A 2011. május 14-i zenei rendezvénnyel
kapcsolatos tájékoztatás, tudnivalók
Tisztelt Lakosság! 2011. május 14-én szombaton, a Jobb
Szalapáért Egyesület egész napos zenei rendezvényt
szervez a településen a sportpálya területén. A rendezvényt az Egyesület támogatása révén közvetetten a Képviselő-testület is támogatja. Ahhoz, hogy sikeresen lebonyolódjon az esemény, kérem az Önök türelmét és megértését
ezen a napon az esetleges zajhatás miatt.
Kérjük, hogy az említett napon lehetőség szerint a temetőt reggel legkésőbb 10 óráig látogassák.
A temetői úton megközelíthető mezőgazdasági földterületek, a Petőfi utcáról megkerülve a
sportpálya mögött lesznek megközelíthetők.
Javaslom továbbá, hogy minél többen vegyenek részt a
sok programot kínáló rendezvényen és támogassák részvételükkel, illetve a támogató jegy megvételével az Egyesület tevékenyégét.
Kiss Csaba, polgármester

A gyermekétkeztetési intézményi
érítési díjról
A képviselő-testület 2011. március 25-i Együttes ülésen
rendeletet alkotott a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjról. A rendelet hatálya a Szent László Közoktatási Központ óhídi tagintézményében, és az Óhíd-Mihályfa
Napközi Otthonos Óvodában nyújtott a gyermekek napközbeni ellátására, az óvodai, általános iskolai napközi
otthoni, a menzai ellátásra terjed ki.
Az önkormányzat a gyermek étkeztetés térítési díját saját
intézményében az alábbi módon támogatja:
- Óvodai ellátás a térítési díj 20 %-ával
- Általános iskolai oktatás napközis ellátás térítési
díj 20 %-val
- Általános iskolai ellátás keretében nyújtott menzai
ellátás térítési díj 10 %-val.

Értesítés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy május hónaptól októberig a
Képviselő-testület elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a polgármesteri fogadóóra az alábbiak szerint alakul:
A polgármester fogadóórája novembertől – áprilisig
minden héten, pénteken 14 órától – 16 óráig,
májustól – októberig kéthetente 13.30 órától – 15.00ig óráig tart. Amennyiben a pénteki nap nem
munkanap, úgy a fogadóóra automatikusan elmarad.

Közparkjaink, közterületek védelméről
A településen a jó tavaszi időjárással szinte egyidőben, egyre inkább többen használják a
Milleneumi Parkot, a játszóteret, a focipályát és
egyéb közterületeket.
Sajnos a közterületek használata, nemcsak rendeltetésszerűen történik!
Kisebb csapatba verődő 8-14 éves helybéli gyerekek kerékpárral vagy anélkül, rombolva, a tetteiket
át nem gondolva az alábbi „tevékenységeket” hajtják végre:
• szemétgyűjtő edények kiborogatása,
vagy telepiszkítása;
• parknövények tépkedése, letördelése;
• mészkő őrleményes, kavicsos utak
tönkretétele, kiszórása;
• idős emberek házai előtt található fák tépkedése,
tördelése, kutyák hergelése;
• tereprendezett, füvesített területeken
biciklivel való áthajtás, kerékkel kapartatás;
• házfalak zöld növénnyel történő becsíkozása.
Ez nagyon szomorú. Szomorú legfőképpen azért
mert, a település saját tulajdonát, ezzel saját
környezetüket teszik tönkre felelőtlen gyerekek.
Szomorú azért mert, a szóban forgó gyerekek szülei
ezt már visszahalva sem tesznek, semmit ez ellen.
Reménykedem azonban abban, hogy ezt a gondolatmenetet olvasva a fenti gyerekcsínynek már nem
nevezhető jelenségek visszaszorulnak, eltűnnek.
Egyúttal kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy aki ilyet
lát, az tegyen ez ellen, próbálja meg megakadályozni ezt a rombolást.
Ha lényegi változás nem történik, akkor megoldásként szóba jöhet az önkéntes felügyelet, a térfigyelő kamera és a rendszervi, igazgatási intézkedés kérése.
Továbbá kérem az e korosztályhoz tartozó fiatal gyerekek szüleit, hogy gondolkodjanak el együtt gyermekeikkel megéri-e ez a kikapcsolódási forma vagy
inkább értelmes célokban gondolkodnak tovább.
Kiss Csaba, polgármester
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Alkalmanként megjelenő falulap
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2012:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF hitel)
2, Tájház/faluházhoz kapcsolódó ingatlan szerzése
és ingatlan megújítása, szálláshelyhez kapcsolódó
tervek elkészítése
3., Petőfi S. utca burkolat felújítási tervének elkészítése, (burkolatfelújítás pályázati támogatással)
4., Utcafásítási program beindítása
5., Ravatalozó bővítése

2011:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF hitel)
2, Türje felé eső részen a gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából forgalomlassító sávelhúzás biztosítása, illetve járda építése I. ütem pályázati forrásból
3., Tájház/faluházhoz kapcsolódó ingatlan szerzése
4., Köztemető melletti parkoló építése

Fejlesztési célok:

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését, szépítését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.
Településfejlesztési célok:
- járdák karbantartása, szükségszerű javítása,
építése (Türje felé eső szakaszon);
- utak felújítása, építése, (Petőfi S. utca;
biztonsági sávelhúzás a település bevezető útjain);
- középületek környezetének rendezése,
- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása
- szennyvízkezelés megoldása
(egyedi/hálózatos szennyvíztisztító
kislétesítményekkel),
- ravatalozó bővítése, temető parkoló megoldása,
- a település egész területén szépüljenek az
utcák fásítással, dísznövények ültetésével,
- mikrohullámú vagy szélessávú internet
lehetőségének megteremtése, teljesítménybővítés
támogatás, elősegítése.

Általános településfejlesztési célok

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2011-2014. évi gazdasági programját

A 2011. április 13-i ülésén a képviselő-testület elfogadta a választási ciklus gazdasági programját.
Ennek alapelve az, hogy „Az önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy
elősegítse a gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását. A Gazdasági Program
a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű
célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és öszszehangoltabbá teszik azokat.”

A gazdasági program legfontosabb részei az
alábbiak:

Az Önkormányzat lehetőségei és törekvései a program időtartama alatt, stratégiai célok

1. Legnagyobb feladat a működőképesség megőrzése, ennek eszköze további bevételi források felkutatása, a kiadások csökkentése. A település vonzóvá tétele, függetlenségének megőrzése, a lakosság
megtartása, ellátási színvonalának javítására kell törekedni. Az intézményeket a fenntartók közös döntés
alapján meg kell tartani.

2. Helyi közösségépítés elősegítése, közösségi és
civil élet fellendítése, támogatása. Civil szféra részére önkormányzati vagy bérelt ingatlanok átadása
használatra, működésük elősegítése céljából.

3. A település elöregedési folyamatának megállítása, fiatal családok részére vonzó feltételek megteremtése letelepedés céljából. A település épületeinek állagmegóvása, új építések ösztönzése.

4. Helyben munkahelyek létrehozása, vállalkozóvá,
termelővé válás elősegítése, mezőgazdasági tevékenységek segítése. Turisztikai szolgáltatás megjelenítése a településen (szálláshely kialakítása, kerékpáros turizmusra épülő szolgáltatás megjelenítése, faluház kialakítása).
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2013:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF célhitel)
2, Tájház/faluház ingatlan megújítása, szálláshelyek
kialakítása
3, Petőfi S. utca burkolatmegújítása pályázati támogatással
4, Kistérségi Fesztivál megrendezése
2014:
1, Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF Hitel)
2, Türje felé eső részen a gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából járda építése II. ütem
pályázati forrásból
3, Tájház/faluház ingatlan megújítása, udvari épületek építése, megújítása
4., Önkormányzat udvarának megújítása, parkosítása

*

A Képviselő-testületi új határozatot
hozott a magántulajdonú ingatlanok előtti közterület zöldfelület gondozásával,
tisztántartásával kapcsolatos szabályozásáról
Szalapa Község Képviselő-testülete 2010. május 17-i ülésén döntött arról, hogy az egységes
településkép kialakításának szempontjából minden a községben található magántulajdonú ingatlan előtti közterületen, saját költségén végzi
el a fűnyírást, gaztalanítást.
Több környékbeli településen megvizsgáltuk ezt
a kérdéskört és gyakorlatilag nincs olyan település, ahol hasonló ingyenes szolgáltatást végezne a település önkormányzata, azaz mindenki
gondoskodik a saját ingatlana előtti zöld felület
gondozásáról.
A fenti indok, illetve az üzem- és kenőanyagok
jelentős drágulása miatt, valamint a közfoglalkoztatás jelentős mértékű csökkenése miatt, a
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képviselő-testület hatályon kívül helyezte a fenti
tartalmú határozatot.
A képviselő-testület továbbá úgy döntött, hogy
azon községben élő- egyedülálló vagy egy háztartásban együtt élő- 65 év kor feletti lakók részére, akiknek nincs hozzátartozója ( testvér,
házastárs, gyermek, nagykorú unoka) a településen, valamint kérelmezi azt, az esetben az ingatlan előtti közterületen az önkormányzat térítés mentesen elvégzi a zöldfelület gondozását
saját költségének terhére a megfelelő alkalommal.
A képviselő-testület a fentieken túl lehetővé teszi azt, hogy az ingatlantulajdonosok, szolgáltatásként, díj megfizetése fejében, igénybe vegyék az önkormányzat zöldfelület gondozási, fűnyírási szolgáltatását. A szolgáltatás díját 450 Ft
alkalomban állapítja meg.
A szükséges kérelem nyomtatványt beszerezni,
a szolgáltatás megrendelését a házi segítségnyújtónál, illetve a falugondnoknál lehetséges
intézni.

*

Az önkormányzat pályázatot nyújt be
költségvetési hiányának csökkentésére
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 4.676 ezer forint összegű működési hiánynyal fogadta el.
2011. április 13-i ülésén a Képviselő-testület
döntött arról, hogy 2011. évi költségvetési hiányának csökkentésére pályázatot nyújt be, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) támogatására.
A pályázatot 2011. április 30-ig kell benyújtani,
melyet a Körjegyzőség készít elő.
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Egy iskolabezárás margójára

Meglepődve arról értesültünk április hónap elején,
hogy a tavalyi évben bezárt mihályfai általános iskola megszüntetésével kapcsolatosan újabb anyagi kiadásaink keletkeznek.
Pedig azt gondoltuk, ha kifizetjük a felmentési időhöz kötődő megállapodásban rögzített bér- és járulék összegét, akkor vége.
Az iskola 2010. évi háromnegyedéves beszámolója után, további 733 ezer Ft fizetnivalója lesz a településnek, amennyiben a tételes kimutatás is indokolt
és szabályos lesz.
„Valaki itt hibázott!” Hangzott el többször is a képviselő-testület ülésén. Mindenki osztotta ezt a véleményt. Utólag másképp látja persze az ember.
Sok a ha.
• Ha már tudtuk, hogy vége az iskolának,
miért nem történtek meg a felmondások
március-április hónapban, hogy ne fizessünk
június-július-augusztus hónapokra még a
pedagógusoknak bért.
• Ha esetleg úgy történnek meg a felmondások,
hogy az munkavégzéssel is párosult
volna, gondolva itt különös tekintettel az
iskola igazgatójára.
• Ha az akkori mihályfai jegyző, nem
az iskolaigazgatóra bízza a pedagógusok
felmentését.
• Ha esetleg az intézmény gesztor önkormányzatnál valaki megbízott volna olyan
szervezetet aki, ért egy iskola megszüntetéséhez, bezárásához, csoportos létszámleépítéshez.
Sok a ha és most ennek isszuk a levét. „Valaki itt
hibázott!” De már nincs ott az akkori polgármester,
jegyző, iskolaigazgató és képviselő-testületek akitől
megkérdezhetnénk, hogy mi történt, hogy is történt
ez? Hogy miért kerül az egykori iskolát működtető
tagtelepüléseknek, több mint 4 millió Ft-tal többe az
iskola bezárása?
Mert az önmagában tragédia, ha egy iskolát be kell
zárni. De az még nagyobb tragédia, ha ez a bezárás megnyomorítja azokat a településeket anyagilag,
akik évekig fenntartották az iskolát, akik munkát adtak, hitet és összetartozást.
És az ember újra megmutatkozik, a pénzszerzés
nem ismer erkölcsi határt. Rátz Ottó volt iskolaigazgató miután megkapta felmentési idejére származó
bérjellegű kifizetését, azzal állt elő, hogy fizessék ki
– illetve fizessük ki - neki a túlórából származó elmaradásait is.
Mostmár nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt az embert ki hozta ide iskolaigazgatónak? Azt hiszem előkeresem az akkori jegyzőkönyveket….
Kiss Csaba, polgármester
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A szennyvízkezeléssel
kapcsolatos
kérdőív eredményének
ismertetése

Március hónapban kérdőív került kiosztásra
településen keletkező szennyvíz kezelésének és
tisztításának lehetséges módjáról és a rákötési/csatlakozási hajlandóságról.
A megadott határidőig 43 db szalapai ingatlannal
kapcsolatos válasz érkezett vissza.

17 ingatlantulajdonos kötne rá szennyvíz csatornahálózatra, vagy telepítene berendezést, ez a válaszadók 39,5 %-a.
26 válaszadó egyértelműen kijelentette, hogy nem
venne részt települési szennyvízprogramban, mivel
a jelenlegi állapot megfelelő a számukra, ez a válaszadók 60,5 %-a.
Az adatokból kiderült, hogy az ingatlantulajdonosoknak csak mintegy fele válaszolt a kérdőívre.
A válaszadásokból arra lehet következtetni, hogy
a település Európai Uniós programban nem vehet
részt ezen a téren, mivel ott minimum a lakosság
75%-ának részt kellene venni a megvalósításban,
bekötésben.
A válaszadóknak köszönöm, hogy vették a fáradtságot és eljuttatták a kérdőíveket. Azok, akik nem válaszoltak még, újból megkérjük a nyilatkozattételt és
személyesen keressük fel otthonukban.
Mindenesetre elgondolkodtató a jövőre nézve, hogy
milyen megoldással tudnánk a település lakosságának azon felének igényét kielégíteni, akik szeretnék
megoldani az ingatlanjukon keletkező szennyvíz,
hosszú távú kezelését.

Kiss Csaba, polgármester

*

Szociális étkeztetés térítési díjának
2011. évi változásáról

A képviselő-testület 2011. március 25-i Együttes ülésen rendeletet alkotott a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjáról, így a szociális étkeztetés
térítési díjáról.

2011. évben a javasolt intézményi térítési díj szociális étkeztetésre: 275 Ft + Áfa = 344 Ft
A díj az előző évhez képest 26 Ft-al csökken.
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