatkozó SWOT-elemzést. 

Erősség Gyengeség 

• A térség növény és állattenyésztése erős 

helyi hagyományokkal rendelkezik 

• A szőlő gyümölcs kultúra elterjedt és jók 

a termelési adottságai  

• Jó természeti adottságok, változatos 

• Alacsony átlagképzettségű lakosság 

• Befektetési tőkehiány, alacsony gazdasági 

alkalmazkodó képességű lakosság 

• Információ hiány és kommunikációs 

nehézségek 

                                                 
11 ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás, 2004. Türje 
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domborzat, szép táj 

• Speciális vidékfejlesztési szaktudás és 

tapasztalat 

• Jelentős idegenforgalmi kínálat 

• Biotermesztés feltételei adottak 

• Igény a szép, egyedi 

      arculat megőrzésére 

• Alulról építkező struktúrát követő 

szaktudás megléte (LEADER Jellegű 

Kísérleti Program) 

• Kedvező összetételű termálvizek 

• Helyi kézműipari tevékenységek 

 

• Elöregedő népesség, elnéptelenedő falvak, 

alacsony születésszám 

• A térség megtartó képessége gyenge 

• Bekötő és mezőgazdasági utak rossz 

állapotúak 

• Rossz birtokszerkezet, tulajdonviszonyok 

áttekinthetetlenek   

• Rossz agrárstruktúra, mezőgazdaság 

alacsony szintű szervezettsége 

• Romló foglalkoztatási mutatók 

• Rossz tömegközlekedés 

• Önkormányzatok és intézményeik 

forráshiánya 

• Aprófalvas településszerkezet 

• Hulladékgazdálkodás megoldatlansága 

Lehetőség Veszély 

• EU vidékfejlesztési politika hatásai 

erősödnek, helyi vidékfejlesztési 

programok indítása 

• A természeti környezet megóvása, kiemelt 

támogatási körbe tartozik. 

• Az épített környezet védelme, a 

hagyományok megújításra egyre 

fokozottabb igényként jelenik meg. 

• Nő a speciális helyi termékek iránti igény 

• Kezelhető, optimális méretű statisztikai 

körzetbe való besorolás, kistérségi 

társulások együttműködési lehetősége 

• Körzetben megépülő regionális 

hulladéklerakó  

• Stagnál, vagy romlik az ország gazdasági 

helyzete 

• Gazdasági és társadalmi szabályozók 

kiszámíthatatlansága akadályozza a 

tervezést 

• Nő a globalizáció és aránytalanul megnő a 

külföldi tulajdon 

• Fokozódik a falvak elnéptelenedése 

• A helyi gazdaság alacsony 

jövedelmezősége, megélhetési gondokat 

eredményez 

• A vidékfejlesztési politika kialakítása 

nehézkes és bizonytalan 

 

 

A helyzetértékelés azt mutatta, hogy a kistérség a megye és a Nyugat-Dunántúli régió 

más térségeivel történő összehasonlításban többszörösen hátrányos helyzetű, elsősorban 
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a gazdasági, szociális, infrastrukturális mutatók tekintetében. Kedvezőnek értékelték, 

hogy a térség ökológiai állapota jó, természeti kincsekben gazdag.  

 

Fontos szempont volt, hogy a térségben évekkel azelőtt már elindult egy olyan tudatos 

vidékfejlesztési munka, illetve kiépült egy hozzá kapcsolódó menedzser szervezet, 

amelyre a jövő vidékfejlesztési stratégiáját és terveit alapozni lehetett. 

A helyzetelemzés alapján a fejlesztési stratégia a következő alapelvekre épült: 

fenntarthatóság, az életminőség javítása, a térség társadalmi, gazdasági kohéziójának, a 

vidéki élettér versenyképességének erősítése. 

 

A térség vidékfejlesztés stratégiájának fő irányai t a helyzetelemzés során támasztották alá. 

Gazdasági ágazat 

• Mezőgazdaságon kívüli gazdasági ágazatok támogatása, kiemelten a turizmus 

• Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás erősítése struktúra átalakítás véghezvitele 

• Helyi termékfeldolgozás feltételeinek megteremtése, minőségének javítása 

• Térségi szolgáltatói rendszer kiépítése  

 

Humán erőforrás fejlesztés 

• Alapfokú oktatás minőségi fejlesztése, közösségfejlesztés 

• Képzés, szaktudások közvetítése 

• Kommunikáció, információ közvetítés 

• Fiatalok megtartását segítő programok indítása 

A környezeti erőforrások fenntartható használata 

• Komplex környezetvédelmi program elkészítése 

• Biológiai sokféleség megőrzése 

• Ökológikus vidékfejlesztés 

• Megújuló energiaforrások hasznosítása 

 

A térség hátrányos helyzetének kompenzálása 

• Szociális problémák kezelése 

• Foglalkoztatottsági gondok megoldása 
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• Falvak megújítása, és fejlesztése 

• Infrastrukturális hátrányok csökkentése 

 

A térség kiemelt céljainak megfogalmazásakor figyelembe vették a helyzetfeltárásból adódó 

lehetőségeket, a térség adottságainak elemzését, a LEADER jellegű kísérleti program 

célkitűzéseit, a megvalósítás tapasztalatait, és ezek szerint határozták meg a térség 

legfontosabb feladatait. 

1. A helyi gazdaság versenyképességének javítása. 

2. Vidéki élettér feltételeinek javítása. 

3. A térség hátrányos helyzetének megszűntetése. 

 

1. A helyi gazdaság versenyképességének javítása 

- A mezőgazdaság fejlesztésének egyik alapfeltétele, hogy az utak megfelelő állapotúak 

legyenek. Ehhez szükséges a térség mezőgazdasági utjainak felújítása, használhatóvá 

tétele. 

- A térség adottságait, kialakult hagyományait és jellemző mezőgazdasági terményeit 

vettük számba. Fontos feladatnak tekintjük, hogy a program járuljon hozzá a térség 

mezőgazdasági struktúrájának átalakításához, alakuljon ki az okszerű területhasználat, 

és a változatos növénytermesztés. Erősödjön a térség speciális termékeinek előállítása. 

- Kiemelten kell kezelni a helyi termékek feldolgozási szintjének növelését, a megfelelő 

szintű csomagolást, az értékesítés feltételeinek javítását, és a piacra jutás segítését. A 

helyi speciális, tájjellegű termékek előállításának támogatása, piacon való 

megjelenése, hozzájárulhat a térség ismertebbé tételéhez és a foglalkoztatás 

bővítéséhez. 

-  Segíteni kell a térségben a biogazdálkodás technológiájának megismerését, a 

ökológiai egyensúlyának fenntartása érdekében a biogazdálkodás elterjedését. 

- Szükséges a térség idegenforgalmi kínálatának fejlesztése, és azok hátterének, és 

feltételrendszerének megteremtése. 

- A tradicionális helyi kisipar, és kézműipar visszahonosítása jól kiegészítheti a 

turisztikai kínálatot, és segítheti a helyi piac megteremtését. A térségi termékek piacra 

jutásának megszervezése, marketingmunkája, nagy kihívást jelent a térségnek, de 

súlyát erősíti az a tény, hogy sok kapcsolódó probléma megoldását segítheti. 

(mezőgazdasági termékek feldolgozása, foglalkoztatási gondok enyhítése, a térség 

megismertetése, vonzóvá tétele stb.) 
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- A vállalkozásbarát környezet kialakításának fontos feltétele az információhoz jutás, 

kommunikáció biztosítása, a koordináció megteremtése. Ennek a feladatnak az 

ellátását nagyban segítheti egy térségi iroda kialakítása. 

 

2. A vidéki élettér feltételeinek javítása  

- A fenntartható környezetvédelem a térség megtartó képességének, gazdaságának 

versenyben maradásának egyik kulcskérdése. El kell érni, hogy a térség gazdasági 

szereplőinél, a helyi fejlesztéseket befolyásoló döntéshozóinál, az oktatásban szerepet 

vállaló személyeknél, a fiataloknál egy olyan felkészültségi szint alakuljon ki, amelyre 

lehet a jövőt építeni. 

 

- A korszerű hulladékgazdálkodás kialakítása megkezdődött, amelyhez szükséges az 

egyéb feltételek megteremtése.  

- A helyi kezdeményezések támogatása a közösségek építése segítheti a térség megtartó 

erejének növelését.  

- A térség építészeti örökségének megőrzése, a csak átgondolt fejlesztéssel, közös 

munkával, és lépcsőzetes kialakítással lehetséges. 

 

3. A térség hátrányos helyzetének megszüntetése 

- Szükségessé válik olyan foglalkoztatási programok indítása, amely a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatására kínál megoldást (roma, tartós munkanélküli stb.) vagy 

olyan rétegeknek. akik ma nem tudnak a térségben elhelyezkedni (pályakezdők, nők 

stb.). 

- Fontos feladatnak kell tekinteni, a jelenlegi szociális szolgáltatások körének és 

minőségének változtatását. 

- Javítani kell a hátrányos helyzetű rétegek szociális ellátásán (idősek ellátása, 

gyermekvédelem).  

- Az életen át tartó tanulásra való felkészülést az alapfokú oktatásnál kell kezdeni, 

amelyre fel kell készülni a térség iskoláinak, mind személyi feltételekkel, mind 

programokkal és a tárgyi feltételek megteremtésével. 

- A térségnek ki kell dolgozni, és fel kell kínálni a fiataloknak egy olyan letelepedést 

szolgáló programot, amely segíti a fiatalok megtartását és a fiatal értelmiségiek 

letelepedését. 
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- A ZalA-KAR erőssége az a vidékfejlesztési szaktudás, amelyet a menedzsment a hat 

éves munkája során kialakított. Erre a szaktudásra lehet alapozni, de szükségszerűvé 

válik a szervezetfejlesztés, és a komplex feladatvállalás érdekében, a tevékenységi 

terület bővítése, (vállalkozói tanácsadás, szaktanácsadás, EU - ismeretek, oktatás, stb.) 
 

A fenti szempontok alapján meghatározták a célkitűzéseket. 
 

A. A helyi gazdaság versenyképességének javítása 

Mezőgazdasági termelés feltételeinek biztosítása 

� Mezőgazdasági utak felújítása; 

� A tájra jellemző speciális termékek technológiai fejlesztése (méhészet, borászat, 

pálinka, gyümölcsfeldolgozás-); 

� Helyi mezőgazdasági termékek piacra jutása; 

� Biogazdálkodás, ökológiai gazdálkodás bevezetésének segítése. 
 

A térség idegenforgalmi kínálatának fejlesztése 

� A borturizmus feltételeinek javítása; 

� Gyalogtúra, élménytúra, lovas túra eseménysorozatok rendezése; 

� Turisztikai szolgáltató iroda kialakítása. 

 

Vállalkozásbarát környezet javítása 

� Térségi iroda kialakítása; 

� Vállalkozást segítő szolgáltatások fejlesztése (forrásteremtés, szaktanácsadás); 

� Helyi kézműipari tevékenységek segítése. 
 

B. A vidéki élettér feltételeinek javítása 

Fenntartható környezetgazdálkodás 

� Megújuló energiahasználat; 

� Korszerű hulladékgazdálkodás; 

� Az ökológikus szemlélet kialakítása. 

 

Településfejlesztés 

� Városközpont rehabilitációja; 

� Falukép javítása, egységes falukép kialakítása; 

� Hagyományos falusi szobrok, útszéli keresztek felújítása; 

� Telepszerű lakórészek rehabilitálása. 
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Vidéki infrastruktúra fejlesztése 

� Kerékpárutak építése; 

� Utak felújítása; 

� Szennyvíztisztítás megoldása. 
 

C. A térség hátrányos helyzetének megszüntetése 

Az esélyegyenlőség megteremtése 

� Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, közmunkaprogramok; 

� Felnőttek általános iskolai képzése; 

� Hátrányos helyzetűek OKJ képzése; 

� Integrált iskolai oktatás. 

Az emberi erőforrás fejlesztése 

� Képzések, az életen át tartó tanulás megvalósítása 

 

Információs, kommunikációs kapcsolatok erősítése 

� Térségi információs hálózat kialakítása; 

� Helyi információs és kommunikációs rendszer kialakítása. 

�  

Az intézkedési terv a következő területeket érintette: 

1. A falukép javítása, egységes falukép kialakítása 

2. Az ökológikus szemlélet kialakítása 

3. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, közmunkaprogramok 

4. Integrált iskolai oktatás 

5. Kerékpárutak építése 

 

Az intézkedési terv, illetve az adott támogatandó tevékenységhez tartozó projekt-ötlet egyik 

részében sem szerepelt Szalapa nevesítetten.  

 

II. 3. Szalapa önkormányzatának gazdasági programja 

Szalapa Önkormányzat 2011-2014. időtartamra szóló Gazdasági Programját a képviselő-

testület az előterjesztés szerint elfogadta a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2011. (IV. 13.) önkormányzati határozatával. 
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A program ismerteti a település helyzetét, mely szerint látható, hogy a lakosság folyamatosan 

csökken, a település elöregedő, épületállományának egy része folyamatosan romlik. 

Infrastruktúrával való ellátottsága jó, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése nem megoldott. 

Az önkormányzat állami támogatásból, valamint minimális helyi bevételből gazdálkodik. A 

lakosság adóterhe nem növelhető; az értékesíthető, hasznosítható önkormányzati vagyoni kör 

szűk. 

Legnagyobb feladatnak a működőképesség megőrzése tekinthető, melynek eszköze további 

bevételi források felkutatása, a kiadások csökkentése. A település vonzóvá tételére, 

függetlenségének megőrzésére, a lakosság megtartására, ellátási színvonalának javítására kell 

törekedni. További cél a település elöregedési folyamatának megállítása, fiatal családok 

számára vonzó feltételek megteremtése letelepedés céljából. A település épületeinek 

állagmegóvása, új építések ösztönzése, munkahelyek létrehozása. 

Településfejlesztési célok: 

- a járdák karbantartása, szükségszerű javítása, újak építése; 

- az utak felújítása, újak építése; 

- a középületek környezetének rendezése; 

- a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása; 

- a szennyvízkezelés megoldása; 

- a ravatalozó bővítése, a temetőnél a parkolás megoldása. 

A kötelező feladatként jelentkező óvodai és akkor még az általános iskolai nevelést és oktatást 

továbbra is társulás keretében kell ellátnia a településnek. 

Önként vállalt feladatként határozatlan időre biztosítani kívánja az önkormányzat a házi 

segítségnyújtó jelzőrendszeres hálózat költségeinek átvállalását a jogosultak részére. 

II. 3. 1. Az önkormányzat gazdasági programja a 2011. évre 

Működés 

1. Az önkormányzat és az intézmények zavartalan működésének biztosítása. 

2. A településen parkosítás és az ingatlanok gyomtalanítása. 
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3. Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, a közterületek karbantartása, gondozása, 

parlagfű irtás. 

4. A helyi utak karbantartása. 

5. A település DNY-i oldalán a csapadékvíz csatornahálózatának megújítása. 

6. A helyi közösségi szervezetek létrehozásában történő segítségnyújtás. 

7. A közfoglalkoztatás lebonyolítása a településüzemeltetési feladatok által. 

Fejlesztés 

1. A fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF hitel). 

2. A Türje felé eső részen a gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából 

forgalomlassító sávelhúzás biztosítása, illetve járda építése az I. ütem pályázati 

forrásából. 

3. Tájház/faluházhoz kapcsolódó ingatlan szerzése. 

4. A köztemető mellett parkoló építése. 

II. 3. 2. Az önkormányzat gazdasági programja a 2012. évre 

Működés 

1. Az önkormányzat és az intézmények zavartalan működésének biztosítása. 

2. Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, a közterületek karbantartása, gondozása, 

parlagfű irtás. 

3. A közterületek parkosítása, a lakókörnyezet szépítése, virágosítása. 

4. A helyi utak karbantartása. 

5. A település ÉNY-i oldalán a csapadékvíz csatornahálózatának megújítása. 

6. A sportpálya infrastruktúrával való ellátása (víz, áram). 

7. A közfoglalkoztatás lebonyolítása a településüzemeltetési feladatok által. 

Fejlesztés 

1. A fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF hitel). 

2. Tájház/faluházhoz kapcsolódó ingatlan szerzése és az ingatlan megújítása, a 

szálláshelyhez kapcsolódó tervek elkészítése. 

3. A Petőfi S. utcai burkolat felújítási tervének elkészítése (burkolat-felújítás pályázati 

támogatással). 
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4. Az utcafásítási program beindítása. 

5. A ravatalozó bővítése. 

II. 3. 3. Az önkormányzat gazdasági programja a 2013. évre 

Működés 

1. Az önkormányzat és az intézmények zavartalan működésének biztosítása. 

2. Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, a közterületek karbantartása, gondozása, 

parlagfű irtás. 

3. A közterületek parkosítása, a lakókörnyezet szépítése, virágosítása. 

4. A helyi utak karbantartása. 

5. A közfoglalkoztatás lebonyolítása a településüzemeltetési feladatok által. 

Fejlesztés 

1. A fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF hitel). 

2. Tájház/faluház ingatlan megújítása, szálláshelyek kialakítása. 

3. A Petőfi S. utcai burkolat megújítása pályázati támogatással. 

4. Kistérségi fesztivál megrendezése. 

II. 3. 4. Az önkormányzat gazdasági programja a 2014. évre 

Működés 

1. Az önkormányzat és az intézmények zavartalan működésének biztosítása. 

2. Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, a közterületek karbantartása, gondozása, 

parlagfű irtás. 

3. A közterületek parkosítása, a lakókörnyezet szépítése, virágosítása. 

4. A helyi utak karbantartása. 

5. A közfoglalkoztatás lebonyolítása a településüzemeltetési feladatok által. 

Fejlesztés 

1. A fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF hitel). 

2. A Türje felé eső részen a gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából járda 

építése az II. ütem pályázati forrásából. 
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3. Tájház/faluház ingatlan megújítása, udvari épületek építése, megújítása. 

4. Az önkormányzat udvarának megújítása, parkosítása. 

 

III. A település esélyegyenlőségi koncepciójának elemzése 

 

III. 1. Esélyegyenlőségi koncepció, terv, program  12  

Az esélyegyenlőségi program Szalapa lakosságáról átfogó képet mutat, melyből kiderül, hogy 

1949-ben a falu lakosságának 86,3 %-a mezőgazdaságból élt, két évtizeddel később azonban 

ez az érték 66 %-kal csökkent. Az iparból élők a 10-15 km-re lévő Sümegre és Türjére jártak 

dolgozni. A település lakosainak munkalehetőséget a helyi önkormányzat és a helyi 

vállalkozók biztosítják. 

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a település lakossága elöregedő, 

korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető, mivel alacsony a fiatalkorúak és meglehetősen 

magas az idős népesség aránya. 2008-ban a lakónépesség 220 fő volt, azonban 2011-ben 

csupán 191 fő. 

 

1. táblázat: Szalapa lakónépessége (fő) 
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12 Helyi Esélyegyenlőségi Program (Szalapa, 2013. június 24.) 
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A 191 főből a 65 év feletti lakosság aránya 22 %, így az időskorú lakosság fokozott ellátására 

van szükség.  
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Problémát jelent az elvándorlás nagyobb aránya. A községbe történő odavándorlás és 

elvándorlás vizsgálata során megállapítható, hogy az elvándorlás nagyobb százalékot tesz ki, 

mint az odavándorlás. Az önkormányzat célkitűzései között szerepel ennek a folyamatnak a 

megállítása, visszafordítása. 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2008 11 11 0 

2009 1 8 -7 

2010 4 9 -5 

2011 0 5 -5 

2012 n.a. n.a. 0 
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III. 2. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó céljai 

Szalapa Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

- az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét; 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét; 

- a diszkriminációmentességet; 

- a szegregációmentességet; 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. 

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel. 

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben az első lakáshoz jutókat 

támogatja a képviselő-testület, jövedelmi, vagyoni viszonyaik, méltányolható lakásigényük 

figyelembevételével. 

A község önkormányzata támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben tanuló helyi 

diákokat. 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete 

A településen munkahelyet elsősorban az önkormányzat biztosít azoknak a felnőtt 

munkavállalóknak, akik máshol, képzettség, iskolai végzettség vagy más ok miatt nem tudnak 

munkát vállalni. Jellemzően a zalaszentgróti kistérség településeire ingázik a munkaképes 

korú lakosság. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a teljes lakónépességhez 

képest a nyilvántartott álláskeresők száma alacsony, csupán néhány százalék. Szalapán a 

pályakezdő álláskeresők száma a 18-29 éves korosztály létszámának alacsony százalékát 

képezi, bár minimális emelkedést mutat a korábbi évek munkanélküli arányához képest, 
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elsősorban a férfiak körében. A fiatalok munkanélkülisége az alul-, illetve a túlképzettségből 

fakad. 

Az aktív korú lakosság létszámához képest a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 

alacsony, 2009-től a munkanélküliek számához viszonyítva az álláskeresési támogatásban 

részesülők száma is csökkenést mutat. 

A településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat, esélyegyenlőségi tevékenységet nem 

folytat a települési önkormányzat ezzel a célcsoporttal. 

Lakhatás 

Szalapán összesen 91 lakás13 található, az önkormányzat összesen két darab bérlakással 

rendelkezik. Szociális bérlakás és egyéb lakás céljára használt nem lakáscélú ingatlan nincs a 

településen. Nem jellemzőek az elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek, illetve a hajléktalanság sem. 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2011-ben volt a legmagasabb, a 2010-es 

adatokhoz képest ez nagy változást jelent, hiszen a növekedés az előző évihez képest 

háromszoros volt, előtte stagnált. 

Szalapa községben jelentős számban található nem lakott ingatlan, mely értékesítésre vár. Az 

önkormányzat az ingatlan tulajdonosokkal felvette a kapcsolatot, és együttműködnek az 

ingatlanok értékesítésénél. Az ingatlanokhoz tartozó földterületet az önkormányzat 

közreműködésével a Szalapai Szociális Szövetkezet keretein belül a szövetkezetbe belépők 

használhatják. 

Fecskeház program 

Az önkormányzat – a „CELODIN” Alapítvány mint beruházóval együttműködve – felújította 

a tulajdonában lévő ingatlant, azzal a céllal, hogy a településre költöztessen 40 év alatti 

diplomás házaspárt. A diploma megléte a házaspár egyik tagjára vonatkozva volt kötelező 

érvényű. Az ingatlant térítésmentesen bocsátották volna a család rendelkezésére, azzal a 

kitétellel, hogy havonta 20.000 Ft-ot kell befizetniük valamelyik lakáskasszába. Az így 

                                                 
13 http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=20543  
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keletkező megtakarítás képezte volna a későbbi ingatlanvásárlás alapját. A térítésmentes 

használatot öt évre biztosították volna. 

A fecskeház jelenleg üresen áll, nem volt jelentkező az ingatlanra. Az önkormányzat körzeti 

megbízotti feladatok ellátására rendőrnek is szívesen átadta volna az ingatlant, de Szalapára 

települni szándékozó rendőrt nem találtak. 

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen egy háziorvos és egy gyermekorvos látja el az alapellátási feladatot, heti két 

alkalommal van rendelés. Az ügyeleti ellátás Zalaszentgróton érhető el. A betöltött védőnői 

státusz egy fő, a társulásban ellátott feladat székhelye Óhíd település.  

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az évek folyamán folyamatos 

csökkenést mutat. 

A gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Szalapán a nemek közötti esélyegyenlőtlenség nem jelenik meg jelentős problémaként, így a 

község önkormányzata nem tervez komplex intézkedést ezen a területen. 

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szolgáltatások közül 

étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

valamint személyes gondoskodás keretében az idősek otthonában történő ápolást, gondozást 

biztosít a rászorulók részére. 

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melyet az 

önkormányzat fenn kívánja tartani, hiszen az idősek biztonságérzetét jelentősen növeli. 

A településen nem jellemző a nyugdíjkorhatárt betöltöttek foglalkoztatása, valamint a 

tevékeny időskort elősegítő programok. A nyugdíjasok foglalkoztatását támogató egyéb 

programok sincsenek. 
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III. 3. A program intézkedési terve 

1. A népegészségügyi szűréseken megjelenők számának növelése  

A veszélyeztetett korosztályból a résztvevők száma alacsony, melyet tájékoztató anyagok 

szélesebb körbe történő eljuttatásával és több egészségnap szervezésével kívánja növelni a 

község önkormányzata. 

2. Nyári napközis táborok szervezése. 

Munkavégzés, egészségügyi vagy egyéb ok miatt akadályozott szülők gyermekeinek nyári 

szünidőben történő napközbeni ellátását kell biztosítani. A tanévek közötti nyári 

szünetekben a 6-14 éves korosztály számára napközbeni ellátás, szabadidős foglalkozások, 

programok biztosítása a cél. A napközis tábor megvalósítása esetén 8.00 – 16.00 óra között 

pedagógusi felügyelet és napközbeni étkeztetés biztosítása a cél, valamint előadások 

szervezése és nyári klubok működtetése. 

3. A foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos információgyűjtés 

A munkába visszatérő nők számára foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, segítségnyújtás 

a munkába visszatérni kívánók azon körének, akik munkahelyüket valamely okból 

elvesztették, hozzátartozójuk, gyermekük tartós gondozása, ápolása miatt a munka 

világából hosszabb-rövidebb időre kiszakadtak. 

4. Adatgyűjtés elvégzése az idősek élethosszig tartó tanulásával, informatikai jártasságával 

kapcsolatban 

Segíteni az élethosszig tartó tanulást, bővíteni az informatikai jártasságot. 

5. Az önkormányzati intézmények fizikai és kommunikációs akadálymentességének 

megoldása 

A fogyatékkal élők számára biztosítani a fizikai (megközelíthetőség) és kommunikációs (az 

ügyintézés segítése jeltolmács alkalmazásával) akadálymentesítését az önkormányzat 

intézményeiben. 
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IV. Egyéb projektek, koncepciók 

IV. 1. Közfoglalkoztatási terv az „ÚT a munkához” program gyakorlati megvalósítására 

(Szalapa Községi Önkormányzat 2010)  

A közfoglalkoztatási terv célja, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a 

korábbiaknál nagyobb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, 

annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. 

Szalapa községben a lakónépesség 45,22 %-a inaktív korú. A 2009. évben rendszeres 

szociális segélyben részesülők és az újonnan kérelmet benyújtók száma 13 fő volt. 

A 2010. évi foglalkoztatási tervben 14 fő közfoglalkoztatásba vonását tervezte az 

önkormányzat. 

A foglalkoztatottak meghatározásánál Szalapa Községi Önkormányzata saját forrásigényét 

256.524 Ft-ban, a központi költségvetési forrásigényt 4.873.974 Ft-ban határozta meg. 

IV. 2. EMVA Falumegújítás és fejlesztés 

Szalapa Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 20/2010. (III.31.) számú 

határozatában döntött arról, hogy ,,A 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet önkormányzatok és jogi 

személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2010. 

évi támogatása alapján pályázatot nyújt be Szalapa Község „EMVA Falumegújítás és 

fejlesztés’’ című pályázat saját forrás kiegészítéséhez. A tervezett fejlesztés tervezett 

összköltsége 19.750.664,- Ft, melyből 15.800.530,- Ft EMVA támogatás, sajátforrás 

3.950.134 Ft. A pályázat megvalósításához szükséges 3.950.134,- Ft az önkormányzat saját 

forrása, amely a költségvetésében rendelkezésre állt. 

A folyósított összegből parkot alakítottak ki, felújították a régi iskola épületét, s játszóteret 

készítettek, virágosítottak. A Sümeg-Zalaegerszeg útvonal mellett fekvő kis falu központja 

látványosan megváltozott. 

"Szalapa eddig is virágos és gondozott település volt, a kép most még hangsúlyosabb" – 

fogalmazott Bödör Endréné körjegyző, hozzáfűzve: az önkormányzat 15,8 millió forintot 

nyert a beruházásokra a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal falumegújítást, fejlesztést 
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célzó pályázatán, az összeghez 3,9 millió forint önerőt tett hozzá. A munkálatok 

utófinanszírozottak, azok megelőlegezését hitelből fedezik. 

Magasházi Árpádné alpolgármester tájékoztatása szerint "sikerült kicserélni a régi iskola 

teljes tetőszerkezetét, a nyílászárókat, s az épület vakolását, színezését. Megújult az épület 

környezete is, térköves járda készült, és növényeket is ültettek. Az egykori játszótér helyén – a 

régit a miatt kellett lebontani, mert nem felelt meg az európai uniós szabványoknak – új várja 

a gyerekeket, akik nagyon örülnek a komplex – hintás, csúszdás, mászókás – eszköznek". 

Az épületben idősek klubja működik. Külön fejezetet érdemel a templom előtti millenniumi 

park, mely a pályázatnak köszönhetően bővült. A területen térburkolatos járdákat, sétányokat 

alakítottak ki, padokat helyeztek el, sőt, egy kis híd is készült. Mindemellett cserjéket és 

virágokat ültettek. A főút mentén elhelyezkedő park máris népszerű, nem csupán a helyiek, 

hanem a falun áthaladók körében is. Autósok és kerékpárosok gyakran megállnak pihenni. Az 

avatásra 2010. szeptember 11-én, a falunap keretében került sor.14 

 
                                                 
14 http://www.umvp.eu/a-parkositastol-a-jatszovarig-szalapan  
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IV. 3. Ifjúsági koncepció (2009-2011) 

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településen élő ifjúság 

érdekeit szolgáló, gyermek és ifjúsági feladatokról szóló koncepcióját, melyet az 53/2009. 

(X.27.) számú határozattal fogadott el. 

Az ifjúsági koncepció célcsoportja a településen élő 7–30 év közötti fiatal korosztály. 

Szalapán az iskola helyben megszűnt, a tanulók Óhidra és Mihályfára járnak iskolába. Az 

óvodai elhelyezés Óhidon biztosított. A diákok és az óvodások szállítására az önkormányzat 

autóbuszt biztosít, valamint a fiatalok részére egy felszerelt ifjúsági szobát és számítógépes 

teleházat alakított ki. A lakosság részére könyvtárat biztosít. A tanulóknak az iskolai 

testnevelésórákon, valamint az iskola által biztosított fakultációkon van lehetőségük a 

mozgásra. A fiatalok kulturális, művelődési lehetőségeit részben az oktatási intézmény, 

részben a közművelődési intézmények (Művelődési Ház, Községi Könyvtár) biztosítják. 

Az önkormányzat az ifjúsági koncepció megalkotásával és végrehajtásával segíteni kívánja a 

Szalapán élő fiatalok önállóvá válását, társadalmi integrációjának megvalósulását, a fiatalok 

közéletben való részvételét, a korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzését, a 

kulturált szabadidő eltöltés feltételeinek javítását. Szalapa önkormányzatának fontos, hogy 

helyben tartsa a fiatalokat, és megállítsa az elvándorlást. 

V. Szalapa gazdasági helyzetének vizsgálata a helyi adók tükrében 

1. Szalapa Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 17/2003. (XII.10.) számú rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély   

tulajdonában lévő építmény (lakás, nem lakás céljára szolgáló épület) tulajdonosát,  

a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezőt, továbbá a  

beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonosát. Az adó mértéke adótárgyanként 

25.000 Ft. 

Adómentes a nem lakás céljára szolgáló épület és a beépítetlen belterületi földterület 

(telek). 
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Adókedvezmény illeti meg a Szalapa község illetékességi területén állandó lakóhellyel 

rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó, e rendeletben meghatározott 

adóalanyt (21.000 Ft adó), valamint az állandó lakosként bejelentett személyeket, ha a havi 

összes jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 310 %-át. Ebben az 

esetben az adókedvezmény mértéke 19.000 Ft. 

2. Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (XII.18.) számú rendelete 

a helyi iparűzési adóról  

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Helyi adó 

törvény szerinti adóalap 1,7 %-a. 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:  

a) A Htv. 37. § (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti tevékenység - végzés után naptári 

naponként 1.000 Ft. 

3. Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (XII.23.) számú rendelete 

a telekadóról 

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen földrészletre 

vonatkozik. Az adó mértéke 10 Ft/m2, a település településrendezési tervében 

településközponti vegyes területi besorolásban lévő telek esetében 2 Ft/m2. 

Adómentességet élvez a magánszemély tulajdonában lévő azon telek, amelyen lakóépület 

áll; a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyre jogerős építési engedéllyel 

lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 4 évig. 

Adómentes még a magánszemély tulajdonában lévő olyan beépítetlen (kivett) 

területmegnevezésű ingatlan, amely – a település szerkezetéből adódóan – közvetlenül egy 

lakóépülettel rendelkező telek használati (kert, udvar) részét képezi, azzal szomszédos, de 

önálló helyrajzi számon áll és a lakóépület tulajdonosával megegyező tulajdonban van. 

Adókedvezmény illeti meg a helyi állandó lakos tulajdonában lévő beépítetlen területet. A 

kedvezményes adó 8 Ft/m2.  

A költségvetés és a rendeletek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat helyi 

adóbevétele a település költségvetésében nem jelentős összegű. A telekadót és az 
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ingatlanadót övezeti besorolás alapján állapítják meg, és jelentős adókedvezményt élveznek 

a helyi lakosok. Iparűzési adót 20-25 fő fizet.  

A helyi adópolitika kialakításánál az egyik fő szempont a lakosság (adóalanyok) teherbíró 

képességének figyelembevétele volt. 

 

VI. A Szalapai Szociális Szövetkezet 

VI. 1. A foglalkoztatás lehetősége, kerete, jogszabályi háttere 

A szövetkezetek, így a szociális szövetkezetek is a foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, 

vidékfejlesztés, agrárpolitika keretei között felmerülő problémáknak a megoldását, de 

legalábbis kiegyensúlyozásának az eszközét adhatják.  

A szövetkezetek sajátos szervezeti és működési formájuknak, a gazdálkodásukban megjelenő 

specialitásaiknak köszönhetően képesek a tagok részére előnyök biztosítására, a piaci 

viszonyokkal szembeni védelem nyújtására, illetve olyan vegyes motiváltságú igényeknek is 

teret tudnak adni, olyan szükségleteket is ki tudnak elégíteni, melyekről a gazdaság más 

szektorai nem, vagy csak korlátozottan képesek gondoskodni.  

Nemzetközi viszonylatban is egy nagyon új szervezeti formáról beszélünk a szociális 

szövetkezetek esetében, hazánk tekintetében pedig ez fokozottan elmondható.  

Magyarországon ilyen szövetkezeti forma létrehozására 2006. július 1-jétől van lehetőség, 

azonban eddig csekély érdeklődés mutatkozott az új keletű szervezeti forma iránt  

A szociális szövetkezet az alapszabályában meghatározott összegű részjegy-tőkével alapított, 

a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezet, melynek általános célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, 

oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. Sajátos célja pedig a 

munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek 

teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. 
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Jogszabályi alapok 

A szövetkezetekről a 2006. évi X. törvény (Sztv.) rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 

szociális szövetkezet a szövetkezet egy speciális fajtája, az arra vonatkozó alapvető 

szabályokat is az Sztv-ben találhatjuk meg. Ugyanakkor a szövetkezethez képest sajátos 

előírások is érvényesülnek a szociális szövetkezet tekintetében. Az eltéréseket egyrészt maga 

az Sztv. határozza meg, másrészt a szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. (VI. 29.) 

Kormányrendelet rögzíti. 

A szövetkezet által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes 

szabályokat a 124/2006. (V. 19.) Kormányrendelet tartalmazza. Háttér joganyagként számos 

egyéb jogszabálynak is fontos szerep jut, így például a Polgári Törvénykönyvnek, a Munka 

Törvénykönyvének, a Számviteli törvénynek, a Közhasznúsági törvénynek és a Szociális 

törvénynek is. 

VI. 2. A szociális szövetkezet megalakításának előzményei, célja, szerepe 

A falu a 2010-es évektől elindult az önfenntartó településsé válás útján, önkormányzata 

mintaprogramokban vesz részt, tagként szociális szövetkezetet alapított, előtérbe helyezte a 

helyi közösség újraszervezését és munkahelyek teremtését. 

Az előzmények ismeretében látható, hogy a jogszabályi, finanszírozási feltételek változása 

lehet olyan erő, amely a tenni kész közösséget az új megoldások felé tereli. 

Ennek is köszönhetően a 32 alapító tag a 2013. május 23. 17.30 órai alakuló ülésen mondta ki 

a szociális szövetkezet megalakulását. Egyenként 10 e Ft befizetésével indította útjára a 

vállalkozást. Az önkormányzat alapító tagként vesz részt a működésben. 

VI. 3. A Szalapai Szociális Szövetkezet működése 

Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a település 242 lakosából 32 tagja a szövetkezetnek. 

Különösen izgalmas ez a szám akkor, ha az aktív korúak létszámához viszonyítjuk. 

A közös cél az alábbiakban foglalható össze az alapító okirat szerint: 

Olyan közös érdekeltségű tevékenységet folytatunk, amely biztonságos megélhetést, jó 

minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz lehetővé tagjai számára. 
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A döntés jelentőségét jól szemlélteti a Magyar Mezőgazdaság című lapban megjelent írás: 

„Hamarosan megújulnak, és újra benépesülnek az állami gazdaság által egykor használt, 

mostanra elhagyott és lepusztult istállók és gazdasági épületek Szalapán, az itt élők pedig 

munkahelyhez jutnak. Mindez a helyi szociális szövetkezetnek köszönhető, amely különböző 

pályázatok elnyerésével vált képessé tervei megvalósítására. 

Merészet gondoltak, majd egyből nagy fába vágták fejszéjüket a település vezetői és lakosai az 

alig kettőszázötven fős Szalapán. Kitalálták, hogy szövetkezetet alakítanak. Az ötlet 

elfogadottságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az önkormányzaton kívül ez-idáig 

harmincegyen – köztük több közfoglalkoztatott és családtagjaik – csatlakoztak és váltak a 

gazdasági szervezet tagjaivá. Ők mindannyian vállalták, hogy befizetik a tízezer forintos 

részjegytőkét, ezzel is kifejezve reményüket, hogy a szövetkezet eredményesen, megfelelő 

megélhetést biztosítva működik majd.” 

A szövetkezet hátterét, az önkormányzat képviseletét, a képviselő-testület 2013. júniusi ülésén 

szabályozta az alábbi előterjesztés szerint: 

- „Önkormányzat Képviselete a Szalapai Szociális Szövetkezetben 

Előadó: Kiss Csaba polgármester 

Kiss Csaba ismerteti, hogy létrejött a Szalapai Szociális Szövetkezet, amelyben elnöki 

szerepet vállalt, és az önkormányzat is tagként belépett a szövetkezetbe. Az önkormányzat 

tagsága miatt az önkormányzatot nem képviselheti a szövetkezeti ügyekben, így javasolja 

a képviselőnek az alpolgármestert megbízni. 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2013.(VI.11.) önkormányzati határozata 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szalapai Szociális Szövetkezet 

ügyeiben az önkormányzat képviseletével Molnár Imre képviselőt megbízza. 

- Szociális Földprogram pályázat benyújtása 

Előadó: Kiss Csaba polgármester 
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Kiss Csaba ismereti a pályázati kiírást a szociális földprogramról, amelyben lehetősége 

van az önkormányzatnak is pályázni, mivel megfelel a feltételeknek. 

Javasolja a „C” komponensre: Kertkultúra és kisállattartási alprojektre a pályázatot 

benyújtani.  

- Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2013.(VI.10.) önkormányzati határozata 

1./ Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

pályázatot hirdet „A szociális földprogramok megvalósításának támogatására” címen 

(pályázat kódja: SZOC-FP-13) kiírásra a C” komponensre: Kertkultúra és 

kisállattartási alprojektre. 

VI. 4. Együttműködési megállapodások 

Előadó: Kiss Csaba polgármester 

Kiss Csaba tájékoztatja a testületet, hogy a szociális földprogram pályázat feltétele a 

nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötése. 

A Szalapai Szociális Szövetkezet is pályázatot nyújt be a „B” komponensre, ott pedig célszerű 

lenne az együttműködés az önkormányzat és a szövetkezet között. 

Ismerteti a megállapodásokat, és kéri a testület döntését. 

- Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2013.(VI.10.) önkormányzati határozata 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint pályázó együttműködési 

megállapodást a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint 

partnerszervezettel a szociális földprogramok megvalósításának támogatására” címen 

(pályázat kódja: SZOC-FP-13) kiírásra a C” komponensre: Kertkultúra és kisállattartási 

alprojektben való együttműködésre. 
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- Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2013.(VI.10.) önkormányzati határozata 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint partnerszervezet együttműködési 

megállapodást köt a Szalapai Szociális Szövetkezettel, mint pályázóval a szociális 

földprogramok megvalósításának támogatására” címen (pályázat kódja: SZOC-FP-13) 

kiírásra a „B” komponensre: Eszközbeszerzési- és fejlesztési (szociális bolt működtetése) 

alprojektben való együttműködésre. 

VI. 5. Ingatlan bérbeadása  

Előadó: Kiss Csaba polgármester 

Kiss Csaba tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szalapai Szociális Szövetkezetnek 

lehetősége van pályázatot benyújtania a LEADRE helyi vidékfejlesztési programba. 

A pályázatban támogatás kérhető ingatlan felújításra. Célszerű lenne a szövetkezetnek bérbe 

adni az önkormányzat által bérelt 154/5 hrsz-ú ingatlant. A bérleti szerződés lehető teszi, 

hogy az önkormányzat harmadik személy részére bérbe adja. A bérletei szerződést azonos 

feltételekkel lehetne megkötni, mint ahogy azt az önkormányzat bérli. 

- Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2013.(VI.10.) önkormányzati határozata 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa bérelt Szalapa 154/5 hrsz-ú 

ingatlant 20 év időtartamra bérbe adja a Szalapai Szociális Szövetkezetnek, az éves bérleti 

díj mértéke 50.000,-Ft. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésével” 

A pályázat eredményesen zárult: a SZOC-FP-14-C-0057 számú pályázaton (szociális 

földprogramok megvalósításának támogatására) először 925.000 Ft, a SZOC-FP-13-C-

0116 számú pályázaton második alkalommal, 930.000 Ft összegű, vissza nem térítendő 

támogatást kapott az önkormányzat. 
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A szövetkezet bejegyzése 2013. július 26-án megtörtént. A cég jegyzett tőkéje 320.000 Ft. 

A számlanyitás, illetve az adóhatóság részére történő bejelentkezés is megtörtént. A 

szövetkezet könyvelési, számviteli feladataira állandó megbízást kötött az ADOR Kft-vel. 

A Szövetkezet főtevékenysége:15 

- gabonaféle (rizs kivételével), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 

- zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 

- almatermésű, csonthéjas termesztése 

- egyéb beton-, gipsz, cementtermék gyártása 

- zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

- dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

- raktározás, tárolás 

- egyéb szálláshely-szolgáltatás 

- mezőgazdasági gép kölcsönzése 

- munkaerő-kölcsönzés 

- építményüzemeltetés 

- zöldterület-kezelés 

- temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

A szövetkezet tevékenységi körébe tartozik a mezőgazdasági termelés: növénytermesztés és 

az állattartás egyaránt. Ezen kívül a Szalapai Szociális Szövetkezet létre kíván hozni egy 

szociális boltot, melyben bárki egészséges, helyi termékeket vásárolhat. 

A szociális szövetkezet gazdasági tevékenységén kívül szociális juttatásban részesíti tagjait és 

azok családjait, továbbá támogatja kulturális, oktatási, közművelődési és sporttevékenységét.  
                                                 
15 Cg.20-02-050318/8 
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A szövetkezet távolabbi célként kívánja megvalósítani a szociális helyzet javítását, az 

öngondoskodás, illetve az őstermelővé válás elősegítését, valamint a tagság bővítését. 

A minél eredményesebb működés érdekében elengedhetetlen a pályázati források felderítése, 

kihasználása. Ennek már eredménye is van, hiszen a „Mintagazdaság létesítése a szalapai 

Apsamajorban” megnevezésű – 2013. augusztus 30-án benyújtott – pályázatukra, a 2013. 

december 11-i döntés szerint a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete keretében 

- megközelítő út és parkoló kialakítására; 

- épület villamos energiával történő ellátása; 

- külső állattartó tér építése; 

- majorépület komplex felújítása, belső átépítése; 

- telek ivóvíz ellátása; 

- komposztáló műtárgy létesítése; 

- kiadvány; 

- rendezvény 

célok megvalósítására 19.831.758 Ft támogatásban részesült a szervezet. Az alakulás évének 

végén tartott közgyűlésen, 2013. december 30-án a vezetés – a felügyelő bizottság jelentése 

alapján – számot adott a töredék időszak gazdálkodásáról az alábbiak szerint. 

Bevételi tételek: 

Alapítási vagyon: 320 000,- Ft 

Munkadíjak: 288 658,- Ft 

Kiadási tételek: 

Ingatlan bérleti díj 2013. évre részarányosan - 2014 évre teljes éves díj: 100 545,- Ft 

Alapítási díj, ügyvédi díj: 48 650,- Ft 
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Üzemanyagköltség: 36 430,- Ft 

cement + kavics vásárlás: 42 200,- Ft 

Beruházás (terv, pályázati bírálat, könyvelési díj): 231 000,- Ft 

Bankszámlán lévő összeg: 275 000,- Ft  

Pénztár egyenlege: 9 735,- Ft 

Szövetkezeti eredmény: 3 651,- Ft nyereség 

A szövetkezet bevételei a befizetett tagdíjakon kívül betongyártási, zöldfelület fenntartási, 

illetve a növénytermesztési szolgáltatásokból tevődött össze. A megrendeléseket a helyi 

önkormányzat, illetve magánszemélyek adták. 

A szövetkezet kiadásai közé tartozott az alapítással kapcsolatos, illetve a működéshez 

kapcsolódó költségei. Kiadást jelentett még a LEADER pályázathoz kapcsolódó tervezési és 

építési engedélyezési eljárási költség. 

Az értekezlet jegyzőkönyve hűen tükrözi a kezdeti célok továbbvitelét, valamint a menet 

közben tapasztaltak alapján új irányok beépítését. 

VI. 6. „Mintagazdaság létesítése a szalapai Apsamajorban”, a szövetkezet nyertes 

pályázata 

„A fejlesztés és a program megvalósításával elérendő cél egy olyan mintagazdaság 

létrehozása, amely bemutatóhelyül szolgálhat a továbbiakban, ott fenntartható 

mezőgazdasági tevékenység folyik és ösztönzi a helyben és a térségben élőket arra, hogy 

háztáji, hagyományos jövedelempótló és fenntartható gazdálkodást folytassanak. Cél továbbá 

az, hogy egy elhanyagolt majorság újjáéledjen, a kapcsolódó épület rekonstrukciója 

megtörténjen és termelési – tenyésztési folyamat beindulhasson. Amennyiben az alábbi célok 

megvalósulnak, úgy a mintamajor új munkahelyeket is teremthet. A projekt megvalósulása 

esetén a major üzemeltetéséből és termelési tevékenységből (tyúk- és nyúltenyésztés) származó 

bevételek, a tervek szerint fedezik a fenntartási költségeket. A projekt megvalósulása esetén 

rendezett körülmények jönnek létre, mind a településkép, mind a helyben, térségben lakók 

identitástudata tekintetében. Az istállót és külső területrészét az önkormányzat tartós bérletbe 
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vette azzal, hogy jelen projektet elősegíti, mivel az ingatlant a szövetkezet részére tovább 

bérbe adta. 

A projekt megvalósításával kapcsolatos legfontosabb feladatok még a jogerős építési 

engedély megszerzése, az utófinanszírozott projekt finanszírozásának megoldása, bank 

részére üzleti terv készítése.” 

A projekt kapcsán megújul, és új funkciót kap egy 550 m² alapterületű majorépület, ezzel 

javul a település képe. 

A LEADER 2013 után újabb pályázatot nyújtott be a Szalapai Szociális Szövetkezet 

„Kisléptékű, fenntartható munkahelyteremtő beruházások indítása Szalapán a szociális 

szövetkezet gondozásában” projekt megnevezéssel a TÁMOP 2.4.D/3 pályázati felhívásra.  

„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.  

A sikeres pályázat lehetőséget teremthet arra, hogy a szövetkezet egy több lábon álló 

vállalkozás legyen, amely így 10 fő hátrányos 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 kapcsán 30.375 E Ft támogatási igényt nyújtott be a szövetkezet, amely 100 %-os 

támogatást jelent.  

A fentieken kívül egyéb lehetőségeket is keresett a szövetkezet, például partnerként vesz részt 

az önkormányzattal karöltve a helyi szociális földprogramban is.  
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A szövetkezet kihasználva a szociális szövetkezetekkel kapcsolatos szabályozást, 

haszonkölcsön szerződést kötött az önkormányzattal azokra az eszközökre, amelyeket az 

önkormányzat a START mintaprogram keretében szerzett be, ezzel lehetővé vált és válik 

bevételek szerzése és az önköltség csökkentése.” 

VI. 7. A szövetkezet jövője 

A megkezdett tevékenység folytatódik 2014. évben is. 

A kitűzött célok és elnyert támogatások megvalósítása mellett, további programok 

megvalósítására került sor, ennek egyik eleme a használható tudás megszerzése, 

együttműködésben más, környező szociális szövetkezetekkel. 

„A Gyógynövények Völgye Szociális Szövetkezet minden kedves érdeklődőt meghív a "Gyógy- 

és Fűszernövény mintagazdaság létrehozása a Gyógynövények Völgyében" elnevezésű projekt 

2014. február 14-én, Szalapán tartandó rendezvényére. 

Ez a nyolcadik állomása a 6 részes, összesen 20 órás előadássorozatnak. 

Gyógynövény alapok - A résztvevők megismerkednek a gyógynövények alapjaival, 

történetével, gyűjtési szabályaival, termesztési és feldolgozási fajtákkal. A feldolgozási 

módszerek közül megismerkedünk a szappankészítéssel. (tervezett idő: 45 perc) 

Gyógynövények a betegségek ellen - 46 konkrét betegség/állapot gyógyítása/javítása 

gyógynövényekkel. (tervezett idő: 45 perc) 

Gyógynövények a konyhában - Elsajátítják az emészthetőbb, változatos és egészséges ételek 

készítését (tervezett idő: 45 perc) 

Bio termesztési ismeretek - Megismerik a Bio termesztési módszerek alapjait, pl talajtakarás, 

növény védelem, tápanyag utánpótlás, stb… és pár eszközt és használatukat. (tervezett idő: 45 

perc.) Teljes időtartam: 180 perc. A rendezvényen bárki díjmentesen részt vehet, korlátozások 

nélkül.” 

A munkacsoport a szövetkezet létrehozását nagyon jó ötletnek, a működését eredményesnek 

tartja. Javasolja, hogy a szövetkezet további tevékenységekkel bővüljön, még több 

rendezvényt tartson. 
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VII. A település közélete 

VII. 1. Jobb Szalapáért Egyesület16,17 

Egyesület alapítható minden olyan célra és tevékenységre, amely összhangban áll 

az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt. Legalább 10 alapító tagra van szükség, és a 

tagok száma később sem lehet ennél kevesebb. A szervezeti felépítés terén teljes szabadság 

jellemzi a működést. Közhasznú minősítés kérhető; ebben az esetben a szervezetet és a 

támogatókat különböző adókedvezmények illetik meg. Egy jól működő egyesületben minden 

tag azonosulni tud a szervezettel, ez által a feladatok és a célok jól, valamint hatékonyan 

megvalósíthatók. A tagok valóban döntési helyzetben vannak, beleszólásuk az ügyekbe 

ténylegesen érdemi. Az alapszabály, a célok és a tevékenységek szabadon módosíthatók, 

változtathatók. 

Az egyesületek hátrányának tekinthető, hogy működése költséges lehet, nagy létszám esetén 

terembérlés és a döntési anyagok előkészítése szükséges. A döntések szavazati arányokon 

alapulnak, ezért csak konszenzussal érhető el. Határozatképtelenség esetén meg kell ismételni 

a közgyűlést, ami további költségeket generál, illetve nehézkessé teszi a működést. Gyakran 

előfordul, hogy a kezdeti lelkesedés alábbhagy, érdektelenség következik be, ami az egyesület 

működésének végét is eredményezheti. 

A társadalmi szervezetek nagymértékben tudják segíteni az önkormányzatok munkáját, erős 

közösségformáló, összetartó erővel bírnak egy adott tevékenység vagy cél elérése érdekében. 

Tenni akaró egyének önkéntes szerveződése, akik feladataikat nem kötelezettségből, hanem 

tenni akarásból, akár „hobbiból” végzik. 

Szalapa községben 2010. október 23. napján megalakult a Jobb Szalapáért Egyesület, 

melynek fő célkitűzése Szalapa kisközség élhetőbbé, biztonságosabbá és barátságosabbá 

tétele volt. Az alapszabályzatban a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 

irányuló tevékenységeket fogalmaztak meg, azaz: 

- kulturális tevékenység; 

- a kulturális örökség megóvása; 

                                                 
16 http://www.jobbszalapa.hupont.hu/ 
17 http://nonprofit.hu/ 
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- műemlékvédelem; 

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével; 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; 

- természetvédelem, állatvédelem; 

- környezetvédelem; 

- a közrend és a közlekedésbiztonság védelme; 

- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető – szolgáltatások; 

- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység; 

- bűnmegelőzés és az áldozatvédelem; 

- az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása. 

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nemcsak tagjai részére 

nyújtja, hanem valamennyi természetes és jogi személy, valamint más szervezetek és 

természetes személyek számára is lehetővé teszi közhasznú szolgáltatásainak térítésmentes 

igénybevételét. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az egyesület kezdetben nagyon lelkes volt, főbb célkitűzéseinek eleget tett, segítették az 

időseket, rászorultakat, ha kellett kétkezi munkával. Rendezvényeket szerveztek, melyből 

kimagaslik a 2011. május 14-én megrendezett „Magyarock” rendezvény, ahová neves előadók 

is ellátogattak, és nagy érdeklődést keltett.  

Ahogyan az lenni szokott kis települések esetén, a kezdeti fellángolás alábbhagyott, az elnöki 

pozíciót betöltő Kincses Balázs lemondott, az elnöki pozíciót egyelőre nem vállalta senki, így 

az egyesület léte megpecsételődött. 
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Az egyesület megszűnése előnytelen hatással lesz a kis település közösségi életére, ezért 

célszerű lenne az életben tartása. 

A településen – bár nem bejegyzett formában – működik az ifjúsági és a nyugdíjas klub, amik 

részben helyettesítik majd a megszűnő Jobb Szalapáért Egyesületet. 

VII. 2. A lakosság véleménye a település közszolgáltatásairól (közvélemény kutatás) 

A munkacsoport összeállított egy 13 kérdésből álló kérdőívet a lakosság számára annak 

érdekében, hogy felmérjük, hogy a lakosság mennyiben elégedett a közszolgáltatásokkal. A 

kiküldött kérdőívek száma 60 db volt, a visszaérkezetteké 12 db (20 %). 

Az 1. kérdés arra vonatkozott, hogy a lakosok honnan értesülnek az önkormányzati 

rendezvényekről, hírekr ől, döntésekről. Négy konkrét válaszlehetőséget adtunk meg, illetve 

a válaszadó megnevezhetett egyéb forrást. Többen nem csak egy választ jelöltek meg. A 

legtöbben (9 bejelölés) a hirdetőtáblát keresik meg, 3-3 választás esett a honlapra és az 

újságra, 2 fő a települési képviselőtől informálódik. Az egyebek között kétszer szerepelt a 

hírlevél, egyszer a szórólap, illetve 1 fő azt válaszolta, hogy a szomszéd polgármestertől 

szerzi az értesüléseit. 

A 2. kérdés így hangzott: Milyennek ítéli meg a www.szalapa.hu honlapon a közérdekű 

adatok, hírek elérhetőségét, használhatóságát, naprakészségét? 

A válaszadók 33 %-a jónak, 50 %-a megfelelőnek, 17 %-a pedig nem tartotta jónak a 

honlapot, amit meg is indokoltak: „nem a friss adatok vannak fent a honlapon”, illetve „nem 

naprakész”. További javaslata egy válaszadónak volt: „vannak oldalak, amelyek nem 

elérhetők, gyakrabban kellene frissíteni.” 

A 3. kérdés így hangzott: Milyennek ítéli meg Szalapán az elmúlt években megvalósított 

településfejlesztő beruházásokat? 

A 6-os skálán a fejlesztésekre vonatkozóan 50 % adott 5-ös, 25 % 6-os osztályzatot, két fő a 

4-est, egy fő pedig a 3-ast jelölte be. Az átlag 4,94 lett. A folyamatban lévő fejlesztésekre az 

átlag kicsit rosszabb lett (4,67 %), eggyel több 3-as, illetve eggyel kevesebb 6-os osztályzat 

született. 

A 4. kérdés kapcsán azt akartuk megtudni, hogy milyen fejlesztési elképzelése van a 

lakosságnak.  
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A két lehetséges válasz közül egy kivételével mindenki a szociális gazdaság fejlesztését, a 

munkahelyteremtést preferálta a közszolgáltatások színvonalának, illetve a település 

infrastruktúrájának fejlesztésével szemben. Javaslata egy főnek volt, hogy a szelektív 

gyűjtésre szórólap segítségével hívják fel a lakosság figyelmét. 

Az utolsó 3 kérdés a könyvtárral volt kapcsolatos. 

Arra, hogy jár-e könyvtárba, a válaszadók egyharmada „igen”, kétharmada pedig „nem” 

választ adott. 

A könyvtárba járók közül senki sem jelölte be a következő válaszokat: 

Ο elektronikus katalógusok és adatbázisok használata, 

Ο internetezés a könyvtár számítógépén, 

Ο fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. 

Mindenki bejelölte a könyvek kölcsönzését, egy-egy fő kivételével a többiek az újság és 

egyéb folyóiratok olvasását, illetve a könyvtári rendezvényen való részvételt. Csak egy-egy 

látogató olvas helyben, veszi igénybe a könyvtárközi kölcsönzést, hallgat zenét és él a videó, 

DVD, zenei CD kölcsönzés lehetőségével. 

Utoljára azt kérdeztük, hogy mennyire elégedettek a látogatók a könyvtárral. 

Mindenki válaszolt, aki jár könyvtárba (4 fő). A táblázat azt tartalmazza, hogy hányan jelölték 

be az egyes fokozatokat. 

Jellemzők 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Megközelíthetősége    1  3 

2. Belső termeinek állapota    1 1 2 

3. Nyitvatartási ideje   1 1 2  

4. A munkatársak felkészültsége és segítőkészsége    1  3 

5. Szolgáltatásai    1 2 1 

6. A könyvek mennyisége, minősége    2  2 

7. Az ügyintézés gyorsasága    2 1  
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8. A könyvtár honlapjának használhatósága  1  1  1 

9. A könyvtári rendezvények színvonala  1  1 1 1 

 

Egy fő nem adott választ a 7. és a 8. kérdésre. 

Aki nem jár könyvtárba, azok közül 5 fő töltötte ki a táblázatot. 

Jellemzők 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Megközelíthetősége     2 3 

2. Belső termeinek állapota 2   3   

3. Nyitvatartási ideje 2  1 1 1  

4. A munkatársak felkészültsége és segítőkészsége 2   2 1  

5. Szolgáltatásai 1 1  2 1  

6. A könyvek mennyisége, minősége 1 1 1 2   

7. Az ügyintézés gyorsasága 2   2 1  

8. A könyvtár honlapjának használhatósága 3  1    

9. A könyvtári rendezvények színvonala 2   2 1  

  

Egy fő nem válaszolt a 8. kérdésre. A táblázat adatai magukért beszélnek, hogy a válaszadók 

miért nem járnak könyvtárba. Feltételezzük, hogy a válaszok tapasztalaton, illetve valós 

információkon alapulnak. 

Ha összehasonlítjuk a könyvtárba járók és a könyvtárba nem járók válaszait, egyértelmű, 

hogy azok járnak, akik elégedettek, akik pedig elégedetlenek, azok nem járnak. Az alábbi két 

ábra ezt az értékelést mutatja. 
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A könyvtárba járók értékelése
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A következő kérdésekre adott válaszokat szintén fontosnak tartottuk volna kutatni, azonban 

ezekről a lakosság nem nyilatkozott, mivel kimaradtak a helyben szétosztott kérdőívből.  

 

5. Mi a véleménye a község közbiztonságáról, a rendfenntartó tevékenységéről? 

6. Milyennek ítéli meg az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseit, figyelembe véve az 

utak, járdák és parkok állapotát, kitakarítottságát, karbantartottságát?  

7. Milyennek ítéli meg a település tisztaságát (úttisztaság, hó-eltakarítás, síkosság-

mentesítés, stb.), tehát azokat a feladatokat, melyeket annak érdekében végeznek, 

hogy szép és rendezett környezetben élhessenek? 

8. Milyennek ítéli meg a település szilárdhulladék-kezelését (szemétszállítás, 

lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés)? 

12. Kérjük, fogalmazzon meg olyan javaslatokat, amelyek megvalósítását követően 

elégedettebb lesz településünk szolgáltatásaival! 

13. Kérjük, fogalmazzon meg olyan javaslatokat, amelyek elősegítenék a helyi közösség 

fejlesztését! 
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VIII. Összegzés 

A jövőkép meghatározásánál figyelembe kell venni a meglévő dokumentumokat, az elért 

eredményeket és problémákat, tapasztalatokat, és ennek alapján kell meghatározni a 

prioritásokat.  

A helyi prioritások meghatározásánál feltétlenül figyelemmel kell lenni az uniós agrárpolitikai 

irányelvekre18 és a nemzeti ágazati stratégiára19. 

A vidékfejlesztés jövőbeli megújítása tekintetében szükséges figyelembe venni az Európai 

Unió Közös Agrárpolitikájában  megfogalmazódó hangsúlyváltozásait, így például: 

- növekedés és a munkahelyteremtés (jövedelemtámogatás csak az aktív termelőknek, 

munkahelyteremtő beruházások figyelembe vétele), 

- hatékonyabb és gyorsan aktivizálható válságkezelési eszközök (biztosítások, 

kárenyhítési és kockázati alapok létrehozásának ösztönzése), 

- „zöld” kifizetések arányának növelése: a közvetlen kifizetések 30%-át a természeti 

erőforrások optimális hasznosítását szolgáló eljárásokra kell fordítani, 

- mezőgazdasági kutatási és innovációs tevékenységek (továbbá tudásátadás, 

tanácsadás) támogatására szánt költségvetési tétel kétszeresére emelése, 

- agrár-környezetvédelem erősítése: a vidékfejlesztési politika hat prioritása közül kettő 

az ökoszisztémák védelme, helyreállítása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, 

illetve az erőforrások hatékony felhasználása lesz, 

- fiatal (40 év alatti) gazdálkodók induló tevékenységének támogatása (első 5 évben), 

- munkahelyteremtés és vállalkozói aktivitás (gazdaságélénkítés, helyi fejlesztések 

gazdaságfejlesztési elemeinek támogatása, mikrovállalkozásoknak 5 éves csomag), 

- hátrányos helyzetű térségek fokozottabb támogatása (kedvezőtlen természeti adottságú 

területek termelőinek kiegészítő kompenzációval való fokozott támogatása vidéki 

térségek elnéptelenedésének elkerülése és gazdagságának megőrzése érdekében, az 

egyéb vidékfejlesztési támogatásokon túl. 

 
A 2012-ben elfogadott Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a fenntarthatóságot, az életképes 

agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján 

kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését 

biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A Nemzeti Vidékstratégia 

                                                 
18 http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_agr%C3%A1rpolitika 
19 http://videkstrategia.kormany.hu/ 
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végrehajtási programja a Darányi Ignác Terv20, mely a stratégia céljainak eléréséhez, 

programjainak végrehajtásához szükséges eszközöket és intézkedéseket foglalja keretbe. 

Mindkét terv időhorizontja lefedi a 2014-2020 EU időszakot. A vidékstratégia átfogó célja a 

vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása. 

 
A következő stratégiai célok kerültek megfogalmazásra: 

- Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése 

- Sokszínű és életképes agrártermelés 

- Élelmezési és élelmiszerbiztonság 

- A vidék gazdasági létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése 

- A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása 

 

Stratégiai területek felépítése a következő 

 

1. Természeti erőforrások, környezet 

a) Természeti erőforrások és értékek védelme, fenntartható használata (Talajvédelmi és 

ásványi nyersanyag-gazdálkodási program; Természeti értékek, területek, 

ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása program; Környezetbiztonsági 

program; Vízkészlet-és vízminőségvédelmi program; Területi vízgazdálkodási 

program) 

 

b) Vidéki környezetminőség javítása (Ivóvízminőség-javító program; Települési 

csapadékgazdálkodási program; Levegőminőség-védelmi és zajterhelés csökkentési 

program; Szennyvíz program; Zöldterületi rendszer fejlesztése program; 

Hulladékgazdálkodási program) 

 
2. Agrár- és élelmiszergazdaság 

a) Föld- és birtokpolitika (Föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási program; 

Demográfiai földprogram, „fiatal gazda életpályamodell” program) 

b) Fenntartható agrárszerkezet és termeléspolitika (Ökológiai gazdálkodás program; 

Génmegőrzési program; Táj és agrár-környezetgazdálkodási program; Állattenyésztés-

fejlesztési program; Lovasprogram; „Kert Magyarország” kertészeti program; Szőlő- 

                                                 
20 http://www.umvp.eu/category/tagek/daranyi-ignac-terv 

epitesadmin
New Stamp



57 

és borprogram; Szántóföldi növénytermesztési program, Gyepgazdálkodási program; 

Erdőgazdálkodási program; Vadgazdálkodási program; Halgazdálkodási program) 

c) Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac (Élelmiszer 

feldolgozási program; Ellenőrzött élelmiszerlánc program; „Egészséges helyi terméket 

a közétkeztetésbe” program; Agrármarketing program) 

 
3. Vidéki gazdaság, vidéki közösségek 

a) Helyi gazdaságfejlesztés (Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítési program; 

Helyi energiatermelés- és ellátás program; Vidéki turizmus és vendéglátás program; 

Kézműves program; Szövetkezésfejlesztési program; Helyi vállalkozásfejlesztés, 

szociális gazdaság program; Szociális földprogram) 

 

b) Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, egészségfejlesztés, életképes vidéki 

települések, helyi közösségek (Képzés, szakoktatás program; Fogyasztói 

szemléletformálás program; Népfőiskola program; Modellgazdaságok, tájközpontok, 

agrárszaktanácsadás program; Kutatás-fejlesztés, innovációs program; Falufejlesztés, 

vidéki értéktár és örökség program; Egészségügyi ellátás, egészségfejlesztés program). 

A 2014-2020. programozási időszakban a gazdaságfejlesztés kiemelt ágazati kérdés lesz, így 

az uniós források jelentős részét fordítják majd gazdaságfejlesztésre. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program21 (továbbiakban: TOP) fő célja, hogy 

kereteket biztosítson a decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Az 

országban több tényező is indokolja a területileg decentralizált fejlesztéseket, így különösen 

az országon belüli jelentős gazdasági, környezeti adottságok terén tapasztalható eltérés. 

Felismerve ezt az igényt, szükséges volt megfogalmazni egy olyan területi beavatkozási 

logikát, amely lehetővé teszi, hogy a különféle területi szintekhez, térségi sajátosságoknak 

megfelelő, eltérő beavatkozási irányokat rendeljenek.  

A TOP képviseli ezt a törekvést, ugyanis képes hatékonyan reagálni az eltérő területi 

igényekre, és valóban a térségi igényekre szabott beavatkozást valósít meg (összhangban az 

Európai Unió Területi Agendája 2020 dokumentumban megfogalmazott hely-alapú 

megközelítés és szubszidiaritás elvével) és a térségek belső erőforrásainak egymással 

összekapcsolt módon való fejlesztését célozza. 

                                                 
21 http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/763 
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A TOP a decentralizált forrásokat két területi szinten kívánja tervezni: megyei és helyi 

szinten. A TOP beavatkozásai mindkét megcélzott területi szinten integrált fejlesztési 

csomagok keretében valósulnak meg (amelyek szintenként – részben – előre meghatározott 

indikatív forrásnagysággal tervezhetőek), az alábbiak szerint: 

1. megyei szint (18 db megyei Integrált Területi Beruházás keretében), 

2. megyei jogú város és térsége (22 db ITI keretében), valamint 

3. városi területek, közösségek és város-vidék kapcsolatokat fejlesztő, szervezeti 

együttműködésre építő fejlesztések, program alapú támogatása. 

 

A TOP a fejlesztések tervezésében és megvalósításában ösztönzi a közösségi részvételt, a 

civil és az üzleti szféra hathatós bekapcsolódását. 

Az egyes megyei és helyi (megyei jogú város és térségi, kistérségi) fejlesztésekhez a TOP egy 

lehetőségkeretet határoz meg, amelynek egyes beavatkozási elemeit az egyes területegységek 

kombinálhatják, specifikus adottságaiknak és kihívásaiknak megfelelően. 

A nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a TOP fejlesztései elsősorban a 

gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálják, ezért a térségi adottságokra szabott 

fejlesztési csomagok fontos törekvése a térségi és helyi gazdaságfejlesztés. A helyi 

gazdaságfejlesztési stratégiák bázisán fontos cél a helyi gazdaság és a város-vidék 

együttműködésének az erősítése, a helyi közösségek építése, öngondoskodó képességük 

kialakítása. 

Szükség lesz a „funkcionális várostérség” fogalmának tartalommal történő megtöltésére, 

hiszen a falvak fejlesztése elsődlegesen a városokkal történő együttműködés keretében 

valósulhat meg. 

A képviselő-testületnek a következő 4 évre szóló gazdasági programjának, illetve egyéb 

fejlesztési stratégiáinak meghatározásakor minden adottságot és lehetőséget számba kell 

vennie, és ennek alapján kell meghatározni az előre mutató településfejlesztési és kulturális 

célokat. 

A gazdasági és településfejlesztési koncepció fő feladata, hogy átgondolt és kidolgozott 

módon alternatívákat határozzon meg a település rövid- és középtávú fejlesztési lehetőségeire. 
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Nagyon fontos a falu életképességének és versenyképességének, az itt élők életminőségének 

javítása, valamint a helyi közösségi tudat erősítése, elmélyítése. 

A település gazdaságfejlesztésében, a saját beruházásoknál továbbra is azt a célt kell szem 

előtt tartani, hogy a fejlesztések pályázati források felhasználásával valósuljanak meg, a 

rendelkezésre álló önerőt alapvetően a pályázati önrészek biztosítására célszerű felhasználni.  

A települések fejlesztésében komoly segítséget és pályázati potenciált jelentenek a társadalmi 

szervezetek, ezért a helyben működő és megszűnés előtt álló egyesület „jövőképét”, esetleges 

további működését érdemes lenne ismételten átgondolni. 

A település gazdaságfejlesztésének egyik iránya talán a turizmus lehetne. 

Meglévő adottság ezen a célterületen a kedvező földrajzi elhelyezkedés, már létező kedvelt 

turisztikai látogatóhelyek közelsége (pl. Sümeg), valamint az, hogy a településen halad át a 

„Kék túra” útvonal. 

A turizmus fejlesztése azonban csak települési szinten nem hozhat eredményt, mindenképpen 

csatlakozni kell más településhez vagy turisztikai szervezethez, mivel ezt a területet 

gazdaságosan csak közösen lehet fejleszteni. 

Talán nyitni lehetne a falusi turizmus irányába is, felhasználva a helyi pincék lehetőségeit, és 

érdemes lenne ebbe a kezdeményezésbe bevonni a Zalai Nonprofit Kft. által épített ifjúsági 

szálláshely üzemeltetőjét is.  

Ki kell alakítani a település marketingjét, meg kell határozni a településre jellemző egyedi 

arculatot, ami alkalmas lesz arra, hogy a későbbiekben kedvelt úti célként rögzüljön az ide 

látogatókban. 

Fontos célként fogalmazódhat meg Szalapán is a falu bel- és külterületén található épített és 

természeti környezet védelme és megóvása, valamint a környezetkárosítás megakadályozása. 

Nagyon fontos a rendezett utcakép további fenntartása, az utcakép sokat elárul egy település 

környezetkultúrájáról és lakóinak a közterületekhez fűződő viszonyáról. 

A közszolgáltatások többsége társulási együttműködés keretében valósul meg, melynek 

szervezeti keretei vélhetően a következő években sem fognak változni.  

A település lakosságán belül magas az inaktívak száma, jellemző az elöregedés folyamata, így 

a helyi szociálpolitika és a szociális gondoskodás kiemelt szerepet kap továbbra is az 

önkormányzat programjában.  
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Azt gondoljuk, hogy amíg a településen olyan elhivatott vezető van, akinek gondolatait a 

bevezetőben idéztük, addig Szalapa jövőképe és az ehhez szükséges stratégia biztosított lesz. 

 

Zárszó 

 

„Sok nehéz, sok éppen ki nem vihető, Egynek, Többeknek, csak egymást értsék, szinte semmi 

se lehetetlen. Amely nehéz követ egy ember talán csak meg se mozdíthat; sokan, ha jó helyt 

fogják, az égbe hajthatják. Fogjunk tehát sokan egy dologhoz: tegyen érte kiki, amennyit 

tehet.” (gr. Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye 1998.) 
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Dokumentumtár (a feldolgozott dokumentumok listája) 

1. Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 10.) számú rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról módosításokkal egységes szerkezetben; Szalapa, 

2003. XII. 10. (elfogadva) 

2. Kivonat Szalapa Községi Önkormányzat szociális gondoskodás helyi szabályairól alkotott 

4/2009. (III. 02.) önkormányzati rendeletéről; Szalapa, 2009. III. 02. 

3. Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testület 6/2013. (VI. 11.) önkormányzati 

rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2009. (III.02.) önkormányzati 

rendelet módosításáról; Szalapa, 2013. VI. 11. (elfogadva) 

4. Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelete a telekadóról; Szalapa, 2011. XII. 23. (elfogadva) 

5. Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 23.) önkormányzati 

rendelete az építményadóról; Szalapa, 2011. XII.23. (elfogadva) 

6. Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati 

rendelete a hulladékgazdálkodásról; Szalapa, 2013. XII. 28. (elfogadva) 

7. A Zalaszentgróti Statisztikai Térség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja 1-2-3. 

kötet, Helyzetelemzés, Stratégiai program, Operatív program; ZalA-KAR Helyi értéket! 

Vidékfejlesztési Munkacsoport, 2004. január 

8. ZFP-Térségi Foglalkoztatási Terv; RÖM Management Kft. Budapest, 2006.  

9. Közfoglalkoztatási terv az ,,ÚT a munkához” program gyakorlati megvalósítására; Szalapa 

Községi Önkormányzat, 2010. (a képviselő-testület elfogadta) 

10. 53/2009.(X. 27.) számú önkormányzati határozat; Koncepció a Gyermek és 

Ifjúságvédelmi feladatokról; Szalapa, 2009. X. 27. (a képviselő-testület elfogadta) 

11. 19/2010. (III. 11.) önkormányzati határozat a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulással 

közös eszközbeszerzési pályázatról; Szalapa, 2010. III. 11. (a képviselő-testület elfogadta) 
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12. 20/2010. (III. 31.) önkormányzati határozat; Falumegújítás és fejlesztés (EMVA önerős 

pályázat); Szalapa, 2010. III. 31. (a képviselő-testület elfogadta) 

13. Vállalkozási szerződés (Szalapa Községi Önkormányzat – Hettyei-Ép Egyéni Cég); Óhíd, 

2010. V. 18. 

14. Átadás-átvételi jegyzőkönyv; Teljesítés igazolás a 135/2008 (X.18) FVM rendelet alapján, 

falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás alapján; Szalapa, 2010. VII. 28. 

15. 32/2011 (IV. 13.) önkormányzati határozat; Szalapa Önkormányzat Gazdasági Programja 

2011-2014.; Szalapa 2011. IV. 13. (a képviselő-testület elfogadta) 

16. 68/2011. (VIII. 16.) önkormányzati határozat az Önkormányzat belépéséről a „Jobb 

Szalapáért „ Egyesületbe; Szalapa 2011. VIII. 16. (a képviselő-testület elfogadta) 

17. 33/2013.(IV. 30) önkormányzati határozat; Szalapai Szociális Szövetkezet megalakítása, 

2013. IV. 30. (a képviselő-testület elfogadta) 

18. 38/2013.(VI. 10.) önkormányzati határozat a Szociális földprogram projekt pályázatról; 

Szalapa 2013. VI. 10. (a képviselő-testület elfogadta) 

19. 39/2013.(VI. 10.) önkormányzati határozat a Zala M?egyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal közös pályázatról; Szalapa 2013. VI. 10. (a képviselő-testület elfogadta) 

20. Együttműködési megállapodás (Szalapai Szociális Szövetkezet – Zala Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat) SZOC-FP-13 „B” pályázatról; Szalapa, 2013. VI. 10. 

21. Együttműködési megállapodás (Szalapai Szociális Szövetkezet – Zala Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat) SZOC-FP-13 „C” pályázatról; Szalapa, 2013. VI. 10. 

22. Együttműködési megállapodás (Szalapai Szociális Szövetkezet – Szalapa Község 

Önkormányzat) SZOC-FP-13 „B” pályázatról; Szalapa, 2013. VI. 10. 

23. Szalapai Szociális Szövetkezet Alapszabálya, Szalapa, 2013. VII. 8. 

24. Végzés a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságának a Szalapai Szociális Szövetkezet 

cégjegyzékbe történő bejegyzéséről; 2013. VII. 16. 
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25. Az MVM-hez elektronikusan benyújtott pályázat; 2013. 08. 30. 13:24:34 

26. Támogatási szerződés (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Szalapa Község 

Önkormányzat); Szalapa, 2013. IX. 27. 

27. MVM határozat a pályázatban foglalt támogatási igényről; Budapest, 2013. XII. 18. 

28. Jegyzőkönyv a Szalapai Szociális Szövetkezet Felügyelő Bizottsága által megtartott 

ellenőrzéséről; Óhíd, 2013. XII. 27. 

29. Jegyzőkönyv a Szalapai Szociális Szövetkezet 2013.12.30-i gyűléséről; Szalapa, 2013. 

XII. 30. 

30. Taggyűlési dokumentáció a 2013. december 30-i közgyűléshez; Szalapa, 2013. XII. 30. 

31. Taggyűlési jegyzőkönyv; Szalapa, 2014. V. 26. 

32. 45/2013.(VI. 24.) önkormányzati határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Terv elfogadásáról 

(HEP); Szalapa, 2013. VI. 24. (a képviselő-testület elfogadta) 

Dokumentumjegyzék (amit a dokumentumtár nem tartalmaz) 

1. Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013.06.07 – 2013.12.31-ig 

2. Elemi költségvetés 2011. 

3. Elemi költségvetés 2012. 

4. Elemi költségvetés 2013. 

 Hiányzó kötelező stratégiai dokumentumok 

1. Települési környezetvédelmi program, stratégia 

2. Helyi sportkoncepció 

3. Egészségfejlesztési terv 
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Felhasznált források 

1. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szalapa 

2. http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=20543 

3. http://www.szalapa.hu/telepulesunk/bemutatkozas 

4. Kiss Csaba (2014): Írott Krónika 

5.http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentgr%C3%B3ti_j%C3%A1r%C3%A1s 

6.http://zalatermalvolgye.hu/node/98 

7. http://www.terport.hu/webfm_send/4165 

8. Országos Területfejlesztési és területrendezési információs rendszer, 2004. 

9. ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás, 2004. Türje 

10. http://www.umvp.eu/a-parkositastol-a-jatszovarig-szalapan 

11. Cg.20-02-050318/8 

12. http://www.jobbszalapa.hupont.hu/ 

13. http://nonprofit.hu/ 

14. http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_agr%C3%A1rpolitika 
 
15. http://videkstrategia.kormany.hu/ 
 
16. http://www.umvp.eu/category/tagek/daranyi-ignac-terv 
 
17. http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/763 
 

Mellékletek 

1. Magyarország térkép Szalapa bejelölsével (google térkép) 

2. Térkép a zalaszentgróti kistérségről (google térkép) 

3. Szalapa térképe (google térkép) 

4. Szalapa térképe (légi felvétel) 

5. Térkép Szalapa településrendezési tervéről (szerkezeti terv) 

6. Térkép Szalapa településrendezési tervéről (szabályozási terv) 
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7. Szalapa szerkezeti tervleírás 

8. Lakossági kérdőív (eredeti) /saját összeállítás/ 
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1-2. melléklet 
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3.melléklet
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4.melléklet
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5. melléklet 
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6. melléklet 
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7. melléklet 
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8. melléklet 

1. Honnan értesül az önkormányzati rendezvényekről, hírekr ől, döntésekről? 

Ο honlapról 

Ο hirdetőtábláról 

Ο képviselőmtől 

Ο újságból 

Ο egyéb forrásból, éspedig…………………………………………………………………… 
 

8. Milyennek ítéli meg a www.szalapa.hu honlapon a közérdekű adatok, hírek 
elérhetőségét, használhatóságát, naprakészségét?  

Ο Jónak tartom, mert azokat az információkat, amikre szükségem van, megtalálom. 

Ο Megfelelőnek tartom a közérdekű információk megfogalmazását, érthetőségét. 

Ο Nem találom jónak, mert …………………………………..………………………………… 

…………………………………………………........................................................................... 

Ο További javaslataim a közzététellel kapcsolatban:   
……………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………........................................................................... 
 

9. Milyennek ítéli meg Szalapán az elmúlt években megvalósított településfejlesztő 
beruházásokat? A megfelelő helyre tegyen X-et! (1 – nagyon elégedetlen, 6 – nagyon 
elégedett) 

 1 2 3 4 5 6 
A/ Fejlesztések       
 1 2 3 4 5 6 
B/ Folyamatban lévő fejlesztések       

4 . Kérjük, jelölje meg, hogy melyik fejlesztési elképzeléseket tartja fontosabbnak! 

Ο     szociális gazdaság fejlesztése, ezzel helyben történő munkahelyek kialakítása, 
Ο     közszolgáltatások színvonalának, illetve a település infrastruktúrájának fejlesztése. 
 

5. Mi a véleménye a község közbiztonságáról, a rendfenntartó tevékenységéről? 

Ο Elégedett vagyok, mert  

…………………………………………………………………………………………..…… 

Ο Nem vagyok elégedett, mert  

………………………………………………………………………………………………….. 

Ο Javaslom, hogy 

……………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Milyennek ítéli meg az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseit, figyelembe véve az 
utak, járdák és parkok állapotát, kitakarítottságát, karbantartottságát?  

Ο Elégedett vagyok, mert 

 …………………………………………………………………………………………..…….. 

Ο Nem vagyok elégedett, mert  

……………………………………………………………………………………………..…… 

Ο Javaslom, hogy 

 ……………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………........................................................................... 

 

7. Milyennek ítéli meg a település tisztaságát (úttisztaság, hó-eltakarítás, síkosság-
mentesítés, stb.), tehát azokat a feladatokat, melyeket annak érdekében végeznek, hogy 
szép és rendezett környezetben élhessenek? 

Ο Elégedett vagyok, mert 

……………………………………………………………………………………………..……. 

Ο Nem vagyok elégedett, mert 

 ……………………………………………………………………………………………..…… 

Ο Javaslom, hogy  

…………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………........................................................................... 

 

8. Milyennek ítéli meg a település szilárdhulladék-kezelését (szemétszállítás, 
lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés)? 

Ο Elégedett vagyok, mert 

 ……………………………………………………………………………………………..…… 

Ο Nem vagyok elégedett, mert  

……………………………………………………………………………………………..…… 

 

Ο Javaslom, hogy 

 …………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

9. Jár-e a könyvtárba?  

Ο igen 

Ο nem 

 

epitesadmin
New Stamp



77 

10. Ha igen, a könyvtár mely szolgáltatásait vette igénybe? 

Ο újság és egyéb folyóiratok olvasása 

Ο könyvek kölcsönzése  

Ο helyben olvasás 

Ο könyvtárközi kölcsönzés 

Ο elektronikus katalógusok és adatbázisok használata 

Ο internetezés a könyvtár számítógépén 

Ο zenehallgatás 

Ο videó, DVD, zenei CD kölcsönzése 

Ο fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 

Ο könyvtári rendezvényen való részvétel 
 

11. Mennyire elégedett a könyvtárral? Tegyen X-et a megfelelő helyre! (1 – nem vagyok 
elégedett, 6 – nagyon elégedett vagyok) 

Jellemzők 

 

1 2 3 4 5 6 

Megközelíthetősége       

Belső termeinek állapota       

Nyitvatartási ideje       

A munkatársak felkészültsége és segítőkészsége       

Szolgáltatásai       

A könyvek mennyisége, minősége       

Az ügyintézés gyorsasága       

A könyvtár honlapjának használhatósága       

A könyvtári rendezvények színvonala       

 

12. Kérjük, fogalmazzon meg olyan javaslatokat, amelyek megvalósítását követően 
elégedettebb lesz településünk szolgáltatásaival! 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………........................................................................... 
 

13. Kérjük, fogalmazzon meg olyan javaslatokat, amelyek elősegítenék a helyi közösség 
fejlesztését! 

…………………………………………………………………………………………..………. 

…………………………………………………........................................................................... 

…………………………………………………........................................................................... 
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