
VÁLASZTÁS 2014 
 
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem 
rendelkeznek, az Nemzeti Választási Iroda (NVI) kérelmükre veszi fel a központi névjegy-
zékbe. 
Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarországon élnek, de a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerint sem lakóhelyük, sem tartózkodási helyük 
nincs Magyarországon (még települési szinten bejelentett sem), akár az NVI-től, akár - 
bármely –Helyi Választási Irodától (HVI) bármikor kérhetik névjegyzékbe vételüket. 

• A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgár 2014. január 1-jétől bármikor kérheti a HVI-tól annak rögzítését a központi 
névjegyzékben, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
szerinti valamely nemzetiséghez tartozik 

• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel a választójoga gyakorlásához, 
• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja, 
• az Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, 

hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.  
A fenti névjegyzéki bejegyzés törlését vagy módosítását a választópolgár ugyan-
csak bármikor kérheti a HVI-től. 

A nemzetiségi regisztráció: 
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, gö-
rög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) 
tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre 

• nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy 
• az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni 

A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő 
hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik. 
A kérelem alapján a központi névjegyzékbe tett bejegyzés szerint a választópolgár 

• az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az országgyűlési 
választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz részt, hanem a pártlistákra 
szavazhat, vagy 

• részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, továbbá az ország-
gyűlési választáson is ugyanazon nemzetiség választópolgárként vesz részt, és az 
adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavaz. 

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, a 
többes kötődés feltüntetésére nincs lehetőség. 
 

Folytatás a 4. oldalon 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA 
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
2014. ÉVBEN 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a köz-
szolgáltató cég minden ingatlantól csak 
1 db 120 l-es edényben kihelyezett ház-
tartási hulladékot szállít el heti gyako-
risággal, minden pénteken. 
A háztartásokban e mennyiségen felül 
keletkezett hulladékot kizárólag a cég 
emblémájával megjelölt zsákban viszi el, 
amit külön lehet majd megvásárolni az 
Önkormányzati Hivatalban (Zalakomár, 
Tavasz u. 13.), valamint a szolgáltató 
autóján, magánszemélyeknek 380.- Ft/db 
áron, vállalkozóknak 422.-Ft/db áron.  
 
A zsákok pontos árusításának kezdetét a 
képújságon és településünk weboldalán 
(http://www.zalakomar.hu)  tesszük köz-
zé.  
 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata 

 

 
2013 legszebb karácsonyfája a 

facebook lájkok alapján Szekrény 
Xéniáé és családjáé. Gratulálunk! 

KÖZÖS ÜNNEPLÉS 

 
Decemberben, az utolsó tanítási napon 
került sor iskolánkban a közös karácsonyi 
ünnepségre. 
 

A nagyszabású, bensőséges hangulatú műsor-
ban elsőtől a nyolcadik osztályig minden évfo-
lyam képviseltette magát, közel ötven tanuló 
szerepelt. A diákok verseket, szép idézeteket 
adtak elő a télről, az adventről és a karácsony-
ról, de színesítette a programot jelenet, gyertyás 
tánc, betlehemes játék és a pedagógus énekkar 
közreműködése is.  
 
Az ünnepséget közös éneklés zárta, amelyben 
fellépett községünk polgármestere, Varga Miklós 
Úr is. 

 

http://zalakomar.hu/ 

OLVASÁS VERSENY 
 
Az első olvasást népszerűsítő pályázat 
sikerére, és a zalakomári általános iskolá-
sok kérésére, 2014-ben a Művelődési Ház 
újból meghirdeti a „Ki tud többet olvasni” 
pályázatot. 
Feladat: adott idő alatt minél több könyvet 
elolvasni. A pályázat 2014. január 15-től 
2014. május 15-ig tart. A pályázónak ez 
idő alatt kell elolvasnia annyi könyvet, 
amennyit tud. Havi lebontásban várjuk a 
listát az olvasott művekről, minden hónap 
15-ig. Az első határidő február 15. Az 
olvasmánylistát elektronikus úton a 
kulturhaz@zalakomar.hu e-mail címre 
várjuk, de papír alapon is elfogadjuk.  
 

Részletek a Művelődési Ház 
 facebook oldalán 
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KEDVES OLVASÓ! 

Csizmadia Józsefné, Zalakomár, Fő utca 85. szám alatti feladótól az alábbi levél érkezett 2014. január 8. napján Zalakomár község 
képviselő-testületéhez, melyet változtatás nélkül közlünk. Csatolt  hozzá  7 oldalon 205 aláírást, melyek nem tartalmazzák az alá-
írásgyűjtésen szerepeltetni szükséges adatokat. 

A levélre 1 darab 500 Ft-os, azaz Ötszáz forintos illetékbélyeg van felragasztva. 
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VÁLASZ A LEVÉLRE: 

A levél végén megfogalmazásra került, hogy kéréseiket nyilvános közmeghallgatás kereté-
ben bírálja el a testület. Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. nov-
ember 25-ére 17 órai kezdettel közmeghallgatást hirdetett, a meghívó előtte – a Szervezeti 
és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően - több mint egy héttel közzétételre 
került. A meghívóban második napirendi pontként a magánszemélyek kommunális adójá-
ról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt. Az ehhez kapcsolódó előterjesztés 
az önkormányzat honlapján megtekinthető volt. A közmeghallgatáson a lakosság részéről 1 
fő volt csupán jelen. A közmeghallgatáson bárki elmondhatta volna észrevételeit, problé-
máit, kérdéseket intézhetett volna a képviselő-testülethez, jegyzőhöz, amit minden esetben 
legjobb tudásunk szerint megválaszoltunk volna. A képviselő-testület ülései nyilvánosak, 
melynek időpontját és napirendi pontjait Zalakomár honlapján közzétesszük. 
 

Kedves Olvasó! 
Engedje meg, hogy a következőkben részletes tájékoztatást adjak településünkön tör-
ténő hulladékszállítás előzményeiről: 
 

Zalakomár Község Önkormányzata 1999. november 30-i ülésén önálló napirend kere-
tében tárgyalta meg a szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére beér-
kezett ajánlatokat. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Rumpold-Marcali Kft-vel 
köt szerződést 2000. január 1-től -10 éves időtartamra- 2009. december 31-ig. A létrejött 
szerződés értelmében a szolgáltató nem csak a 120 literes kerekes kukákból szállította 
el a lakossági hulladékot, hanem a kirakott zsákos szemetet is. A környéken szintén 
szolgáltatást végző másik cég, a Ryno Kft. a kuka mellett már akkor is csak az általa 
forgalmazott, tőle lakosság által megvásárolt zsákokban szállította el a szemetet. Tehát 
a képviselő-testület már abban az időben is a lakosság számára legkedvezőbb megol-
dást választotta. 
 

2002-ben megalakult ZALAISPA néven egy nagytérségi hulladékgazdálkodási társulás, 
melynek Zala és Vas megyéből 281 települési önkormányzat a tagja. Zala megyéből 
összesen kettő település nem lépett be a társulásba, ezek közül egyik Zalakomár. Akkor 
is a lakosság érdekeit legmesszebbmenően figyelembe véve született meg a döntés. 
 

A 2000. évtől hatályos szerződés 2002. szeptember 20-tól 10 évre, 2012. szeptember 20-
ig módosításra, meghosszabbításra került. A szerződés lejártát követően az időközben 
Rumpold-Marcali Kft-ből Saubermacher Marcali Kft-vé átalakult szolgáltatóval több 
alkalommal átmenetileg meghosszabbítottuk a szerződést azért, hogy a lakosság a 
lehető legjobban járjon. A szerződés végső határideje 2013. december 31. volt, ezt köve-
tően ez a cég már nem végezheti a lakossági hulladék gyűjtését. Ennek ismeretében a 
képviselő-testületnek arról kellett határozni, hogy közbeszerzési eljárás keretében 
ajánlatokat kér szolgáltatóktól a feladat ellátására. A 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet 
kötelezővé teszi a hulladék hetenkénti elszállítását. Zala megyében a hulladékszállítást 
végző cégek az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, vagyis a lakossággal kötnek 
egyénileg szerződést. A szolgáltatási díj ingatlanonként évi 30.000 és 40.000 Ft között 
változik. Néhány faluban még előfordul, hogy az önkormányzat fizeti a közszolgáltatá-
si díjat, de az továbbszámlázza a lakosságnak. Természetesen azokon a településeken is 
a hulladékszállítási díjon felül fizetni kell magánszemélyek kommunális adóját, mely-
nek mértéke 5.000 Ft-tól 25.000 Ft-ig terjed. 
 

Szerencsére 2013. év közepén megkeresték a képviselő-testületet Marcaliból, ahol a 
Somogy megyei települések összefogással igyekeztek a lakosság terheinek minél kisebb 
mértékű növelésén dolgozni. Így került megalakításra a Marcali és Térsége Közszolgál-
tató Nonprofit Kft., melyben Zalakomár község is tulajdonosrészt vásárolt. A műkö-
déshez szükséges engedélyek beszerzése után 2014. január 1-től kezdhette meg tevé-
kenységét a közszolgáltató cég. 
 

Zala megyében ilyen megoldásra esély sem volt, hiszen fentebb már olvashatták, hogy 
Zala megyében kettőt kivéve minden település tagja a Zalaispának. Onnan már na-
gyon sokan szerettek volna korábban is kiválni, de ez nem lehetséges. 
 

A magánszemélyek kommunális adójának szerepe a jogszabályok szerint a köztemető 
fenntartása, utak, járdák felújítása, közvilágítás biztosítása, közterületek fenntartása. 
 

A képviselő-testület a kommunális adóból befolyt összeget kezdetektől fogva a hulla-
dék elszállítására fordítja. A 14.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra történő emelésére azért volt 
szükség, mert az előző években mindig a képviselő-testület az önkormányzat egyéb 
bevételeiből egészítette ki a hulladékszállítás költségeit évente legalább 4 millió Ft-tal, 
hiszen a korábbi kommunális adó nem fedezte a kéthetenkénti szállítás költségeit sem. 
Idei évtől pedig hetenként történik a szállítás. 
 

A kommunális adó mértékének 11.000 Ft-os emelése naponta 30 Ft-ot jelent, ami keve-
sebb, mint 1 szál cigaretta, vagy 1 dl bor ára. 

Ez a lakosság számára kedvező megoldás, hogy 
az önkormányzat fizeti a hulladékszállítás 
költségeit, valószínűleg csak rövidtávon lehet-
séges, hiszen a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 38.§ (2) bekezdése alapján 
főszabályként az ingatlanhasználónak kell a 
közszolgáltató felé a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat megfizetni. 
Amennyiben alkalmazni kell ezt a jogszabályi 
rendelkezést, abban az esetben a képviselő-
testület újra gondolja a magánszemélyek 
kommunális adójának mértékét. 
 

Előbbiekből is látható, hogy a képviselő-
testület minden választási ciklusban arra eskü-
dött fel, hogy tisztségéből eredő feladatait 
Zalakomár település előmozdítása érdekében, 
lelkiismeretesen teljesíti. 
 

A levél több pontban is valótlanságot állít, 
rágalmaz képviselőket, sőt rágalmazza az egész 
képviselő-testületet, ezért a legközelebbi ülésen 
javasolni fogom, tegyünk büntetőjogi intézke-
dést annak írója ellen. 
 

A helyi népszavazás, népi kezdeményezés 
szabályait a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény IV. fejezete tartalmazza. 
A törvény 46.§ 4) bekezdésének b) pontja sze-
rint nem rendelhető el helyi népszavazás a 
helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megál-
lapító rendelet tárgyában. 
 

Végezetül tájékoztatom a lakosságot, hogy a 
mostani Hírmondóban indult egy sorozat a 
„Szabad önkormányzati választások”címmel, 
melyben havonta olvashatnak arról, milyen 
munkát végzett a mindenkori képviselő-
testület, milyen felújítások, milyen beruházá-
sok történtek Zalakomárban 1990-től napjain-
kig. 

Varga Miklós 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Szeretnénk tájékoztatni a tisztelt címet, hogy a 
Molnár Józsefné által beadott (aláírásunkkal 
ellátott, 10 pontba szedett) rágalmazó levéllel 
nem értünk egyet oly módon, hogy mi csak a 
szemétszállítás díjának 25.000 forintra emelését 
sokalltuk, és ezen összeg mérséklését kértük.  Mi 
ezen tartalmú levélhez adtuk aláírásunkat. 
Felháborodással fogadtuk azon hírt, hogy telje-
sen más tartalmú levél jutott el Önökhöz, mint 
amelyhez aláírásunkat adtuk. 
Kérjük Önöket, hogy aláírásunkat tárgytalan-
nak venni szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy 
azokat tudtunk és beleegyezésünk nélkül hasz-
nálták fel. 
 
Bekéné Böte Bernadett, Vargáné Járó Gyöngyi, 
Köncz Jánosné, Tóth Józsefné, Harmat Jánosné, 
Péter Istvánné, Csordás Józsefné, Harcz Mária, 
Zsobrák Jenőné, Mérei Jánosné, Varga László 
 
A levél eredeti példányát megkapta Varga Mik-
lós polgármester úr – a szerk. 
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PÁLYÁZAT 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet: 
 

TAKARÍTÓ-TEMETŐGONDNOK 
munkakör betöltésére. 

 
Foglalkoztatás jellege: 
Határozatlan idejű foglalkoztatás, 3 hónap próbaidővel, teljes 
munkaidős (heti 40 óra), munkaszerződéssel 
A munkavégzés helye:  
Zalakomár Község Önkormányzati Hivatala, Komárváros – 
köztemető 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A köztemető működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A 
temetéssel és a nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása. 
Önkormányzati Hivatal (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.) taka-
rítása 
Illetmény és juttatások: 
Megállapodás szerint 
Megbízás feltétele: 
Cselekvőképesség, büntetlen előélet, min. általános iskola 8. 
osztály 
Előny:  
helyismerettel rendelkezik 
Elvárások: 
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés 
A pályázathoz csatolni kell: 
A pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot. Iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát. 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot zárt borítékban a Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzata címére – 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. – Varga 
Miklós polgármesternek címezve kell benyújtani. A borítékra 
fel kell tüntetni: „Pályázat takarító-temetőgondnok munkakör-
re”. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. január 25. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázók által benyújtott pályázati anyag alapján a benyújtá-
si határidőt követő soros testületi ülésen Zalakomár Nagyköz-
ség Önkormányzata Képviselő- testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2014. február 15. 

Az állás 2014. május 1. napjától tölthető be. 
A pályázattal kapcsolatosan további információ Varga Miklós 
polgármestertől kérhető a (30) 620-2516 telefonszámon. 
 

VÁLASZTÁS 2014 
 
Lehetősége van a polgárnak arra, hogy bármikor töröltesse a nem-
zetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, és az országgyű-
lési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bár-
mikor módosíthatja. A választópolgár azt követően, hogy kérelmére 
a nemzetiségi hovatartozását törlik a központi névjegyzékből, kor-
látozás nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagja-
ként való nyilvántartásba vételét. A fogyatékossággal élő választó-
polgár által igényelt segítség. A választási eljárás alapelvei között új 
elemként jelent meg a fogyatékossággal élő választópolgárok jog-
gyakorlásának elősegítése. Ezen alapelv érvényesítése érdekében a 
Ve. a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, 
hogy a választójogának gyakorlásához szükséges speciális segítsé-
get igényeljen. A vak és gyengénlátó választópolgárok hatékony 
tájékoztatását szolgálja, hogy a szavazás helyét és idejét is tartal-
mazó értesítőt számukra - kérésükre - Braille-írással kell elkészíte-
ni, a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása pedig lehe-
tővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szava-
zólapot. A választójog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalókat egy-
szerű, könnyen értelmezhető megfogalmazásban tartalmazó tájé-
koztató szórólap az írott szöveget nehezen értelmező választópol-
gárok eligazodását segíti. Addig, ameddig nem sikerül megvalósí-
tani, hogy valamennyi szavazóhelyiség akadálymentesen elérhető 
legyen, a választópolgárnak szükséges előre jeleznie, ha akadály-
mentes szavazóhelyiségben kíván szavazni. 
A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása 
A választási iroda a Ve. 153. §-a alapján a jelölő szervezet, jelölt 
kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a vá-
lasztási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre 
szólóan megcímzett küldemények útján vagy személyesen felkeres-
hessék. 
Névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilt-
hatja. 
A kérelem benyújtásának módja és helye: 
A  kérelmet választópolgár benyújthatja 
 - személyesen, 
-  levélben, 
-  az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján. 
A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, 
akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez be-
nyújthatja. Így a bejelentett lakóhelyétől távol élő választópolgár-
nak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából. 
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes 
HVI-hez nyújtható be; akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett 
tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérel-
met. A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár 
bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-
hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb. A választások hivatalos 
honlapján (www.valasztas.hu), illetve az ügyfélkapun benyújtott 
kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási 
irodához. 
A névjegyzék nyilvánossága 
Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult infor-
mációt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben, a 
nyilvántartott adataiba betekinthet, továbbá azokról másolatot 
kérhet. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező 
(és a Magyarországon élő, de lakcímmel nem rendelkező) polgár a 
lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendel-
kező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. 

SZÉPÍRÁSBÓL VERSENYEZTEK 
 
December közepén rendezték meg iskolánkban az országos 
szépírási verseny iskolai fordulóját, amelyen összese huszonhét 
tanuló vett részt. A legügyesebben szereplő diákok továbbjutot-
tak a megyei fordulóba:  
 
Andrasek Ferenc 2.b 
Szolnok Krisztina 3.b 
Horváth Nikolett 4. a 
Hózensteiner Lia Hanna 4.a 
Papp Regina 5.a 
Bogdán Eszter 8.o 
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A mai időben az egyik kereskedelmi televí-
ziós csatornán futó sorozat valós történel-
mi eseményekre támaszkodva készült. 
Nekünk, magyaroknak talán azért is érde-
kes, mert a magyarság történelmét is érin-
tő történések is feldolgozásra kerültek. 
Milyen módon? Az már esetenként több 
kivetni valót is hagy maga után. 
„Az 1494-es születésű Szulejmán a „vitéz” 
jelzővel illetett I. Szelim szultán (ur. 1512-
1520) fia volt, aki nyolcéves uralkodása alatt 
meghódította a teljes Levantét és Egyiptomot 
is. A herceg már apja életében tehetséges 
vezetőnek bizonyult, miután Szelim kinevezte 
őt Magnézia kormányzójának; 1520-ban aztán 
Szulejmán a trónt is megszerezte, és nekilátott 
világhódító tervei megvalósításához. Míg apja 
és nagyapja a régi kudarcok emléke miatt 
békében élt Magyarországgal, a fiatal szultán 
úgy vélte, hogy az egykor Hunyadi János által 
védelmezett királyság elleni háború már nem 
jelenthet kockázatot számára, ezért belefogott 
a Duna völgyének meghódításába. 
Szulejmán 1521-ben hadat üzent II. Lajosnak 
(ur. 1516-1526), és az év során elfoglalta a 
magyar végvárrendszer legfontosabb pontját, 
Nándorfehérvárt. A következő években a 
szultán kisebb várvívásokkal és betörésekkel 
előkészítette a döntő csapást, miközben – 
elsőként az oszmán vezetők közül – bekapcso-
lódott az európai diplomáciába. Szulejmánnak 
kapóra jött, hogy I. Ferenc francia király (ur. 
1515-1547) segítségre szorult a Habsburgok 
elleni küzdelemben, így aztán az Oszmán 
Birodalom szövetségre lépett Franciaország-
gal, kapcsolatait pedig ürügyül használta fel 
európai hódításaihoz. A diplomácia fonáksá-
gát mutatja, hogy Szulejmán egy időre a 
pápai hatalommal is egy oldalra került, holott 
1522-ben meghódította a Johannita Lovag-
rend kezén lévő Rodosz szigetét. 
Szulejmán aztán a Habsburgok elleni küzde-
lem jegyében 1526 során végzetes csapást 
intézett Magyarország ellen, és a mohácsi 
ütközetben döntő győzelmet aratott II. Lajos 
felett. Bár a Jagelló-uralkodó halála megnehe-
zítette a királyság hűbéri alávetését, Szulej-
mán a következő években a maga hasznára 
fordíthatta Habsburg Ferdinánd (ur. 1527-
1564) és Szapolyai János (ur. 1526-1540) trón-
harcát, Bécs 1529-es ostrománál viszont ku-
darcot vallott a hősiesen védekező Niklas von 
Salm ellen. . A szultán a rivális magyar kirá-
lyok közül a gyengébbik – Szapolyai, majd 
annak fia, János Zsigmond (ur. 1540-1570) – 
oldalára állt, és az Örökös Tartományok elő-
terébe szorította vissza a Habsburgokat, köz-
ben pedig a stratégiai szempontból kulcsfon-
tosságú területeket – az ország középső részét 
– közvetlen oszmán uralom alá helyezte. 
Miután a két királyság számos alkalommal – 
például az 1538-as váradi béke, vagy az 1547-
es nyírbátori egyezmény megkötésével -  

első uralkodó, aki a nomád alapokra építkező, 
önmagát a hódítások segítségével eltartó 
katonaállam helyén egy centralizált monar-
chiát akart létrehozni. 
A szultáni törvények fellendítették az ipart, 
hatalmas bevételeket eredményeztek a keres-
kedelemben, miközben a fejlődést a fényűző 
konstantinápolyi építkezések, a birodalmon 
belüli infrastrukturális beruházások és az 
iskolaalapítások is demonstrálták. Nem vélet-
len, hogy Szulejmán uralma az oszmán művé-
szetben is aranykort hozott – maga a szultán 
is tehetséges költő és aranyműves volt –, így 
aztán a szultánt a török nép mint törvényho-
zót őrizte meg emlékezetében. 
A 46 éven keresztül uralkodó Szulejmán végül 
éppen Magyarországon, a Habsburgok ellen 
vezetett sokadik hadjárata során vesztette 
életét. Miután hűbérese, János Zsigmond 
segítséget kért I. Miksa ellen (ur. 1564-1576), a 
Porta az 1566. évre hadjáratot hirdetett Ma-
gyarország ellen, a 72 éves Szulejmán pedig 
ragaszkodott ahhoz, hogy a háborút szemé-
lyesen ő vezesse. Az oszmán sereg a nyár 
folyamán ostrom alá vette Szigetvár erődjét, 
az idős uralkodó pedig néhány nappal a vár 
elfoglalása előtt, szeptember 6-án elhunyt. 
Bár a Zrínyi Miklós hadvezérnek emléket 
állító Szigeti veszedelem című eposz nyomán 
elterjedt a legenda, miszerint a szultán a vár-
kapitány kardjától esett el, a valóságban vég-
elgyengülésben, vagy a török táborban pusztí-
tó járványok miatt halt meg. Mivel az ostrom-
lók morálját a halálhír súlyosan rombolta 
volna, a díván – szultáni haditanács – egészen 
a hadjárat végéig eltitkolta azt, és csak Kons-
tantinápolyban hozta nyilvánosságra. A trónt 
hamarosan II. Szelim (ur. 1566-1574), Szulej-
mán egyetlen fia foglalta el, akinek zavartalan 
öröklése érdekében az előző szultán korábban 
valamennyi gyermekét meggyilkoltatta; a 
törökök által „korhely” jelzővel illetett Szelim 
uralkodása viszont már stagnálást hozott, az 
öt évvel később vívott vesztes lepantói tengeri 
csata pedig hanyatlással fenyegette a fényko-
rát élő birodalmat.”* 
 
* Felhasznált irodalom: Tarján M. Tamás : 
Szulejmán halála 
 

Hatos Tibor 
 

megkísérelte az összefogást, a szultán a 
későbbi hadjáratok során – például 
1543-ban, 1552-ben és 1566-ban – 
mindinkább kiszélesítette a Hódoltsá-
got: Szapolyai halála után egy évvel 
csellel elfoglalta Budát, majd többek 
között Visegrád, Fehérvár, Szolnok, 
Temesvár és Pécs is török kézre került. 
Mindazonáltal Szulejmán terveiben 
Magyarország nem játszott központi 
szerepet, hódításai az oszmán uralom 
stabilizálását és a német területek 
elleni döntő csapás előkészítését szol-
gálták, emellett a szultán megelégedett 
a keleti királyság – a későbbi Erdélyi 
Fejedelemség – hűbéri alávetésével. 
Hadjáratai döntően a Habsburgok 
ellen, vagy hűbéresei megbüntetésére 
irányultak, fő célját, Bécs elfoglalását 
azonban nem érhette el, mivel 1529 
után nem kockáztatott meg egy újabb 
ostromot. Szulejmán Magyarországon 
szembesült először azzal, hogy az 
Oszmán Birodalom elérte akciórádiu-
szának határát; látta, hogy az ettől 
nyugatra és északra fekvő várak meg-
hódítását a török háborús szokások – a 
seregek tavasszal indultak el 
Ruméliából, és ősz végén már vissza is 
tértek oda – már nem teszik lehetővé. 
Kevésbé nyilvánvaló módon ez a prob-
léma a Közel-Keleten is megjelent, ahol 
Ibrahim nagyvezír 1533-ban döntő 
győzelmet aratott a perzsa sah ellen, 
majd meghódította a mai Irak területét, 
és kiterjesztette a birodalom határait 
egészen a Perzsa-öbölig. Emellett Szu-
lejmán hadvezérei folytatták Szelim 
megkezdett hódításait is, és egészen 
Algériáig török fennhatóság alá vonták 
az észak-afrikai partvidéket, miközben 
a szultáni flotta hegemóniát épített ki a 
Földközi-tengeren. Ezzel a teljesít-
ménnyel az Oszmán Birodalom hódítá-
sainak csúcspontja Szulejmán uralmá-
hoz kötődött, a későbbi uralkodók 
pedig mindinkább védekezésre kény-
szerültek az európai hatalmakkal, első-
sorban a Habsburgokkal szemben. 
Bár Szulejmán a magyar népi emléke-
zetben elsősorban a kárunkra végrehaj-
tott hódítások révén maradt meg, való-
jában rendkívül sokoldalú és tehetséges 
uralkodónak bizonyult, aki minden 
téren prosperitást hozott az Oszmán 
Birodalom számára. A szultán az ál-
landó háborúk mellett a törvényhozás-
ra is különös gondot fordított, lerakta 
az oszmán jogrend alapjait, miközben 
megreformálta az adóztatást és a köz-
igazgatást is. Szulejmán kormányzása 
fordulatot hozott az Oszmán Biroda-
lom számára, miután ő volt az 

SZULEJMÁN 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 
 
 
A téli szünet utáni első tanítási napon, húsz 
hetedik – nyolcadik osztályos tanuló vett 
részt színházlátogatáson. A diákok a Love 
Story című romantikus musicalt tekinthet-
ték meg két felvonásban a Sziget Színház 
előadásában. 
 

 



  

A most induló sorozat első részében az első 
szabad önkormányzati választásokról olvas-
hatnak, majd a mindenkori képviselő-testületek 
által végzett munka eredményeit elevenítjük 
fel a kedves olvasóknak.  

1990. szeptember 30-án és október 14-én tartották 
Magyarországon az első szabad önkormányzati 
választást, amellyel egyben megszűnt hazánkban a 
közigazgatás tanácsi struktúrája. A rendszerválto-
zás utáni helyhatósági választások közül az 1990-
es volt az egyetlen, amelyen két fordulóban dőlt el 
a polgármesteri és az önkormányzati képviselői 
mandátumok sorsa. 

Kislistás választások 

1990. június 27-én jelentették be, hogy Göncz 
Árpád, a köztársaság ideiglenes elnöke a parla-
menti pártokkal folytatott konzultációk után 1990. 
szeptember 30-ára tűzte ki a helyhatósági (a hatá-
lyos jogszabály szerint még tanácsi) választások 
első fordulóját. A tanácsok mandátuma június 8-
án ugyan lejárt, de a kormány a választásokig 
meghosszabbította megbízatásukat. 
Az 1990 tavaszán megválasztott új Országgyűlés - 
hetekig tartó viták, egyeztetések után - 1990. au-
gusztus 3-án fogadta el a helyi önkormányzatokról 
szóló törvényt. Ennek preambuluma kimondta: a 
jogszabály elismeri és védi a helyi közösségek 
önkormányzáshoz való jogait, lehetővé teszi, hogy 
a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, 
illetőleg a választott helyi önkormányzat útján - 
önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű 
közügyeket. 
Augusztus 27-én kezdődtek meg a jelölések a 
polgármesterekre és a helyi képviselőtestületek 
tagjaira. A korábbi gyakorlattal szemben az új 
szabályozás megszüntette a politikai szervek kizá-
rólagos jelöltállítási jogát, s jelöltet ajánlhatott 
minden választópolgár, aki választókerületében 
választójogát gyakorolhatta. Az Országos Válasz-
tási Bizottság adatai alapján végeredményben 
országszerte 8559 polgármester-jelölt, 48 939 kislis-
tás képviselőjelölt és 12 841 egyéni választókerüle-
ti képviselőjelölt indult 42 párt, 647 társadalmi 
szervezet, 12 kisebbség és 447 féle koalíció támo-
gatásával. Kiemelkedően magas volt a független 
indulók aránya (a polgármesterek esetében 76,35, a 
kislistás képviselőjelölteknél 63,54, az egyéni vá-
lasztókerületi jelölteknél pedig 22 százalék volt az 
arányuk). Az 1990-es önkormányzati választások 
újdonsága volt az úgynevezett kislistás választás. 
Ezzel a 10 ezer vagy annál kisebb lélekszámú 
településeken választották meg képviselőtestülete-
iket a választópolgárok, akik egyben közvetlenül 
szavazhattak a polgármesterre is. A 10 ezernél 
több lakosú településeken, illetve a fővárosi  

kerületekben kétszavazatos választási rend-
szert alkalmaztak: a képviselőtestületek 
tagjainak a felét egyéni választókerületben, 
a másik részét pedig listán választották meg 
a szavazók, majd az így felállt képviselőtes-
tület választotta meg a polgármestert. 
(1990-ben az országban 162 olyan település 
volt, amelynek lakossága meghaladta a 10 
ezret.) 
Az egyéni választókerületekben az első 
fordulóban az lehetett képviselő, akire a 
legtöbben szavaztak, feltéve, hogy megkap-
ta az érvényes szavazatok több mint egyne-
gyedét, és a szavazáson az egyéni választó-
kerület szavazópolgárainak több mint a 
kétötöde - 40 százaléka - leadta szavazatát. 
Amennyiben a szükségesnél kevesebben 
vettek részt a szavazáson, akkor a második 
választási fordulóban mindazok a jelöltek 
indulhattak, akik az elsőben is jelöltek 
voltak, képviselő pedig az lett, aki a legtöbb 
szavazatot kapta. 
Az 1990. szeptember 30-i első választási 
fordulóban a választásra jogosultak 40,16 
százaléka, az október 14-i második forduló-
ban 28,94 százaléka adta le a voksát. A 10 
ezer vagy ennél kevesebb lakosú 2930 tele-
pülés közül 2911 helyen a törvény értelmé-
ben közvetlenül választottak polgármestert 
(19 településen az eredménytelenség miatt 
később kellett időközi polgármester-
választást tartani). A települések közvetle-
nül megválasztott polgármestereinek túl-
nyomó többsége (2415 fő - 82,9 százalék) 
függetlenként indult, ami zömmel azoknak 
a korábbi pártállami vezetőknek újraválasz-
tását jelentette, akik nem léptek be egyik új 
pártba sem. 
A pártok közül a legtöbb polgármestere az 
FKGP-nek lett (108 fő - 3,7 százalék), míg az 
MDF 68 (2,3 százalék), az SZDSZ 56 (1,9 
százalék), a KDNP pedig 52 (1,8 százalék) 
polgármesteri posztot hódított el. A többi 
párt és társadalmi szervezet 1 százalék alatti 
eredményt ért el. 5 polgármestert nemzeti 
és etnikai kisebbségi jelöltként választottak 
meg. 
 

A tanácsrendszer vége 

A 10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú tele-
pülések közül 2924 helyen sikerült kislistás 
választással megválasztani a képviselőket (6 
helyen időközi választást kellett később 
tartani). A megválasztott 20 481 képviselő-
testületi tag 71,2 százaléka független volt, 
6,2 százalék az FKGP, 4,4 százalék az MDF, 
3,7 százalék az SZDSZ, 3,1 százalék a 
KDNP, 1,3 százalék az Agrárszövetség és 
1,1 százalék az MSZP jelöltjeként 

Az 1990. szeptember 30-án megtar-
tott  választáson nem vett részt a 
választópolgárok több, mint 40 %-a, 
ezért második fordulóra került sor 
október 14-én. 
A megválasztott képviselő-testület 
tagjai: Hatos Tibor polgármester, 
Balogh László, Boda György, Bogár 
János, Bedővári Pál, Fodor Ernő, 
Kalászné dr. Pintér Anna, Lakner 
Lajos, Lendvay László, dr. Niklesz 
Tibor /alpolgármester/, Selek István, 
Varga Miklós 

Varga Miklós 
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indult. A többi párt, társadalmi 
szervezet 1 százalék alatti ered-
ményt ért el. 212 képviselőtestületi 
tagot nemzeti, etnikai kisebbségi 
jelöltként választottak meg. 
1990 októberében a kétfordulós 
önkormányzati választás eredmé-
nyeként Magyarországon meg-
szűnt a tanácsrendszer, s 3073 
településen kezdhette meg munká-
ját új képviselőtestület. A hivatali 
apparátust ettől kezdve a jegyző 
irányította. Szemben a tanácsi 
igazgatással, az önkormányzatok-
nak nincsenek politikai, jogi érte-
lemben felettes irányító szervei, a 
települési önkormányzatra vonat-
kozó döntést kizárólag a választott 
testület, esetleg helyi népszavazás 
hozhat 
Településünkön Községi Közös 
Tanács működött a szabad önkor-
mányzati választásokig Zalakomár 
és Balatonmagyaród alkotta a 
közös tanácsot. 
Az utolsó tanács tagjai voltak: 
Kovács Ferenc tanácselnök, Fodor 
Ernő tanácselnök-helyettes, Dávid 
László, Várhelyi Nándor, Végh 
József, Lendvay Lászlóné, Szaba-
dos Jenőné, Vass Ferenc, Hézinger 
Margit, Tarsoly István, Tóth Má-
ria, Borbély Ferencné, Varró Jó-
zsef, Tóth József, Kátai Istvánné, 
Szenyéri Ferenc, Boda Györgyné, 
Németh Lászlóné, Szabó László, 
Baranyai Gyula, Varga Miklós, 
Poór László, Vincze Józsefné, Rát-
kai Józsefné/nyugdíjazásáig ta-
nácselnök/, dr. Józan István, Lak-
ner Lajos, Zsovár István, Táttár 
József, Biczó Ágota, Tarr Kálmán, 
Pus Károly  
 


