Karácsonyi köszöntő
„Van a csoda ... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal
átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt kell keresni,
másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető
érzésekben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek,
ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek ... Ez a karácsony
csodája!"
Csitári-Hock Tamás

Szalapa Község Képviselő-testülete nevében minden szalapai lakosnak és családjának kívánok:

,

„ Áldott békés Karácsonyi Ünnepeket!"
Kiss Csaba
polgármester

„Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.
Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe,
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke!"
Fésűs Éva

Szalapalap

1

2014. december

Idősek napja
Túrós, lekváros, kakaós, pudingos...
Idén is szép számmal gyűltünk össze a
könyvtárban
napján.

megrendezésre

Már

délelőtt

került

Idősek

elkezdődtek

az

előkészületek, Kiss Csaba vezetésével. Jó kedvű
segítői Is akadtak, akiknek egy-két pohár ¡tóka
után

még jobb

kedvük

lett.

Igyekeznünk

kellett, hogy mire a vendégek ide érnek,
készen legyünk az összes palacsintával. A
polgármesterúr kezébe vette az irányítást,
először csak egy, a végén már három sütővel
zsonglőrködött.
Erre ő csak ennyit mondott: „De hisz nyolc
évig voltam agglegény"! Szép lassan
megérkezett mindenki, s a polgármesteri
köszöntő beszéd után végre asztalhoz
ülhettek. Mindenki teletömte a hasát
finomabbnál-finomabb ételekkel. Előkerült
a palacsinta is, mely nagy sikernek
örvendett. Az érdeklődök meghallgathatták
Lehoczky Judit művésznő színvonalas
előadását, aki operett és nosztalgia
slágereket hozott el nekünk. Késő délutánig
tartó beszélgetés és mulatság után, végül az
utolsó ember is jókedvűen távozott. Annyi
biztos, hogy egy turmixgéppel szegény
ebben, viszont egy élménnyel gazdagabban
tértünk haza!

„De hisz nyolc évig voltam
agglegény"!

A képviselő-testület elérhetőségei
Kiss Csaba
Czém án Imre
M ike Károlyné
M ike Tünde
M olnár Adrienn

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő

20/330-0475
30/719-7312
70/933-8774
30/577-5918
70/703-0787

kiss.csaba@khvuz.hu
czimre@vipmall.hu
varga.maria@indamail.hu
tundemike86@gmail.com
molnaradrienn87@gmail.com

Forduljon hozzánk bizalommal!
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Adórendeletek 2015
1.
§. A Képviselő-testület az önkormányzat
illetékességi területén határozatlan időtartamra az
alábbi helyi adókat vezeti be:
építményadó
telekadó
magánszemélyek kommunális adója
iparűzési adó
települési adó
Építményadó
2.
§.
(1) Az adó alapja az építmény
négyzetméterben számított hasznos alapterülete.
(2) az adó évi mértéke:
a.) nem lakás céljára szolgáló építmény esetén
400 Ft/m2/év.
b.) a település településrendezési tervében a
településközponti vegyes területi
besorolásban lévő építmények esetén 100
Ft/m2/év.
3.
§. A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken
kívül mentes a magánszemélyek kommunális
adójával adóztatott ingatlan.
Telekadó
4.
§. (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben
számított területe.
(2) Az adó évi mértéke:
a) 10 Ft/m2;
b) a település településrendezési tervében
településközponti vegyes területi
besorolásban lévő telek esetében 5 Ft/m2.
5.
§. Adókedvezmény illeti meg a 4. §. (2) a)
esetén a helyi állandó lakos tulajdonában lévő
beépítetlen területet. A kedvezmény: 8
Ft/m2.
6.
§. Adómentes:
(1) Magánszemély tulajdonában
lévő telek,
amelyen kizárólag lakóépület áll.
(2) Magánszemély tulajdonában
lévő telek,
amelyre jogerős építési engedéllyel kizárólag
lakóépület építendő, az építési engedély jogerőre
emelkedésétől számított 4 évig.
(3) Magánszemély tulajdonában
lévő olyan
beépítetlen (kivett) terület megnevezésű ingatlan,
amely - a település szerkezetéből adódóan közvetlenül egy kizárólag lakóépülettel rendelkező
telek használati (kert, udvar) részét képezi, azzal
szomszédos, de önálló helyrajzi számon áll és a
lakóépület tulajdonosával megegyező tulajdonban
van.
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Magánszemélyek kommunális adója
7.
§. Az adó mértéke adótárgyanként illetőleg
lakásbérleti jogonként 25.000 Ft/év.
8.
§. (1) Mentes a magánszemélyek kommunális
adója alól:
a)
nem lakás céljára szolgáló épület
b)
telekadó hatálya alá tartozó adótárgyak
9.
§. (1) 19.000 Ft adókedvezmény illeti meg az
adótárgy vonatkozásában Szalapa község illetékességi
területén
állandó
lakóhellyel
rendelkező,
életvitelszerűen a településen tartózkodó adóalanyt.
(2) 21.000 Ft adókedvezmény illeti meg az (az
állandó lakosként bejelentett személyeket),
ha a havi összes jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 310%-át.
(3) 23.000 Ft adókedvezmény illeti meg az adótárgy
vonatkozásában
azt
az
állandó
lakost
és
életvitelszerűen a községben tartózkodó adózót, aki a
közfoglalkoztatás céljára felajánlja a legalább 800 m2
területű lakóházhoz tartozó kert részét és ténylegesen
művelés folyik rajta.
Iparűzési adó
10. §. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7
%-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
1.000 Ft.
Települési adó
11. §. (1) Az adó alapja településhez tartozó
külterületi földterület négyzetméterben számított
területe. (2) az adó évi mértéke:
a. ) 5 ha-ig mentes
b. ) 5 ha fölött 5.000 Ft/ha/év.
(3)
Mentes a települési adó alól, aki életvitelszerűen
a településen él.

Záró rendelkezések
12.
§. (1) E rendeletben nem szabályo
kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény rendelkezései az irányadóak.
(2) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályukat vesztik:
Szalapa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (XI.29.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról.
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Megkezdődtek a felújítások
Ifjúsági klub

Temető

Folyamatban van az ifjúsági klub fejlesztése is.
Jelen pillanatban belső munkálatok folynak.

Elkezdődött a temető bejáratának a felújítása.
Térkő lett lerakva a kaputól egészen a
halottasházig.

A jövőben szeretnénk, ha kívülről is megfelelő
arculatot kapna az épület. Célunk, hogy az itt

Az évek során megromlott a kapu állapota, a
közeljövőben ez is felújításra kerül. Továbbá
tervben van még a kerítés és a
nagykereszt helyrehozatala is. Célunk, hogy az
ide látogatókat a helyhez méltó környezet
fogadja.

élők olyan teret kapjanak, amely lehetőséget
biztosít különböző kulturális és szórakozási
programok megrendezésére.

Tisztelt Lakosság!

Benedek Elek: Angyaljárás után

Értesítem Önöket, hogy Szalapán a
fodrászatot Pál Dávid üzemelteti tovább.

- Csak egy baba? Egyéb semmi?
- Elég nekem éppen ennyi.
Ezt sem kértem Jézuskától,
S lám, ő elküldte magától.
- Karácsonyfád volt-e néked?
- Volt ám, s olyan szépen fénylett!
Aranydió, alma rajta,
S még játék is volt alatta.
- Játék is volt? Mutasd nekem!
- Csak volt, nagyapóka lelkem.
A szent estén játszogattam,
Aztán másnap...
- Nos, nos, másnap?
- Aztán másnap
Egy árvának odaadtam.

Helyszín: Szalapa Fő u. 35.
Nyitva tartás:
hétfő és péntek, 13:00-19:00

Érdeklődni és időpontot kérni:
Pál Dávid, 0630/938-6854
Várom kedves Vendégeimet!
Tisztelettel: Pál Dávid

Szalapalap
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Meghívók!
Szalapai Szociális Szövetkezet Taggyűlés!
2014.12.19. (péntek) 17:00, Kultúrház
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Kisléptékű, fenntartható munkahelyteremtő beruházások indítása Szalapán a
szociális szövetkezet gondozásában megnevezésű projekttel kapcsolatos tevékenységről
2. Beszámoló a Tagi munkavégzés elősegítése a Szalapai Szociális Szövetkezetben megnevezésű
projekttel kapcsolatos tevékenységről
3. Tájékoztató szövetkezeti részjegy eladási lehetőségekről, módokról, átruházásáról
4. Részjegy vásárlási lehetőség felkínálása a meglévő tagoknak
5. Új szövetkezeti tagok belépésének biztosítása
6. Egyebek
Kérem a taggyűlésen való feltétlen személyes megjelenését!
(Kérem, hogy aki a szövetkezetbe tagként kíván belépni, az legkésőbb 2014. december 18-ig
jelezze szándékát erről írásban a szövetkezet elnökénél!)

ÁROP-Program
2015. 01. 29. (csütörtök), Kultúrház

Karácsonyi készülődés!

Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati
felhívást tett közzé a Helyi Közösségi
Akadémiák hálózatában való részvételre a
konvergencia
régiókban
lévő
helyi
önkormányzatok
számára.
A
pályázati
jelentkezés sikeres volt. A HKA hálózatba
országosan 77 település nyert felvételt. Ezek
közül egyik a mi településünk. Fő célja, az
önkormányzatok
stratégiai
tervezési
képességének javítása, az önkormányzatok
helyi együttműködésének erősítése, valamint a
helyi közszolgáltatások ellátásának biztosítása.
A HKA hálózathoz csatlakozás településünk
fejlesztési terveinek megvalósításában, illetve
újabb fejlesztési igények integrálásában is
segítségünkre lehet. A program még most is
zajlik és 2015. január 29-én zárul le.
Ismerje meg eddigi munkánk végeredményét!

2014.12. 21. (vasárnap) 13:00, Könyvtár

Kedves Gyerekek, Felnőttek, Idősek!
Nagyon sok szeretettel meghívlak Bennetek
egy kellemes vasárnap délutáni programra.
Ami biztos, hogy lesz:
Jókedv
Teafőzés és nasi
Mézeskalácssütés
Karácsonyi díszek készítése
Kötetlen beszélgetés és zenehallgatás
Hangolódjunk rá együtt az ünnepekre!
Mindenkit szívesen várunk!

A záró rendezvényre sok szeretettel meghívom
Önt és minden kedves érdeklődőt!

Szalapalap
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Szalapai Szociális Szövetkezet hírek
2015. január 1-től teljes gőzzel, 10 fő foglalkoztatottal működik a szociális szövetkezet. A
foglalkoztatás már megkezdődött 2014 novemberében.Van aki 8, van aki 6 és lesz aki 4 órában
lesz foglalkoztatva a munkáltatónál.Megérkeztek az asztalosipari gépek, és az év elején
megérkezik a növényi olajprés is.Az épületeken a felújításokat elvégeztük, így most már a bolt is
hamarosan indulhat, annak berendezése után. Úgyhogy januártól lesznek olajaink, indul a
méhészeti és egyéb fatermékeket gyártó műhely is.

Tagi munkavégzés elősegítése a Szalapai
Szociális Szövetkezetben
A program megvalósulása kapcsán 8 hónapon
keresztül, 7 fő tag bevonását tervezzük. Mivel
a projektben a mezőgazdasági termékek
feldolgozását és marketingjével kapcsolatos
tevékenységet kívánunk megvalósítani, ezért
maximálisan
ki
kívánjuk
használni
a
támogatási keretet, azaz a 7 millió Ft-ot.
A munkavégzés és a támogatás étolajok
és gyógynövényolajok előállítására, présel
ésére, sajtolására irányul, illetve azok
palackozására, címkézésére. A program
keretében
ehhez
kapcsolódó
előállító
eszközöket, berendezéséket, alapanyagokat,
kívánunk beszerezni. A projektben célcsoport
részére a támogatás terhére, készétel
vásárlásra felhasználható utalvány (Erzsébetutalvány) formájában kívánunk javakat és 5
alkalommal közösségfejlesztési tevékeny
séget, tudásbővítést biztosítani. A célcsoport
tagoknak
továbbá
munkaruha
és
védőeszközök beszerzését tervezzük.
A sui generis jogviszonyban részt vevő
tagi
munkavégzők
olyan
munkát,
tevékenységet fognak folytatni, amely nem
igényel magas iskolai végzettséget. Magas
kézimunka igényű, manufakturális jellegű
(magok törése, manipulálás, tisztítás, szűrés,
öntés, palackozás, címkézés, stb.).

Szalapalap
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A tagi munkavégzési jogviszony keretében
meghatározásra kerül: a tag által elvégzendő
feladat; a tagi munkavégzés keretében
ellátott feladatok elvégzésének igazolására
jogosult személy; a tagi munkavégzés
keretében
elvégzett
feladatok
dokumentálásának módja. A megtermelt
javakból történő részesedés ellenértékét a
tag teljesítményének figyelembevételével, a
tényleges teljesítményével arányosan kell
meghatározni. A célcsoport tag az elvégzendő
munkáról előzetesen legalább 2 nappal
értesül, ahol alternatív időpont javaslatot
képez a szövetkezet. A tervek szerint havonta
30 órát kell majd dolgozni a tagi
munkavégzőnek.
Ezúton szeretnék mindenkinek sikerekben
gazdag Boldog Új Évet kívánni!
Kiss Csaba
elnök

2014. december

2014. év beszámolója az önkormányzati tevékenység tükrében.
közmeghallgatás keretében
2014. év a választások éve volt. Tavasszal az
országgyűlési, Európa Parlamenti, míg ősszel az
önkormányzati választások kerültek megtartásra. Az új
képviselő-testület október hónapban tette le az esküt.
A képviselő-testület tagjai Mike Károlyné, Mike Tünde,
Molnár Adrienn, Czémán Imre és Kiss Csaba lettek.
Polgármester Kiss Csaba, alpolgármester Czémán Imre
lett. A választások biztosításáért, sikeres lebonyolít
ásáért az Óhidi Közös Önkormányzati Hivatal felelt és
oldotta azt meg.

A Zal-Agro Zrt.-től került megvételre és kifizetésre az
Apsamajor (2,2 millió + ÁFA), melynek környezetének
kialakítása, bekerítése szintén közfoglalkoztatási
programelem volt. Az önkormányzat beruházásában
az ingatlan közművesítésre került így a villany és a
vízellátás is, ennek beszerzése nettó 900 ezer Ft volt.
A major építése egyéb nem önkormányzati
forrásokból folyik tovább.
Az idei évben is nagy hangsúlyt fektettünk
közösségfejlesztésre,
amelyek
rendezvények
formájában jelentek meg többnyire. így az idén volt
március 15-én Vártúra, Gyermeknap, Bagolytúra,
Falunap és Elszármazottak találkozója, Itthon vagyok,
Szeretlek Magyarország program és megtartásra
került az Idősek Napja és a Mikulás is házhoz ment az
idén.

A 2014. évben az önkormányzat több sikeres
pályázatban vett rész. Ennek kapcsán lecserélésre
kerülhetett a falugondnoki autó is, amelyet az MVH
finanszírozott 100 %-ban, az ÁFA részt viszont az
önkormányzatnak kellett kifizetnie, mintegy 1,5 millió
Ft értékben.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázati felhívást
tett közzé a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában
való részvételre a konvergencia régiókban lévő helyi
önkormányzatok számára. A pályázati jelentkezés
sikeres volt. A HKA hálózatba országosan 77 település
nyert felvételt. Ezek közül egyik a mi településünk. Fő
célja, az önkormányzatok stratégiai tervezési képes
ségének javítása, az önkormányzatok helyi együtt
működésének erősítése, valamint a helyi közszol
gáltatások ellátásának biztosítása. A HKA hálózathoz
csatlakozás
településünk
fejlesztési
terveinek
megvalósításában, illetve újabb fejlesztési igények
integrálásában is segítségünkre lehet. A program még
most is zajlik és 2015. január 29-én zárul le.

A kötelező szociális ellátásokon túl méltányossági
intézkedések történtek, így támogatjuk a helyi
fiatalokat a BURSA HUNGARICA ösztöndíjjal és
ösztönző beiskolázási segéllyel, és még az óvodások
is elindítását is segítjük anyagilag. Az év végén
láttunk hozzá a Ifjúsági Klub belső megújításához,
amelyre a Képviselő-testület 700 e Ft támogatást
biztosított.
Támogatjuk az időseinket is házi segítségnyújtó
jelzőrendszerrel.
Ezek
a
támogatások
méltányosságból
adhatóak
és
a
község
költségvetéséből kerülnek kifizetésre. Szintén
szociális támogatásként kerül kiosztásra szociális
tűzifa 40 rászoruló részére még az idei évben.

Szintén pályázati forrásokból kerültek megvalósításra
a közfoglalkoztatási programjaink, úgymint a
mezőgazdasági, az értékteremtő és az egyedi
programok. Éves szinten 20-22 fő részére tud az
önkormányzat
ezzel
helyben
foglalkoztatást
teremteni. A program keretében készült el a
rendezvénytéri térköves létesítmény, a temetői
bejárat, a 250 éves Szalapa emlékhely és környezete, a
Szalapa Krónikája kiadvány és indult be, valamint
folytatódott
a
mezőgazdasági
program.
A
mezőgazdasági program keretében került kialakításra
idén egy diótelepítés, valamint tojótyúkok beszerzése
is. A mezőgazdaságból folyó értékesítés megkezdődött
így lehetséges kapni tojást, burgonyát, hagymát egyéb
zöldségféléket is.

Szalapalap

Nagy várakozással tekintünk továbbá a Szalapai
Szociális Szövetkezet beruházásaira, ahol az
önkormányzat tagként vesz részt a munkában és
haszonkölcsön szerződésekkel segíti a tevékenységet.
A foglalkoztatás itt elindult 2014. november
hónappal és 10 fő fog dolgozni 2015. januártól.
Kiss Csaba, polgármester
2014. december 10.
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Kívánom, hogy az új évben
naponta molesztáljon a szerencse,
az egészség vegyen üldözőbe,
menjen az agyadra a gazdagság,
s nyugton ne hagyjon a boldogság!

Felhívás!

Szociális tűzifa!

Egy korábbi rendelet alapján felkérünk
minden szalapai lakost, hogy házának jól
látható pontján tüntesse fel a házszámát!
Sajnos az elmúlt időszakban több probléma
is adódott, ezzel kapcsolatban.
Köszönjük együttműködésüket!

A helyi önkormányzat szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása iránti pályázat pozitív
elbírálásban részesült. Szociális
támogatásként kerül kiosztásra szociális
tűzifa 40 rászoruló részére még az idei
évben!

Szalapalap
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