Halált okozhat a műanyag- és
a gumiégetés
Amikor műanyagot, gumit égetünk – vagy égetnek a közelünkben –, olyan mérgező gázok szabadulnak fel, amelyek
belélegzésével különböző mértékű egészségkárosodást
szenvedhetünk (daganatos megbetegedések, impotencia,
magzatkárosodás, légzési elégtelenség, máj- és vesekárosodás, tüdőgyulladás, vérsejtkárosodás stb.), nagyobb
koncentrációban pedig akár a halál állapota is beállhat.
A 21/2001. számú kormányrendelet értelmében tilos műanyagokat égetni. Aki ezt megszegi, 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.
Például a klórtartalmú PVC égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az első világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén, vagy dioxinok, melyből egy molekula is rákkeltő lehet. A háztartásokban leggyakrabban előforduló műanyagok a polietilén (PE) és polipropilén (PP). Ezen anyagokból készül a háztartásban használt eszközök jelentős része, valamint számos csomagolóanyag, zacskó és az üdítős
flakon is. Égésükkor rákkeltő, bőr és szem irritációt okozó, a
légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel.
Amennyiben műanyagégetést észlelünk, hívjuk fel az illető figyelmét a lehetséges következményekre, ha ez nem elég,
ne felejtsük el megemlíteni az esetleges bírság összegét
sem! Kérhetjük a tűzoltóság (105), és a rendőrség segítségét is (107). Ha az illető ezek után sem függeszti fel tevékenységét, forduljunk írásban a helyi önkormányzat jegyzőjéhez. Visszatérő esetekben a környezetvédelmi felügyelőség is eljárhat.
Alapvető érdekünk, hogy a műanyagok égetésére ne kerüljön
sor. Kiválóan ég, sok hőt termel, és eközben megöli szervezetünket. A műanyag palackok gyűjtésére a sárgazsák szolgál, melyet havonta egyszer szállít el a HUKE. Mielőtt a sárga zsákba teszi, tapossa laposra. Amennyiben használt autógumi vagy egyéb gumiszármazékot kíván ártalmatlanítani,
úgy a zalaszentgróti hulladékudvar fogadja azt vagy az éves
lomtalanításkor lehet attól megszabadulni.
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Egységes házszámtábla helyi
kézműves műhelyből
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy helyi kézművesünk, fazekasunk Simon Csilla egységes házszámtáblákat gyárt a falu
minden házára.
A képviselő-testület üdvözölte az ötletet, amellyel még inkább
szebbé, rendezettebbé tehetjük kis településünket.
Simon Csilla felajánlása az, hogy csupán a kemence villamos
energia költségét szükséges kifizetni egy-egy tábla esetében,
az agyagért, a készítésért, írásért nem kér ellenértéket; így egy
tábla 400-500 Ft-ba kerül majd. A háztáblák készítésénél bárki
részt vehet, de különösen a gyerekek számára elérhető lehetőség „egy kis gyurmázás”.
Érdeklődni helyben Csillánál, a faluvégen.
Kiss Csaba, polgármester

Tisztelt
Szalapai
Ingatlantulajdonosok!
A közeljövőben minden szalapai háztartás kézhez fog
kapni egy kérdőívet arról, hogy hogyan ítéli meg a szennyvízkérdést a településen. A kérdések között lesz az, hogy
van-e rákötési hajlandósága egy esetlegesen megépülő
szennyvízhálózatra vagy inkább egyedi szennyvíztisztító
alkalmazását részesítené előnyben?
Kérem, hogy a kérdőívet a megadott határidőre és a megadott helyre szíveskedjenek eljuttatni.
A beérkezés után a kérdőíveket összesítjük és remélhetőleg valós képet kapunk arról, hogy mi a véleményük a
településen keletkező szennyvíz elhelyezésével kapcsolatosan.
Kiss Csaba
polgármester

Internet szolgáltatási lehetőség

V.Támogatásértékű bevételek

- eFt

1.888 eFt

1.888 e Ft

2. Támogatásértékű működési
bevétel
3. Támogatásértékű felhalmozási
bevétel

4.676 eFt

4.676 eFt

Működési kiadások előirányzata
összesen:

Megnevezés

1.492

28.581 eFt

eFt

2011. március

Ebből:
- Személyi juttatások: 5.827
- Munkaadókat terhelő járulékok:

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási
előirányzatait a képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:

A költségvetési kiadások

1. Előző évi működési c. pénzmar.
igénybevétele
eFt
2. Előző évi felhalmozási c. pénzmar.
igénybevétele
882 eFt

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 882 eFt

1. Működési célú hitel felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele

VI. Hitelek felvétele és
kötvénykibocsátás

IV. Felhalmozási bevételek és elhalmozási
célú átvett pénzeszközök
158 eFt
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek
ÁHT-n kívűl
158 e Ft

3.449 eFt

- eFt

- eFt
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II. évfolyam / 2. szám
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Alkalmanként megjelenő falulap

A költségvetési bevételek

11.025 eFt

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
I. Működési bevételek

10.992 eFt
7.543 eFt

1. Intézményi működési bevételek: 204 eFt
2. Önkormányzatok sajátos
működési bevételei
10.821 eFt
2.1 Helyi adók
2.232 eFt
2.2 Átengedett központi adók
7.329 eFt
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb
sajátos bevételek
60 eFt
2.4. Gépjárműadó
1.200 eFt

III. Önkormányzat költségvetési
támogatása
1. Normatív hozzájárulások
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2. Központosított előirányzatok
3. Önkorm. működőképességét.
szolg.kieg. támogatás
4. Normatív kötött felhasználású
támogatások

A 2011. március 9-i
képviselő-testületi ülés döntései

A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi költségvetési rendeletet

Szalapa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe
véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás
működési rendjéről szóló – 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi
költségvetéséről rendeletet alkotott, 2011. március
9-én.

II. Önkormányzatok sajátos
felhalmozási és tőke bevételei 355 eFt

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a
költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének:

Ezúton szeretném tudatni a tisztelt lakossággal, hogy egy
újfajta technológia bevezetésével,
mikrohullámon működő internet telepítésére nyílna lehetőségünk.
A szolgáltató cég helyhez kötött, mikrohullámú internet
szolgáltatással foglalkozik, cégeknek és
magánszemélyeknek egyaránt.
Célja olyan területeken megbízható internet szolgáltatást
nyújtani, ahol nincs szélessávú internet
elérhetőség, vagy az nem működik stabilan.
A szolgáltatás mikrohullámon keresztül történik, ahol az
előfizetői oldalra végponti berendezéseket
kell szerelni, ami jellemzően egy parabola antennából és
egy közvetítő egységből (routerből) áll,
melyeket a padlástérben helyeznek el.
Ezeket akkor is fel kell szerelni, ha Ön a bázisállomás
közvetlen közelében lakik, tehát a szolgáltatás
laptopon, számítógépen közvetlenül nem használható.
A szolgáltatáshoz szükséges eszközöket lehet bérelni illetve megvásárolni.
Ezeken túl még egyszeri beszerelési díj terheli a vásárlót,
melyet a telepítéskor kell megtéríteni a
szolgáltató számára!
Ezen berendezések összege függ az internetcsomag, illetve a szerződésben vállalt hűségidő nagyságától!
A beruházás elkezdéséhez kb. 10 fő jelentkezése szükséges!
Egyéb információért forduljanak hozzám bizalommal!

1. Egyéb önk. vagyon koncesszióból
szárm. bevétel
355 eFt

- kiadási főösszegét 29.976 ezer Forintban,
- bevételi főösszegét 29.976 ezer Forintban állapította meg.

Molnár Imre
képviselő
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Szalapalap - Szalapa Község Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik alkalmanként 110 példányban. Felelős kiadó: Kiss Csaba, polgármester
A szerkesztőség címe: Szalapa Község Önkormányzat, 8341 Szalapa, Fő u. 49. Telefon: (83) 357-530 Telefax: (83) 574-014
e-mail: szalapa.polgarmester@gmail.com; web oldal: www.szalapa.hu
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- Dologi kiadások és egyéb folyó
kiadások:
7.486
(felhalmozási kamat nélkül)
- Támogatásértékű működési kiadás: 8.039
- Áht. kívüli működési célú
pénzeszközátadás:
568
- Társ. és szoc.pol. juttatások:
4.639
- Ellátottak pénzbeli juttatása:
30
- Tartalék:
500

A felújítási és felhalmozási
kiadások:
355
500
140
400

1.395 eFt

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai
összesen:

- Felújítási kiadások előirányzata
- Hiteltörlesztés
- Felhalmozási célú hitel kamata
- Ingatlan vásárlás
A költségvetési kiadások és bevételek
Az önkormányzatnak többéves kihatással járó
feladata: Hosszú lejáratú hiteltörlesztés.

400.000,- forint
100.000,- forint

Az önkormányzatnak van általános és céltartalék
előirányzata:
Általános tartalék:
Céltartalék:
A költségvetési létszámkeret
A képviselő-testület az önkormányzat létszámelőirányzatát:
-6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban
(átlaglétszámban), állapította meg.
Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi
és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik
a költségvetési rendelet módosítása.

*

Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérte a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott 4.676.000 Ft
működési hiányról nyújtson be pályázatot a Belügyminisztériumhoz.
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Óvoda ellátás kötelező feladatának új
társulásba történő átlépésével
kapcsolatos döntés
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Óhíd-Mihályfa Napközi Otthonos Óvoda közoktatási intézmény
közös fenntartású működtetésére vonatkozó Társulási megállapodást 2011. augusztus 31. napjával
felmondja.
Szalapa község a Szent László Alapfokú Oktatási
Központ (Türje) Intézményfenntartó Társuláshoz
való csatlakozással kíván eleget tenni az Ötv. 8 §
(4) bekezdésben szabályozott kötelező feladatának
óvodai nevelés, ellátás közoktatási feladat tekintetében.
A döntés oka nem szakmai, hanem anyagi
természetű. Türjén az óvodai nevelés költségeihez egyenlőre - nem szükséges pénzügyileg hozzájárulni a településnek.

*

Falugondnoki autó használatának
szabályozása betegszállítás, bevásárlás,
gyógyszerkiváltás és egyéb esetekben

noknak vagy a házi segítségnyújtónak szóban vagy
írásban. Csak érvényes orvosi beutalóval lehetséges az autót igénybe venni, melyet a falugondnoknak
szállítás előtt ellenőrizni szükséges. A betegszállítás
7:30-kor kezdődik és délután az utolsó visszaszállítással ér véget.

« A falugondnoki autóval az általános betegszállítást
az alábbi szalapai lakos veheti igénybe:

- házi segítségnyújtás gondozott vagy a
falugondnoki szolgálattal szerződéses
jogviszonyban áll és/vagy fogyatékos, mozgássérült
személy;
- családjában a betegszállítást bizonyítható módon
nem tudja megoldani;
- tömegközlekedést nem tud igénybe venni;
- az önkormányzat felé adótartozása nincs.
« A beteget 1 fő hozzátartozó kísérheti a
betegszállításra.

Minden hónapban 1 alkalommal a falugondnoki autó
helybe szállítja azt a nővért, aki vért vesz azoktól a
betegektől, akik mozgásukban, szállíthatóságukban korlátozottak. A vérvételt előre szükséges
jelezni 1 héttel a falugondnoknak vagy a házi segítségnyújtónak.

« A fentiek miatt megkérjük a falugondnoki autót
igénybevevőket, hogy a kezelési időpontokat hétfői/
keddi, illetve csütörtök délutáni időpontra tegyék és
kérjék.

« Amennyiben a hétfői/keddi vagy csütörtöki nap ünnepnapra esik, úgy mindig a következő munkanapon
kerül pótlásra a szolgáltatás.

« Minden hét csütörtökön van lehetőség
gyógyszerkiváltásra.
A recepteket és a vételárat csütörtök 13:00-ig szükséges eljuttatni falugondnoknak, illetve a házi segítségnyújtónak. Ekkor lehetséges a bevásárló listát is
átadni, ez esetben a bevásárlást is elvégzik a fenti
személyek.

« Csütörtök délután lehetőség van arra, hogy Zalaszentgrótra betegszállítás történjen, amíg a gyógyszerkiváltás és a bevásárlás megtörténik.

A képviselő-testület 2011. március 9-i ülésén napirendre tűzte a falugondnoki autó használatával
kapcsolatos előterjesztését, melynek előadója a
polgármester volt. A közel 400 Ft-os benzinár és a
megnövekedett igénybevétel miatt - jelenleg szabályozatlan keretben működő – a falugondnoki autó
használatát szabályozni vált szükséges. Ennek oka
az, hogy a benzinár folyamatos növekedése és a napi
többszöri autóhasználat miatt, havi 60.000 Ft üzemanyagköltsége keletkezett az önkormányzatnak.
Ezt a település ilyen formán nem bírja el. A másik
nyomós ok az, hogy a falugondnoknak nagyobb
részt szükséges vállalnia a településgazdálkodási
feladatokban, hiszen a közfoglalkoztatás minimalizálása miatt, nem lesz majd aki, ezeket a munkákat
maradéktalanul elvégezze.
Ezért 2011. március 21-től az alábbiak szerint alakul a
falugondnoki szolgálattal összefüggő autóhasználat:

« A hétfői/keddi és csütörtök délutáni betegszál-
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« Hétfői/keddi napokon a betegszállítási napon szintén van lehetőség bevásárlásra is, amennyiben a
falugondok ideje ezt engedi, a várakozás időtartama
alatt.

« Páros héten hétfőn, páratlan héten minden
kedden van lehetőség betegszállításra, szakvizsgálatra, vérvételre való szállításra (úti cél:
Sümeg, Zalaszentgrót, Zalaegerszeg, Keszthely). A
betegszállítást legalább lehetőség szerint egy héttel
a szállítási időpont előtt jelezni szükséges a falugond2011. március

lítás időpontján kívül csak a polgármester,
(elérhetősége hiányában az alpolgármester)
egyedi, rendkívüli írásos engedélyével lehetséges a falugondnoki autót igénybe venni,
betegszállításra. Ezzel kapcsolatosan írásos
kérelmet szükséges benyújtani a polgármester
részére az igénylést megelőző nap előtti harmadik munkanapig, amennyiben a kérelmező
részére a feltételek fennállnak.

« A falugondnoki autót a fentieken kívül az alábbi
(rendkívüli) esetekben lehetséges igénybe venni:

- iskolások, óvodások szállítása;
- ételkihordás;
- jogszolgálattal kapcsolatos ügyintézés;
- halálesettel kapcsolatos ügyintézés;
- önkormányzati ügyintézés;
- életbe vágó intézkedés esetén;
- polgármester által adott, egyedi egyéb megbízás.

A képviselő-testület kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy
az intézkedést és az autóhasználat racionalizálását
szíveskedjék elfogadni, megérteni.

*

Egyéb döntések címszavakban

A képviselő-testület megállapodást köt a Magyar Vöröskereszttel, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítési díj megtérítését igénylő és a testület döntése alapján arra jogosult, ellátottak helyett, a térítési díjat a Magyar
Vöröskereszt számlájára utalja át.
A képviselő-testület elutasította a Zalaszentgróti Önkéntes Tűzoltóság pénzbeli, működési hozzájárulás kérését.
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Díjfizetés mellett igénybe vehető az
utánfutó

Amennyiben valamely helyi lakosnak, igény mutatkozik az önkormányzat tulajdonában lévő utánfutó
használatára, úgy azt díjfizetés mellett igénybe veheti.
Az igénybevétel csak az önkormányzati autóval
együtt történhet meg, amelyet a falugondnok
vezethet.
A használat díját a megtett kilométer és benzinár
mértékének megfelelően szükséges megfizetni.
További információval, az üggyel kapcsolatosan a falugondnok nyújt tájékoztatást.

Kiss Csaba,
polgármester

2011. március

