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RENDELETMÓDOSÍTÁSOK 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy Zalakomár községben 
2012. január 01.-től az alábbi ren-
deletmódosítások léptek életbe: 
 

Zalakomár Község képviselő-
testületének 30/2011 (XII.13.) önkor-
mányzati rendeletével meghatáro-
zásra kerültek a 2012. január 01. nap-
jától fizetendő víz- és csatornadíjak. 
A fogyasztásarányos szolgáltatási 
díjak közül az ivóvíz szolgáltatásért 
fizetendő díj a lakosság részére 308.- 
Ft/m3-re, míg a nem lakosság részére 
367.- Ft/m3-re változott, míg a csa-
tornaszolgáltatásért fizetendő díj a 
lakosság részére 302.- Ft/m3-re, míg 
a nem lakosság részére 441.- Ft/m3-re 
módosult. Fontos, hogy a fenti ösz-
szegek az ÁFA és a vízterhelési díj 
összegét nem tartalmazzák. 
Zalakomár Község képviselő-
testületének 31/2011 (XII.13.) önkor-
mányzati rendeletével megállapítás-
ra kerültek a 2012. évi intézményi 
térítési díjak, melyek a következők 
szerint alakulnak:  
 

a.) óvodás gyermek étkeztetése
  

278.-Ft/fő/nap  
b.) általános iskola napköziotthonos  
     egész napos ellátás  
 383.-Ft/fő/nap  
c.) iskolai tízórai + ebéd  
  320.-Ft/fő/nap  
d.) általános iskolai menzai ebéd
  257.-Ft/fő/nap  
e.) vendég étkezési térítési díj 
 554.-Ft/fő/nap 
 

A fentiekben meghatározott díjak az 
általános forgalmi adót tartalmaz-
zák. 
 

Folytatás a 2. oldalon 
 

PÁLYÁZAT 

 
Még nem késő, hogy csatlakozz! 

Az olvasás népszerűsítésére olvasásversenyt hirdet a Műve-
lődési Ház a könyvet szerető kicsiknek és nagyoknak. Fel-
adat: adott idő alatt minél több könyvet elolvasni. A kihívás 
a december 20-tól indul és 2012. április 20-ig tart. A pályázó-
nak ez idő alatt kell elolvasnia annyi könyvet, amennyit tud. 
Havi lebontásban várjuk a listát az olvasott művekről, min-
den hónap 20-ig. Az első határidő január 20. Az olvasmány-
listát elektronikus úton a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail 
címre várjuk, de papír alapon is elfogadjuk.  
 

Könyvekhez kapcsolódó kérdések, feladatok (melyeket 
minden könyvhez kötelező kitölteni): 
• Könyv szerzője, címe 
• Oldalszám 
• Minimum két idézet a könyvből 
• Főbb szereplők felsorolása 
• 5-10 mondatos értékelés 
 

Pályázhat: 
• 9-10 évesek 
• 11-14 évesek 
• 14-18 évesek 
• 18 év felettiek 
 

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elol-
vasót. Minden korcsoportban az első helyezett kerül díjazás-
ra. 
 

M inden kedves M inden kedves M inden kedves M inden kedves     

olvasónknak olvasónknak olvasónknak olvasónknak sikerekben gazdag, boldog ú j évetsikerekben gazdag, boldog ú j évetsikerekben gazdag, boldog ú j évetsikerekben gazdag, boldog ú j évet         
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RENDELETMÓDOSÍTÁSOK 2012. JANUÁR 01.-TŐL 

Zalakomár Község képviselő-testülete 31/2011 
(XII.13.) önkormányzati rendeletével módosí-
totta a magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló 15/1995 (XII.13) szóló önkormányzati ren-
deletet. A módosítás értelmében az a magán-
személy, aki a naptári év első napján az önkor-
mányzat illetékességi területén lévő építmények 
közül lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész (továbbiakban együtt: építmény) 
tulajdonjogával rendelkezik, vagy az önkor-
mányzat illetékességi területén az év első nap-
ján beépítetlen belterületi földrészlet tulajdon-
jogával rendelkezik, vagy az önkormányzat 
illetékességi területén nem magánszemély tu-
lajdonában álló lakás bérleti jogával rendelke-
zik, adótárgyanként, illetve bérleti jogonként 
14.000.-Ft. kommunális adó fizetésére kötele-
zett. 
 

Zalakomár Község képviselő-testülete a 33/2011 
(XII.13.) önkormányzati rendeletével új épít-
ményadó rendeletet alkotott, mellyel egy idő-
ben hatályon kívül helyezte az építményadóról 
szóló 16/1995 (XII.13.) önkormányzati rendele-
tet és annak módosításait. Az új rendelet szerint 
az adó mértéke az építmény után 1000.- Ft/m2, 
melynek alapja az önkormányzat illetékességi 
területén lévő építmény m2-ben számított hasz-
nos alapterülete. Az új önkormányzati rendelet 
szerint adómentes azon építmény, amellyel 
azonos helyrajzi számon lévő lakás céljára 
használt épület után a magánszemély a 
15/1995.(XII.13) önkormányzati rendelet szerint 
magánszemélyek kommunális adóját fizeti, 
kivéve azt az építményt, vagy az építmény 
olyan részét, melyet vállalkozási tevékenység 
céljára használnak. Adómentes továbbá az a 
lakás és nem lakás céljára épült építmény vagy 
építmény olyan része, amelyet az illetékes ható-
ság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, 
amelyet tartósan lakás céljára egész évben meg-
szakítás nélkül használnak. A rendelet alapján 
50%-os adókedvezményt vehet igénybe az adó-
alany a tulajdonában lévő állandó jelleggel la-
kóhelynek nem használt lakása után. 70%-os 
adókedvezményt vehet igénybe a cég, a vállal-
kozó tulajdonában, fenntartása, üzemeltetése 
alatt lévő épület, kereskedelmi egység után, 
amennyiben azt a tárgyévet megelőző év 181 
napján nyitva tartotta, használta, valamint  

a cég, vállalkozó tulajdonában lévő azon épület után, 
amelyet egész évben nem használ és nem is haszno-
sít, továbbá a magánszemély a tulajdonában lévő 
egyéb adóköteles épület (műhely, garázs) után. 
 
Zalakomár Község képviselő-testülete a 34/2011 
(XII.29.) önkormányzati rendeletével módosította a 
mezei őrszolgálatról szóló 17/2008 (XI.19.) önkor-
mányzati rendeletét. A módosítás alapján a mezőőri 
járulék mértéke 2012. évtől kezdődően 10.000 négy-
zetméterenként évente szántóföld esetén 1500.- Ft, 
gyep, rét, legelő esetén 500.- Ft., de tulajdonosonként 
/ használónként  - valamennyi tulajdonrészük után 
együttesen – legalább 1000.- Ft. A kötelezett haszná-
latában, illetve tulajdonában lévő termőföldeket a 
kötelezettség alapjának meghatározásakor egybe kell 
számítani. A termőföld minden megkezdett 10.000 
négyzetméterét 10.000 négyzetméternek kell tekinte-
ni. 
 

Zalakomár Község képviselő-testületének 35/2011 
(XII.29.) önkormányzati rendelete alapján állatot a 
község belterületeire kiengedni, közterületein legel-
tetni, őrizetlenül hagyni, fához, az út műtárgyához, 
közvilágítási-, villany-, telefonoszlophoz kikötni, va-
lamint futtatni tilos. A fenti rendelkezés megsértése 
szabálysértési eljárás vonhat maga után. 
 

A fent részletezett rendeletmódosításokról és 
Zalakomár község hatályban lévő önkormányzati 
rendeleteiről bővebb információt a Körjegyzőség 
faliújságján (Tavasz u. 13.) vagy a község honlapján, 
illetve ügyfélfogadási időben a Körjegyzőség munka-
társaitól kaphatnak. 

2012. ÉVI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK 
 

JANUÁR 13, 27 
FEBRUÁR 10, 24 
MÁRCIUS 9, 23 
ÁPRILIS 6, 20 
MÁJUS 4, 18 
JÚNIUS 1, 15, 29 
JÚLIUS 13, 27 

AUGUSZTUS 10, 24 
SZEPTEMBER 7, 21 

OKTÓBER 5, 19 
NOVEMBER 2, 16, 30 
DECEMBER 14, 28 

 
A lomtalanítás időpontja:  szeptember 21 
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2011-ES KARÁCSONY LEGSZEBB 

KARÁCSONYFÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Első helyezett és a 2011 legszebb karácsonyfa tulaj-
donos cím elnyerője Farkas Emese lett. 
 

A szavazatokért a legnagyobb harcos Birkás Beáta 
volt,  aki a saját facebook üzenő falán gyűjtötte 
azokat. 
 
 

Köszönjük a részvételt: 
Birkás Beátának, 
Bécs Mónikának, 
Bognárné Magyar Évának, 
Csepella Juditnak,  
Farkas Emesének, 
Farkasné Németh Zitának, 
Lukácsné Grózner Andreának, 
Horváth Katalinnak, 
Kovács Gizellának, 
Lakatos Csillának, 
Marton Józsefnének, 
Nagyné Poór Veronikának, 
Németh Mária Ingridnek, 
A Zalakomári Napköziotthonos Ovinak 
Szekrény Rolandnak, 
Tömöri Biankának 
Zsólyominé Matakovics Mártának 
 

 
Gratulálunk és számítunk rátok jövőre 

is! 
 

JÓTÉKONYSÁGI EST 
 
Január 13-án jótékonysági estet rendezett a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Műve-
lődési Ház a Fő utcai Köncz család számára. 
Aki szeretne még hozzájárulni ahhoz, hogy 
Melinda, László, Paula, István, Martin és Lacika 
minél előbb visszaköltözhessenek otthonukba, 
annak nyitott a Dél-Zalai Egyesült Takarékszö-
vetkezetben a család számlaszáma, illetve ru-
haneműt, lakberendezési tárgyakat is szívesen 
fogadnak. 
 

 
 
A Köncz család és a Művelődési Ház köszönetét 
fejezi ki:  

• az Önkormányzatnak, támogató hozzá-
állásáért,  

• a Zalakomári Általános Iskolának a se-
gítő felajánlásért, mely lehetővé tette, 
hogy a Művelődési Ház helyett az isko-
la tornatermében kerülhetett megrende-
zésre a műsor,  

• a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének a szervező munkájáért, 

• Boros Ervinnének, a dekorációk felaján-
lásáért 

Köszönet a terem berendezésért és a hangosítá-
sért és nem utolsó sorban köszönet az ovinak, 
iskolának, csoportoknak, csoportvezetőknek 
egyéni fellépőknek, hogy most már sokadszorra 
is, de első hívő szóra egy jó ügy mellé álltak. 

www.facebook.com/zalakomar 
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

SIKERÜLT AZ ÉLMEZŐNYBEN MARADNIUK 
 
  Községünk labdarúgó csapatai a 2011/2012-es 
megyei II. „dél” labdarúgó bajnokság őszi sze-
zonjában jó eredménnyel zártak, hisz felnőtt 
csapatunk a hetedik helyen (legkevesebb gólt 
kapva az osztályban), míg ifjúsági csapatunk a 
második helyen telel. Ezzel mindenképp teljesí-
tették a számukra kitűzött célt, hisz sikerült 
állandósítani Zalakomár helyét a táblázat első 
felében, amelyre jó ideje nem volt példa falunk 
sportéletében.  
 

Az ősz folyamán felnőtt csapatunk rendkívül rapszo-
dikus arcát mutatta, mivel a kötelezőnek vélt győ-
zelmek elmaradtak, de így is sikerül a tabella első 
felében ragadni. Ifjúsági csapatunk 90%-ban helyi 
fiatalokra támaszkodva egyenletes teljesítménnyel 
tudta ezt az előkelő pozíciót elérni, amiért minden-
képp dicséret illeti játékost, edzőt egyaránt. 
 Jövőben a csapat vezetése átalakul, mellyel egyesület 
célja továbbra is az elért eredmények megtartása, 
valamint még szervezettebb játék, egyenletes telje-
sítmény kialakítása. 
 

Nagy volt a küzdelem Borsfa-Zalakomár (0-
2) mérkőzésen, ahol csapatunk remek győ-
zelmet aratott 

Söjtör-Zalakomár (1-7) mérkőzésen Madarász Z. 
remek szabadrúgásgóljával indult be a 
zalakomáriak gólgyártása  
 

Közérdekű Információk 
 

Zalakomári KMB Iroda: 
Cím: Zalakomár, Árpád utca 44 
Telefon: (93) 386-428 
 
Zalakarosi Rendőrőrs: 
8749 Zalakaros, Hegyalja út 45. 
Telefon: (93)340-433  
 
Közvilágítási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80-20-50-20 (zöld szám) 
e-iroda: kozvilcc@eon-hungaria.com 
 

Orvosi ügyelet: 
Cím: Zalakaros, Jegenye sor 1.( a mentőállomásnál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 
óráig, hétvégén és ünnepnapokon péntek 16:00 órától 
az első munkanap reggel 08:00 óráig 
 
Áramszolgáltatási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/205-020, 06-40/545-545 
 

Vízmű ügyelet: 
Telefon: 06-80/314-019 
 

E-ON hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/301-301 
 


