Értesítés
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Európai Uniós Élelmiszersegély program őszi
fordulójában kiosztásra kerülő csomagokat
2010. november 24-én (szerdán) 8.00.-10.00.
óráig a Szalapa, Fő u. 49. szám alatti Önkormányzati Hivatal épületében átvehetik a rászorulók.
Az ez év tavaszán végzett igényfelmérés során
beadott nyilatkozatok alapján a rászorulók 1
évig részesülhetnek támogatásban, amennyiben a segélykeret ezt lehetővé teszi.
Az adományban részesülőket külön értesítjük.
Kiss Csaba,
polgármester

KÖZLEMÉNY

A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT NYERTESEIRŐL
Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2010/2011-es tanévre benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
pályázatokat elbírálta a 2010. november 9-i ülésén.
Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap,
kezdő
időpontja
2011.március
hó.
A képviselő-testület az alábbi személyeket részesítette
havi
5.000.-Ft
támogatásban:
Hosszú Diána
Volner Szabina
Szalapa, 2010.11.18.
Kiss Csaba
polgármester

Tájékoztatás
Értesítem a falu lakosságát, hogy a
Teleházas nyitva tartás a jövőben az alábbiak szerint alakul*:
Kedd:
17:00-tól 20:00-ig,
Szombat:
15:30-tól 18:30-ig
*(esetleges változásokért elnézésüket kérem, elmaradt nyitva tartás pótlásra kerül)
Szeretettel várok érdeklődőket minden korosztályból. Segítséget nyújtok számítógépes kérdéseikben,
igény szerint tanfolyam jellegben számítógép használat, internet elsajátítása és lehetőségek megismerése,
kibővítése.
Segítek továbbá on-line ügyintézésekben (pl. biztosítóváltás, internetes vásárlás, stb.) és ha kívánja
segítek az Internet által biztosított széles választékot megismerni és a választást megkönnyíteni.
Tóth László
Teleház vezető

Köszönetnyilvánítás
A Fenyőspatak Völgye Alapítvány - Mike Károlyné kuratóriumi tag közbenjárásával -, 15.000 Ft támogatást nyújt a 2010. évi Mikulás Nap költségeihez. A támogatást a szalapai gyermekek nevében köszönjük.
Szalapa Község
Képviselő-testülete

Szalapalap - Szalapa Község Önkormáynzatának hírlevele
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Jegyzet a képviselő-testület 2010. novemberi testületi üléséről
2010. november 9. 18.00. óra időpontban került sor a
képviselő-testület soros ülésére a Könyvtár épületében,
ahol a nyílt ülésen kilenc, a zárt ülésen három napirendi
pont megtárgyalására került sor.
Az első napirendi pontban az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására került sor. Az
előirányzatok módosítását az év elején nem tervezett
bevételi és kiadási oldalon történő változások indokolják. Ilyen előre nem tervezett bevétel volt például a
működésképtelen
önkormányzatok
támogatására
kapott bevétel, illetve a helyi iparűzési adó bevételek
növekedése is. A kiadási oldalt például a dologi kiadások között fizetendő kamatok, a falunap kiadásai miatti
készletbeszerzés, a beruházások (park, könyvtár,
játszótér) és azok kapcsolódó szakipari munkáinak év
elején előre nem látható költségei növelték.
A rendeletmódosítást a testület egyhangúan fogadta el.
Második napirendi pontban az önkormányzat 2010. III.
negyedévi gazdálkodásáról történő beszámolót fogadta
el a képviselő-testület 43.347 ezer Ft bevétellel és
42.790 ezer Ft kiadással.
A következő napirendben a polgármester kérésére
tájékoztatást tartott a Körjegyző Asszony az önkormányzat jelen pénzügyi, likviditási helyzetéről. A
tájékoztatóból kiderült, hogy 2010. október 29-i állapot
alapján az önkormányzat pénzkészlete 268.685 Ft. A
havi rendszeres kiadások 1.361 ezer Ft, a negyedévente
jelentkező kiadások 1.022 ezer Ft. A várható havi
normatív bevétel 1.481 ezer Ft összegű. Ki nem fizetett
tartozása a Könyvtár pótmunka (festés, ajtócsere)
költsége 738 ezer Ft, a mihályfai iskolával kapcsolatos
megszűntetési költség még 343 ezer Ft. A felvett hitel
16.714 ezer Ft, melyből 15.800.530 Ft támogatás címén
visszaérkezhet, amennyiben az MVH megfelelőnek
találja az elszámolást a „Falumegújításra, falufejlesztésre” keretében megvalósított esetében. Ennek ez
évben történő kifizetésére kevés esély van. A tájékoztatót a képviselő-testület megszavazta. Költségcsökkentés keretében eddig nem használt, de fizetett vezetékes telefonvonal és az eddigi polgármesteri mobiltelefon került visszamondásra.
A negyedik napirendi pontban az önkormányzat egy
újabb működésképtelen önkormányzatok támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról szavazott. A Belügyminisztériumhoz eljuttatott pályázat támogatási kérelmét
7.367 ezer Ft hiánnyal nyújtottuk be.
Döntött a képviselő testület továbbá a 2011. belső
ellenőrzési terv elfogadásáról, melyet a többcélú társulás munkatársai végeznek majd el.

A polgármester úr kezdeményezésére Szalapa Községben a település fejlődése, szociális helyzet javítása és
egyéb
jóléti
célok
elérése
érdekében
a
képviselő-testület alapítvány létrehozását fontolta meg.
Az alapítvány létrehozására az alábbi célkitűzéseket
nevezték meg: a helyi társadalom szélesebb körű
bevonása helyi döntésekbe (közösségformálás, közösségépítés); bizonyos projektek (pályázatok) lebonyolítása esetében, technikai jellegű megvalósítás magasabb intenzitású támogatástartalom elérése érdekében;
adott esetben, olyan pályázatokban történő részvétel,
ahol az önkormányzattól függetlenül tud forrásokat
szerezni az alapítvány és lehetőség nyújtása bizonyos
specifikus (pl. foglalkoztatási) programok beindítására.
Az alapító az önkormányzati képviselő-testülete lesz.
Az alapítvány neve várhatóan Összefogás Szalapa
Jövőjéért
Alapítvány
megnevezés
lesz.
A
képviselő-testület határozat keretében ütemtervet
fogadott el helyi alapítvány létrehozására.
A hetedik napirendi pontban engedélyt adott a
képviselő-testület a Jobb Szalapáért Egyesület székhelyhasználati kérelmére, illetve szerződést fogadott el a
Fő u. 49. szám alatt található Ifjúsági terem használatát
illetően.
A képviselő-testület továbbá támogatta Tekenye
község, mint önálló település kistérségi társuláshoz való
csatlakozási szándékát.
Az Egyebek napirendi pontban a Jegyző Asszony,
tájékoztatást adott a költségvetés jövő évi sarokszámait
illetően,
a
települési
esélyegyenlőségi
terv
fontosságáról, a helyi adók bevételi mérlegéről és a
szalapai iskolai tankötelesek hiányzási statisztikájáról.
Zárt ülésen a szociális ügyekről, a benyújtott Bursa
Hungarica ösztöndíjak elbírálásáról (ld. külön közlemény keretében), illetve egyéb pályázat elbírálásáról
döntött.
A polgármester ezek után az ülést berekesztette, majd
beszélgetést kezdeményezett a képviselőkkel a további
ez évi teendőkről, rendezvényekről, ünnepekről.
-ck-

2010. november

