
   K OMÁRI H ÍRMONDÓ  
   

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA  

Ingyenes kiadvány      II. évfolyam, 3. szám – 2012. február 

 
 
 
 

Elindult a Start Munkaprogram 
 

2012. február 08.-án elindult a Start Munka-
program, melynek keretében községünkben 30 
fő foglalkoztatására kerül sor. 2012. február 08.- 
2012. március 31.-ig a téli közfoglalkoztatásra, 
2012. február 08.- 2012. december 31.-ig illegális 
szemétlerakók felszámolására és a közutak 
rendben tartására, az árkok, valamint útszél 
folyamatos tisztítására, 2012. április 01.- 2012. 
december 31.-ig pedig a mezőgazdasági közfog-
lalkoztatásra kerül sor napi 8 órában. Ez utóbbi 
keretében foglalkoztatottak parkgondozással, a 
Körjegyzőségi Hivatal rendben tartásával, va-
lamint kaszálással fognak foglalkozni és e mel-
lett heti egy alkalommal kötelező oktatáson is 
részt vesznek Zalakaroson. 
 

Donkó Sándor: Bohóc 
 
Ez a krumpli nem az orrom, 
bár most az orromon hordom, 
farsang van, jó tréfa az, 
ha a zsűri rám szavaz. 
Bohóc vagyok én a bálon, 
a táncot is megpróbálom, 
ha nagy cipőm fenn akad, 
a publikum rám kacag... 
A fődíj egy dobostorta, 
bohócnak való az volna, 
hogyha talán megnyerem, 
lisztes számmal elnyelem... 

Adóslista 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. CXII. törvény 
2012. január 01. napján hatálybelépő módosítása sze-
rint „55/B. §  Az önkormányzati adóhatóság helyi 
adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer - ma-
gánszemélyek esetében az ezer - forintot elérő adó-
tartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adó-
tartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 
órától a helyben szokásos módon közzéteheti.” 
Mindezek alapján a fenti rendelkezések szerint a 
2012. március végén megjelenő Komári Hírmondó-
ban és más helyben szokásos módon már megjele-
nésre kerül Zalakomár lakosaira vonatkozó adóslista. 
Aki 2012. március 14. napjáig az önkormányzat felé 
fennálló adósságát rendezi, az a fenti listából kivétel-
re kerül. 

Zalakomár község Önkormányzata csatlakozott az iskolatej programhoz 
 
2012. február 01. napjától Zalakomár község önkormányzata csatlakozott az iskolatej programhoz, mely-
nek keretében az iskolában a tanulók tízóraira poharas tejet kapnak, amihez az önkormányzat péksüte-
ményt biztosít a saját költségvetése terhére. Az önkormányzat az uzsonnát az „Almaprogram”-ban való 
részvétellel biztosítja az iskolások számára. 

 
“Aztán elcsendesedett a színes fergeteg. 
A repkedő, kápráztató foszlányok lankadtan elültek, 
és a farsang után elkövetkezett a hosszú, szigorú böjt” 
(Bálint Aladár: Ferenczy Károly) 
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RENDELETMÓDOSÍTÁSOK  

Zalakomár község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az 1/2012 (I.17.) számú önkormány-
zati rendeletével (hatálybelépés 2012. január 
18.) módosította a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletét, így beveze-
tésre került a rendszeres szociális segély megál-
lapításának feltételeként a lakókörnyezet rend-
ben tartása. 
A rendelet módosítása szerint az aktív korúak 
ellátására jogosult személynek, a közfoglalkoz-
tatásban való részvételt akadályozó vagy kizáró 
családi körülményeire, egészségi vagy mentális 
állapotára tekintettel rendszeres szociális segély 
állapítható meg, amennyiben az alábbi feltéte-
lek valamelyikének megfelel: 
 

• 40% -os egészségkárosodott;  
• terhes nő;  
• pszichiátriai kezelés alatt álló személy;  
• hozzátartozó ápolását végző személy 

(aki nem közeli hozzátartozó ápolását 
végzi, illetőleg, aki nem jogosult ápolási 
díjra);  

• mentális vagy fizikai állapota miatt 
munkavégzésre alkalmatlan személy;  

• akinek a legmagasabb iskolai végzettsé-
ge nem éri el az általános iskola 7. osz-
tályát. 

A lakásfenntartási támogatás hatásköre 2012. január 
01. napjával az önkormányzat képviselő-testület ha-
tárköréből jegyzői hatáskörbe került át. A rendelet 
módosításával a lakásfenntartási támogatás megálla-
pításának feltételeként bevezetésre került a lakókör-
nyezet rendben tartása. 
 
Zalakomár község Önkormányzatának képviselő-
testülete a 3/2012 (I.31.) számú önkormányzati rende-
letével 2012. január 01.-i hatállyal hatályon kívül 
helyezte a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a 
számlázás és a díjfizetés feltételeiről 29/2006 (XII.28.) 
számú rendeletét, mivel 2011. december 31. 23.00 
órától a települési önkormányzatok viziközmű-
szolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó ha-
tásköre megszűnt. A 2012. évi kéttényezős ivóvíz- és 
szennyvíz-szolgáltatási díjakat a 2011. december 31.-
én hatályos ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak 
alapján a viziközmű-szolgáltatók alakítják ki és al-
kalmazzák. A jövőben e díjakat a vidékfejlesztési 
miniszter rendeletben állapítja meg. 

www.facebook.com/zalakomar 

Beiratkozás 
 
A Zalakomári Napközi Otthonos óvodába a 
2012/2013.-as nevelési évre a beiratkozás 2012. 
március 05.- 2012. március 12. napjáig lesz.  
A beiratkozáshoz a szülők hozzák magukkal: 

• szülő személyi igazolványát 
• gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
• gyermek TAJ- és lakcímkártyáját 

 
A Zalakomári Általános Iskolába a 2012/2013.-as 
tanévre a beiratkozás 2012. március 05.- 2012. már-
cius 12. napjáig lesz. 
A beiratkozáshoz a szülő hozzák magukkal: 

• szülő személyi igazolványát, lakcímkártyá-
ját 

• gyermek születési anyakönyvi kivonatát 
• gyermek TAJ- és lakcímkártyáját 
• diákigazolványhoz igazolványképet és 550.- 

Ft.-ot 
• tanulóbiztosításhoz 1.000.-Ft.-ot 

 

Búcsú a téltől 

 
A Zalakomári Művelődési Ház csoportjai 
múlt héten farsangi mulatságot csaptak. A 
rendezvényre ellátogatott Hófehérke és a hét 
törpe, de mellettük volt ott macska, leopárd, 
egér és boszorkány is sőt, egy fűszoknyás 
táncos lánnyal is találkozhattak az arra járók. 
A talpalávalót hatalmas sikerrel, a 
Zalakomári Harmonika Zenekar húzta. 
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Szakmai továbbképzés 

 
Helyi szakmai továbbképzéseken vettek részt a 
Zalakomári Általános Iskola pedagógusai.  
Az alsó tagozatos munkaközösség szervezésében Szántó 
Józsefné tartott bemutató órát a 2 a osztályban, ahol a 
tanítók az interaktív tábla tanórai használatának lehető-
ségével ismerkedhettek meg. A magyar nyelv órán első-
sorban  helyesírási és játékos feladatokat oldottak meg a 
gyerekek táblánál. 
A természettudományi munkaközösség szervezésében 
Fábián András tartott bemutató órát a 6. osztályban, ahol 
 geometriai ismeretek oktatása és gyakoroltatása közben 
mutatta meg az érdeklődő felsős kollégáknak az interak-
tív tábla sokoldalú használatának lehetőségeit.  
Ezután az osztályfőnöki munkaközösség soron lévő fog-
lalkozásán Hatos Eszter az óratervezésről és a kooperatív 
órák szervezésének lehetőségeiről beszélt, előadását érde-
kes gyakorlati feladatokkal is alátámasztva. A foglalkozás 
végén a felsős kollégák az eddig szerzett tapasztalataik 
alapján megvitatták a  kooperatív oktatás előnyeit és hát-
rányait. 
 

Megemlékezés 
 

Január 23-án reggel tartottuk megemlékezé-
sünket A magyar kultúra napja alkalmából. 
Az ünnepi műsorban 7. osztályos tanulók 
szerepeltek, akik felelevenítették a Himnusz 
keletkezésének körülményeit, megemlékez-
tek magáról a költőről, Kölcsey Ferencről is, 
majd beszéltek arról, hogy mit jelent szá-
munkra magyarnak lenni. A megemlékezé-
sen a Himnuszon kívül a hazáról és haza-
szeretetről szóló dalokat és verseket is hall-
hattunk. 
A műsort összeállította, és a tanulókat fel-
készítette: Bencze Margit 
 

 

Matematika verseny 
 

Januárban matematikai feladatmegoldó versenyt ren-
deztek iskolánkban az alsó tagozatosok részére. A gye-
rekek nagy örömmel vettek részt a megmérettetésen, 
amelyen szám-és szöveges feladatokat, valamint logi-
kai-és gondolkodtató feladatokat is meg kellett oldani-
uk. A 29 versenyző közül a legjobbak jutalomban ré-
szesültek: 
Eredmények:  
Második osztályosok: 
1. Bogdán Ildikó 2.b.( felkészítő: Györfyné Bándi 
Zsuzsánna) 
2. Kérges Zsolt 2.b. (felkészítő: Györfyné Bándi 
Zsuzsánna) 
3. Szőke Csenge 2.a. (felkészítő: Porgányiné Henrich 
Piroska) 
Harmadik osztályosok: 
1. Horváth Viktória 3.a.(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
2. Debrei Veronika 3.a. (felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
3. Bognár Barbara 3.b.( felkészítő: Szita Edina) 
Negyedik osztályosok: 
1. Szőke Renátó 4.b. (felkészítő: Türei-Horváth Enikő) 
2. Horváth Stefánia Réka 4.a. (felkészítő: Farkas 
Józsefné) 
3. Horváth Patrícia 4.b. (felkészítő: Türei  Horváth Eni-
kő) 
 

Az iskola sporteredményei 
 
Atlétika diákolimpia (Nagykanizsa)  vá-
roskörnyéki döntő  
III. kcs. (5-6.o.):  
60m futás: 1.Köncz Csilla 
                  2. Bogdán Anasztázia 
 
60m futás: 3. Bakonyi Sándor 
Távolugrás: 2. Köncz Csilla 
 

IV. kcs. (7-8.o.)    
100m futás: 1. Orsós László 
                    3. Varga Krisztián 
 Távolugrás: 1. Birkás Beáta 
 Kislabdahajítás: 2. Horváth Tamás 
 Súlylökés: 2. Orsós László 
 4*100m váltófutás: 1.Zalakomár(Varga 
Krisztián, Orsós László,                                                      
Horváth Tamás, Árvai István) 
 
Folytatás a 4. oldalon 
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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 

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  
 
Orvosi ügyelet: 
Cím: Zalakaros, Jegenye sor 1.( a men-
tőállomásnál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap 
reggel 08:00 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon péntek 16:00 órától az első 
munkanap reggel 08:00 óráig 
 
Hibabejelentők: 
Közvilágítási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80-20-50-20 (zöld szám) 
e-iroda: kozvilcc@eon-hungaria.com 
 
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 
 
Távközlési hibabejelentő: 
Telefon: 194 
 
Környezetvédelmi Felügyelőség: 
Telefon:06-80/401-111 

Iskolai sporteredmények 
 
Labdarúgó Diákolimpia városkörnyéki döntő ( Nagy-
kanizsa)  
IV. kcs. (7-8.o.) 
1. Zalakomár (Varga Szabolcs, Bogdán Áron, Horváth Ist-
ván, Bogdán Krisztián, Bogdán Krisztofer, Varga Krisztián, 
Horváth Tamás, Bakonyi Krisztián, Szőke Renátó, Árvai 
István, Orsós László, Szekrény József)                   
 
Duatlon diákolimpia (Zalaszántó) megyei döntő 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Szőke Renátó 
 
Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája me-
gyei döntő (Zalaegerszeg) 
IV. kcs.  (7-8.o.) 800m futás: 1. Bogdán Melinda 
 
Mezei futóverseny (Nagykanizsa) 

I. kcs. (1-2.o.): 2. Szőke Csenge 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Bogdán Jusztina, Szőke Renátó 
                          2. Losonczi Lilla 
 

Sakk diákolimpia városkörnyéki döntő (Zalakaros) 
IV.kcs. (7-8.o.): 1. Opra Laura 
I. kcs. (1-2.o.): 3. Zsiga Balázs 

 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő 
(Miklósfa) 
II. kcs. (3-4.o.): 2. Zalakomár (Szalavári Csaba, Szőke 
Renátó, Bakonyi Kevin, Tinó Ronald, Kovács Ferenc, 
Hörcsöki Márk) 
 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő 
(Zalakaros) 
I. kcs. (1-2.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, Neubauer Kevin, 
Neubauer Antal, Lakatos László, Tirászi Márk, Szőke 
Csenge) 
 
Tollaslabda diákolimpia területi döntő (Pécs) 
IV. kcs. (7-8.o.): 3. Szőke Kinga, aki a salgótarjáni országos 
döntőbe jutott.  
 

Még nem késő, hogy csatlakozz a Zalakomári Olvasók köréhez és a Művelődési Ház könyves-
olvasós pályázatához. További info az előző számokban, a zalakomar.hu weboldalon és a 
facabookon! 


