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ÁLLÁSLEHETŐSÉG ZALAKOMÁRBAN 
 
Zalakomár község önkormányzatának – képviselő – testülete a 
23/2012 (II.13.) számú határozatával a Zalakomári Napközi Ottho-
nos Óvoda óvodavezetői állására pályázatot írt ki. 
 

Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége 
pályázatot hirdet Közterület felügyelő (1 fő) munkakör betöltésére. 

Részletek megtekinthetők a www.kozigallas.hu oldalon. 
 

Minden kedves olvasónknak kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván Zalakomár 

Község Képviselő Testülete 

Devecsery László:  
Húsvéthétfő hajnalán 
 
Húsvéthétfő 
vízöntő: 
vidám ez, nem 
kesergő. 
 
Jönnek fiúk 
csapatban, 
vidám verssel 
hajnalban: 
 
Kiskertemben 
jártam én, 
szép virágot 
láttam én: 
 
meglocsolom, 
megöntözöm, 
kedves szóval 
felköszöntöm. 
 
Húsvéthétfő  
hajnalán 
örüljön sok 
kicsi lány! 

TÁNCFESZTIVÁL 
 
 

 
 
Március 10-én először rendezték 
meg a Connector Táncfesztivált, 
Veszprémben. A megmérettetésen 
a Sorry Művészeti Csoport 4. he-
lyezést ért el. 
  



  

megalapozásában Önök is szerepet 

lékleteként megtalálja a lakossági 

ű ődési 
őládába 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Tisztelt zalakomári Lakosok, Ingatlantulajdonosok! 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Ingatlantulajdono-
sokat, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvényt módosította az egyes törvények Alap-
törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 12011. évi 
CCI. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) 234. § -
a, amely a törvény 12. § (3) bekezdését érintette. Ez alap-
ján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 
1200Ft/köbméter. A 2012. évi vízhasználat után fizetendő 
díj tízszeresére emelkedhet, ami az adózók többségénél, 
akár több tízezer forintos tételt is jelenthet. 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót 
terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorná-
ra nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhe-
lyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, al-
kalmaz.  
A szennyvízcsatorna használatáért fizetendő díj 2012. 
január 1. napjától 302 Ft+áfa. 
A fentiekből látszik, hogy a szennyvízcsatorna használa-
ta jóval olcsóbb, gazdaságosabb. 
Kérjük azokat az adózókat, akiknél a szennyvízrendszer-
re való rácsatlakozás műszakilag megoldható, a lehető 
leghamarabb kössenek rá a hálózatra, mivel ennek díja 
akár már a tárgyévben is megtérülhet. 
A talajterhelési díj megfizetése nem mentesít a szenny-
vízhálózatra való rákötés alól. Zalakomár Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem 
helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) 8.§ (8) bekezdése 
alapján „csatorna közművel ellátott területeken az ingat-
lan tulajdonosok kötelesek arra rácsatlakozni, valamint a 
nem zárt, víz- és talajszennyezést okozó, szabálytalan 
kialakítású közműpótló berendezéseket megszüntetni.” 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiekben foglaltakat az 
év folyamán május hónaptól ellenőrizni fogjuk, és azok-
kal szemben, akik a kiépített csatornahálózatra való rá-
kötésnek hatósági kötelezésünket követően sem tesznek 
eleget, kénytelenek leszünk környezetvédelmi bírságot 
kiszabni. 
Bízunk aktív közreműködésükben, a rendeletbe foglalt 
szabályok önkéntes betartásában. 

RENDELETEK 
 

Zalakomár község Önkormányzatának 
képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2012. évi költségvetéséről 
szóló 5/2012 (II.14.) önkormányzati ren-
deletével 598.703.- eFt költségvetési ki-
adással, 562.190 eFt költségvetési bevé-
tellel és 36.513 eFT költségvetési hiány-
nyal fogadta el az önkormányzat költ-
ségvetését. 
 

Zalakomár község Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 6/2012 (II.28.) szá-
mú önkormányzati rendeletével (ha-
tálybelépés 2012. február 29.) módosítot-
ta a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló rendeletét, mely mó-
dosítás főleg a magasabb szintű jogsza-
bályokkal való összhang megteremtése 
miatt volt szükséges. Az előzőeken túl 
az aktív korúak ellátása és a lakásfenn-
tartási támogatás megállapítása során a 
lakókörnyezet rendezettségére vonatko-
zó rendelkezések kerültek pontosításra 
és módosításra. 
 

Zalakomár község Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 7/2012 (II.28.) szá-
mon (hatálybelépés 2012. március 01.) 
megalkotta a Közterületi Térfigyelő 
Rendszer működtetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletét. A rendelet a térfi-
gyelő rendszer működtetésével kapcso-
latos feladatokat a közterület-felügyelet 
feladatkörébe utalja. A rendelet alapján 
a Térfigyelő Rendszer működésének 
célja: 
a) a közbiztonság növelése, a köz-
terület általános rendjének biztosítása, 
b) a Térfigyelő Rendszer által lefe-
dett területen található vagyon megóvá-
sa, felügyelete 
c) a Közterület-felügyelet tevé-
kenységének, a rendőrség bűnüldöző 
munkájának segítése, a két szervezet 
közötti együttműködés erősítése, 
d) a lakosság, a településen dolgo-
zók, a településre látogatók biztonságér-
zetének növelése, a jogsértések vissza-
szorítása. 
 

 

A rendeletek részletes szövege és a térfigyelő 
rendszer működéséről szóló részletes tájékoz-
tatás megtekinthető a Körjegyzőség Hivatalá-
ban vagy a www. zalakomar.hu oldalon. 
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FARSANG AZ ISKOLÁBAN 

Iskolánkban február közepén ismét megrendezésre 
került a farsangi álarcosbál, amelyen sok tanuló jel-
mezbe öltözött. Fellépett a Sorry Művészeti Csoport 
is, páros táncukkal színesebbé téve a jelmezesek be-
mutatkozását.  
A tanulók egyéni és csoportos jelmezekben mutat-
koztak be a közönségnek és a zsűrinek. A legötlete-
sebb jelmezeket és produkciókat jutalmazták is. Az 
idén is sokan, sokféle jelmezzel készültek, és nagy 
sikere volt a felsősök csoportos jelenetének és táncá-
nak is. 
A felvonulás után a szülői munkaközösség és a diák-
önkormányzat által felajánlott tombolatárgyak kisor-
solására került sor. Rengeteg felajánlás érkezett, ame-
lyért ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet 
mondani a szülőknek. A farsangi mulatság jó hangu-
latban telt, mindenki jól érezte magát, és élmények-
kel gazdagodva térhetett haza. 
 

 
Hörcsöki Aliz 

DÍJAZOTT JELMEZEK: 
1.a. osztály: 
 Hörcsöki Aliz- gólyafészek 
 Opra Szilárd- Buzz Lightyear 
1.b. osztály:  
Belancsics Elvira- Túró Rudi 
Bogdán Attila- kislány 
2.a. osztály:  
Szőke Csenge- cowboy lány 
Lakatos László- Hook kapitány 
2.b. osztály:  
Szabó Attila, Kérges Zsolt, Bogdán Lajos, Nagy 
József, Bogdán Lajos- focisták 
3.a. osztály: 
Debrei Veronika- madárijesztő 
Horváth Viktória- csodagyerek 
Zsiga Kristóf- kalóz 
3.b. osztály:  
Horváth Hanna- földgömb 
Balázs Fanni- örült tudós 
Losonczi  Lilla- bennszülött lány 
4.a. osztály:  
Csicseri történet (csoportos jelenet) 
4.b. osztály:  
Szőke Renátó- gladiátor 
5.b. osztály:  
Sényi Dániel- Sponge Bob  
7. osztály:  
Hupikék Törpikék (csoportos tánc) 
8.b. osztály:  
Kuti Döníz-facebook 
Birkás Beáta; Szekrény Roland; Klemes Klára; 
Ress Rebeka- Gedeon bácsi (csoportos jelenet) 

OVI -SULI  
 

Március 1-én tartották iskolánkban az OVI-SULI 3. 
foglalkozását, amelyen a leendő első osztályosok és 
szüleik vettek részt. 
A téma: - gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt- 
közös program a számítástechnika teremben. Fábi-
án András tanár úr nagyon érdekes feladatokat, 
játékokat mutatott be, amelyet aztán az érdeklődő 
gyerekek és szüleik is kipróbálhattak. 
 

 

http://iskola.zalakomar.hu 
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2011 február Nagyharang javítása 160000 Ft 
2011. április 2 kehely beszerzése Kápolnánkba   

A Komárvárosi hívek adományából. 
110000 Ft 
 

2011. május Asztalos munkák 140000 Ft 
2011. június Asztalos munkák 110000 Ft 
2011. szeptember ACER laptop plébánia  

Zalavár és Balatonmagyaród egyházközségek közremű-
ködésével 

110000 Ft 

2011. december Betlehemes nap 70000 Ft 
2011. évi Gyermekek táboroztatása, egyéb rendezvények 180000 Ft 
2011. évi Kegytárgyak, gyertya, gyermekek jutalmazása 172000 Ft 
2011. évi Virágokra 86000 Ft 
2011. évi Irodaszer, újság, tisztítószer 96000 Ft 
2011. évi Egyéb karbantartási, felújítási, fenntartási költségek 

összesen a plébánia területén 
525000 Ft 

2011. évi Temető térképezése és nyilvántartások elkészítése 330000 Ft 
 
 
A plébánia fenntartására, működtetésére a püspökség évi 1500000 Ft összeget bocsát rendelkezésre. 
 
Az egyházi hozzájárulásból befolyt összeg 2011-ben 2346000 Ft 
 
Toronyóránk felújítására eddigi adományok összege 371000 Ft 

 
Tóber László 

Pénztáros 
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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 

www.facebook.com/zalakomar 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN VÉGZETT NAGYOBB 
 KIFIZETÉSEKRŐL 2011. 

VERSENY ZALAAPÁTIBAN 

Szép eredményeket értek el is-
kolánk tanulói a zalaapáti Gábor 
Áron Általános Iskola által 
meghirdetett tanulmányi és 
művészeti versenyeken. 
 
Rajzból Bagarus Nikoletta 4. a 
osztályos tanuló 2. helyezett lett. 
(felkészítő: Kocsis 
Mátyásné) 
 
A természetismereti levelezős ver-
senyen Balázs Fanni 3.b osztályos 
tanuló 2. helyezést ért el. 
(felkészítő: Szita Edina) 

A játékos természetismereti 
vetélkedőn iskolánk csapata 
3. helyezett lett. (tagjai: 
Belancsics Elvíra, Bognár 
Barbara, Horváth Hanna, 
Lajos Petra; a felkészülést 
összefogta: 
Szita Edina tanítónő) 
 

Olvasás versenyen Horváth 
Viktória 3.a osztályos tanuló 
3. helyezést, (felkészítő: Ha-
tos Tiborné) Horváth Stefá-
nia 4.a osztályos tanuló pe-
dig 1. helyezést ért el. (felké-
szítő: Kocsis Mátyásné) 

A német nyelvi szövegértés verse-
nyen Üst Regina 7. osztályos tanuló 
4., Losonczi Mária 5.b 
osztályos tanuló 2. helyezett lett. 
(felkészítő: Martonné Somogyi Már-
ta) 
 
A meseíró versenyen Kérges Valen-
tin 3. helyezést ért el. (felkészítő: 
Bencze Margit) 


