
KOMÁRI HÍRMONDÓ 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA 

Ingyenes kiadvány        IV. évfolyam, 3. szám – 2014. február 

 
 
 
 

MEGEMLÉKEZÉS „A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁ”-RÓL 
 

 
 

Január 22-én, A magyar kultúra napja alkalmából a Nemzeti Erőforrás Minisz-
tériuma „Együtt szaval a nemzet” címmel szervezett internetes versmondási 
programot. Iskolánk ugyan nem csatlakozott a felhíváshoz, de rövid kis műsor-
ral mi is megemlékeztünk a nevezetes ünnepről. A műsorban ötödik-hatodik 
évfolyamos tanulók szerepeltek, akik röviden ismertették a Himnusz keletkezési 
körülményeit, majd közösen el is szavalták a verset.   
A megemlékezést nemzeti énekünk eléneklése zárta.  
A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Hatos Eszter tanárnő. 
 

KI TUD TÖBBET OLVASNI PÁLYÁZAT 

Kedves Olvasó Barátunk! 
 
Az első olvasást népszerűsítő pályá-
zatunk sikerére, és a zalakomári 
általános iskolások kérésére, a Zala-
komári Művelődési Ház 2014-ben 
újból meghirdeti a „Ki tud többet 
olvasni” pályázatát. 
 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
egyre kevesebben olvasnak, így a 
pályázat célja, hogy „reklámozza” az 
olvasást és a könyvek világát. 
 

„A könyvet olvasók aránya az 1987-
es évben még 12,8% volt a teljes la-
kosság körében, ugyanez az arány a 
2010-es évben már csak 7,7%. Ez azt 
jelenti, hogy 23 év leforgása alatt 
majdnem felére csökkent a könyvet 
olvasó emberek száma!” (http://e-
book.postr.hu) 
 

„A fiatal felnőttek csupán hét száza- 
lékánál nem telhet el nap olvasás 

nélkül, a szakmunkás képzettségűek-
nek csak egy, az alapfokú végzettsé-
gűeknek négy százaléka lapoz bele 
naponta valamilyen kötetbe, az érett-
ségizettek körében 10 százalékos ez az 
arány, és a felsőfokú végzettségűeknél 
is csak 14 százalék.” 
(http://www.metropol.hu) 
 

Ki jelentkezhet? 
Helyiek és nem helyiek egyaránt. 
Elsősorban helyieknek szólt volna a 
pályázat, de felkeltette az érdeklődé-
süket olyan olvasóknak is, akik nem 
Zalakomárban élnek. Ennek örömére 
módosítottuk a pályázati felhívást, így 
bárki pályázhat. 
 

Pályázhatnak: 
• Alsósok 
• Felsősök 
• Középiskolások 
• 18 év felettiek korhatár 

nélkül 
 

Mi a feladat? 
Feladat adott idő alatt 
minél több könyvet 
elolvasni. A pályázat 
2014. január 15-től 
2014. május 15-ig tart. 
A pályázónak 4 hónap 
alatt kell elolvasnia 
annyi könyvet, ameny-
nyit tud. Havi lebon-
tásban várjuk a listát 
az olvasott művekről, 
minden hónap 15-ig. 
Az első határidő febru-
ár 15. Az olvasmánylis-
tát elektronikus úton a 
kulturhaz@zalakomar.
hu e-mail címre várjuk, 
de papír alapon is 
elfogadjuk.  
 
Könyvekhez kapcso-
lódó kérdések, felada-
tok (melyeket minden 
könyvhöz kötelező 
kitölteni): 

• Könyv 
szerzője, címe 

• Oldalszám 
• Minimum két 

idézet a 
könyvből 

• Főbb 
szereplők 
felsorolása 

• Rövid 
értékelés 

 

Mit szabad illetve 
lehet olvasni? 
A képregényeken, 
mangákon kívül min-
den könyvolvasást 
elfogadunk, és bízunk 
abban, hogy mindenki 
lelkiismeretesen készíti 
el havi listáját olvasá-
sairól. Bármilyen nyel-
ven írt könyvek olva-
sását elfogadjuk, de az 
értékelést magyarul 
kérjük. 
 

Mik azok a bónusz 
könyvek? 
Az idén bónusz ponto-
kat is lehet gyűjteni. A 
Zalakomári Művelődé-
si Ház és a verseny 
facebook oldalán min-
den hónap 15-én köz- 

zé teszünk 5 könyvet (min-
den korcsoportnak külön), 
aminek az elolvasása az 
adott hónapban (15-től 15-
ig) duplán számít: két 
könyvnek, és dupla oldal-
számnak. A hónap könyvei 
közül annyit olvashatnak el 
a pályázók, amennyit sze-
retnének, minden elolvasott 
bónusz könyvet duplán 
számítunk! 
A bónusz könyvek közül a 
versenyző egy darabot 
választhat korcsoportján 
kívül is. (Például egy alsós 
választhat egy darab felső-
söknek szóló bónuszköny-
vet az adott időszakra vo-
natkozóan). 
A bónuszkönyveket csak 
abban az időszakban szá-
mítjuk duplán, amire meg-
hirdetésre kerülnek!  
 

Mikor lehet csatlakozni a 
játékhoz? 
Január 15 és május 15 kö-
zött bármikor. Aki úgy 
gondolja, hogy csak az 
április olvasásait adja be, 
azt is beszámítjuk, így ha 
valaki későn értesül pályá-
zatunkról, akkor is van 
esélye. 
 

Díjazás 
Külön díjazásra kerül a 
legtöbb könyv és a legtöbb 
oldal elolvasása korcsopor-
tonként. 
A helyi olvasók közül min-
den korcsoport első három 
helyezettjét, a nem Zala-
komáriak közül minden 
korcsoport első helyezettjét 
díjazzuk. 
 

Fontos 
A könyvlistákon feltüntetni 
a versenyző nevét, pontos 
címét, kategóriáját. 
 

Zalakomári Művelődési 
Ház 

 

 
Februári bónusz-

könyvek listája az 5. 
oldalon olvasható 



  

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 

 

2 
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA - FEBRUÁR 25. 

 
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfoga-
dott határozata értelmében minden év febru-
ár 25-én tartják A KOMMUNIZMUS 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁ-t. 1947. 
február 25-én Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet ka-
tonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet 
töltött fogságban. 
 
„A második világháború során közel 700 ezer 
magyar állampolgár került szovjet fogság-
ba. Sorsukról a történelemkönyvek többnyire 
hallgatnak. A hallgatás oka az ismerethiány. A 
hatalom birtokosai 1945-től kezdve évtizedeken 
át azt a hamis látszatot keltették, hogy szovjet 
fogságba csak harci cselekmények közben elfo-
gott katonák kerültek, akiket azonban a szovje-
tek még a békekötés előtt nagylelkűen hazaszál-
lítottak. Valójában a foglyok mintegy harmada 
kényszermunkára hurcolt civil volt, és nagy-
számban vittek koholt vádak alapján elítélt és a 
GULAG táboraiba zárt magyarokat is. A hadi-
foglyokat és a civil internáltakat évekig dolgoz-
tatták a Szovjetunió munkatáboraiban. Az utol-
só nagyobb fogolyszállítmányok csak 1955-ben 
(!) érkeztek haza, az utolsó magyar hadifogoly, 
Toma András pedig 2000-ben. Tény az is, hogy 
a mostoha bánásmód és életkörülmények követ-
keztében a kiszállítás során, a gyűjtő-, tranzit- 
és a kényszermunkatáborokban több mint 200 
ezer magyar állampolgár lelte halálát. 
A második világháborúban több mint négymil-
lió külföldi került ˝hadifogolyként˝ a Szovjet-
unióba, köztük a németek és japánok után a 
magyarok alkották a legnépesebb csoportot. A 
Központi Statisztikai Hivatal 1946-ban 600 ezer-
re becsülte a szovjet fogságba került honfitársa-
ink számát, a mai források pedig 526 ezerre 
teszik a szovjet táborokban regisztrált magyarok 
számát. Stark Tamás történész szerint ebben 
nincsenek benne azok, akik a román területen 
lévő tranzittáborokban és a sokhetes szállítás 
közben haltak meg. A szám továbbá aligha 
tartalmazza a Magyarországról elhurcolt német 
nemzetiségű polgárokat és a Felvidék déli részé-
ről elvitt magyarokat. Velük együtt pedig 600 és 
700 ezer közé tehető a Szovjetunióba deportált 
magyarok és magyarországi németek száma. 
 E létszámnak legfeljebb a kétharmadát tették ki 
a hadifoglyok, s Menczer Gusztáv adatai szerint 
mintegy 50 ezerre rúgott azon civilek száma, 
akiket Magyarország akkori területéről hurcol-
tak a Szovjetunióba. A polgári személyeket 
kollektív büntetés címén, de főként a munka-
erőhiány enyhítése céljából szállították el, ösz-
szegyűjtésükre pedig a legfondorlatosabb eszkö-
zöket eszelték ki. Stark Tamás szerint volt, ahol 
romeltakarítás vagy útjavítás ürügyén terelték 
egybe a civileket - ahogy akkor mondták: 
˝malenkij robotra˝, vagyis egy kis munkára -, 
másutt mozielőadást hirdettek, s számos helyen 
a háborús bűnösnek tekintett magyarországi 

németeket vagy német nevűeket szedték össze. 
(A legkülönösebb válogatási szempontra Ónod 
szolgált példával. Itt németnek tekintettek min-
denkit, akinek családneve - a gyűlölt Hitlerhez 
hasonlóan – „r˝ betűvel végződött; így került 
sok Pásztor, Molnár és Bodnár a deportáltak 
közé.) 
Külön csoportot alkottak a politikai okokból 
elítélt magyarok (számuk több ezres nagyság-
rendű), akiket a szovjet katonai bíróság az orosz 
büntető törvénykönyv hírhedt 58. paragrafusa 
alapján, államellenes bűncselekmények vádjával 
ítélt tíz vagy akár huszonöt évnyi kényszer-
munkára, de nem volt ritka a halálbüntetés sem. 
Az odakint elhunytak számáról mindeddig 
ellentmondó adatok láttak napvilágot. A törté-
nészek sokáig úgy vélték, hogy 30-40 ezer ma-
gyar pusztulhatott el a Szovjetunióban, a köz-
elmúlt kutatásai szerint azonban a valós szám 
akár ennek tízszerese is lehetett. 
 A nagykanizsai Rózsás János, egykori GULÁG 
rab így fogalmazott egyik előadásában: „Ami-
kor kiderült, sőt bizonyossá vált, hogy az 1953 
nyarán összeszedett, Lembergben összegyűjtött 
körülbelül ezerötszáz magyar, nők és férfiak, 
hazajöhetnek, első szívfájdalmunk az volt, vajon 
mire jövünk haza. Ugyanis mint külföldi állam-
polgárok nem levelezhettünk hozzátartozóink-
kal, nem tarthattuk a kapcsolatot szeretteinkkel. 
Mi történt velük az elmúlt 8-10 évben? Hogyan 
ért véget a háború a mi vidékünkön? Ki és ho-
gyan élte túl a front és megszállás borzalmait? 
Ki fogad bennünket, és lesz-e, aki hazafogad 
minket? A lembergi várakozás hónapjaiban 
mindenkit hívattak a parancsnokságra. Meg 
kellett neveznünk, hová és kihez akarunk haza-
menni. Jaj volt annak, akit másodszor is hívat-
tak, és közölték vele: az általa megadott cím 
nem jó, nem megfelelő, nevezzen meg másikat! 
Vagy akinek végül azt mondták: majd kijelölt 
lakhelyre megy haza. Idegőrlő hónapok voltak, 
amit várakozással töltöttünk a gyűjtőtáborban. 
  
Néhányan megzavarodtak közöttünk, főként 
családos emberek, akik még a doni katasztrófá-
ban estek fogságba, majd hamis vádak alapján 
elítélve kényszermunkatáborba kerültek. A 
lágerparancsnok közölte velünk, hogy teljes 
jogú magyar állampolgárokként térünk haza, 
mivel háborús tévedés, túlkapás volt, hogy min-
ket ártatlanul elítéltek. A Szovjetunió rehabili-
tálta mindegyikünket, nem tekintve, ki hány 
évre lett ítélve. Ha a kint töltött idő miatt bárkit 
Magyarországon valami sérelem, hátrány érne, 
a szovjet nagykövetség kérésünkre közbelép. 
Odahaza nem is kell mondani, hogy mi elítéltek 
voltunk. Aztán telt-múlt az idő, októberben azt 
mondta a lágerparancsnok: nem biztos, hogy 
haza tudunk adni benneteket. Rákosi elvtárs 
nem akar benneteket befogadni. Azt mondta, ha 
ilyen fasisztákat hazaküldünk, nem garantálja a 
szocializmus felépítését... November második  

felében azonban mégis elkezdődött 
az előkészület a hazatérésre. ˝ 
Emlékezzünk! 
  
Felhasznált irodalom: Szőnyi 
Szilárd: Láthatatlan légió, Rózsás 
János: A volt Gulag-rabok sorsa 
hazatérésük után  
   
  Hatos Tibor 
 

FELADATMEGOLDÁSBÓL 

VERSENYEZTEK 
 
Januárban került sor az alsó tago-
zatos tanulók matematika fel-
adatmegoldó versenyére, amelyen 
2.— 4. osztályos kisdiákok mérték 
össze tudásukat. A feladatok kö-
zött szerepeltek többek között 
nyitott mondatok, szöveges fel-
adatok, és egyéb, a gondolkodást 
és a logikát fejlesztő példák is.  
 
Eredmények: 
2.osztály 
1. Somogyi Árpád 2.b 
2. Bogdán Csaba 2.a 
3. Kovács Dávid 2.a 
 
3.osztály 
1. Bogdán Éva 3.b 
2. Czimmermann Patrik 3.a 
3. Bogdán Krisztián 3.a 
 
4.osztály 
1. Kérges Zsolt 4.b 
2. Rozs Péter 4.a 
3. Lakatos Tamara 4.a 
 

SPORT HÍREK 
 
A téli időszakban sem tétlenked-
nek sportolóink. Több versenyen 
is részt vettek az elmúlt hónapok-
ban, ahol szép sikereket értek el: 
Teremlabdarúgó diákolimpia 
városkörnyéki döntő (Miklósfa) 
II. kcs. (3-4.o.): 2. Zalakomár (Rozs 
Péter, Neubauer Kevin, Neubauer 
Antal, Horváth Tivadar, Tirászi 
Márk, Lakatos László, Kérges 
Zsolt) 
 
Tollaslabda diákolimpia területi 
döntő (Pécs) 
III. kcs. (5-6.o.): 2. Losonczi Lilla 
                           6. Balázs Fanni 

 
KÜLÖN GRATULÁL NEKIK 

ISKOLÁNK 
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VÁLASZTÁS 2014 

 
TERMŐFÖLDEK ELŐVÁSÁRLÁSI/HASZONBÉRLETI 

SZERZŐDÉS HIRDETMÉNYI ÚTON TÖRTÉNŐ KÖZLÉSÉNEK 

SZABÁLYAI 
A mező- és erdőgazdasági művelés 
alá eső területek forgalmára, vala-
mint azzal összefüggésben az elővá-
sárlási/haszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében történő hirdetményi úton 
történő közlésre vonatkozóan változ-
tak a jogszabályok, melyek 2013. 
december 15-étől kezdődően több 
lépcsőben  lépnek hatályba. 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvényt, valamint a termőföldre 
vonatkozó elővásárlási és 
előhaszonbérleti jog gyakorlásának 
részletes szabályairól szóló 16/2002. 
(II. 18.) Korm. rendeletet fokozatosan 
felváltja a mező- és erdőgazdálkodá-
si földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII törvény (a továbbiakban: 
földforgalmi törvény), illetve a 
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: kormányrendelet). A 
földforgalmi törvénnyel kapcsolatos 
átmeneti szabályokról a szintén 
lépcsőzetesen hatályba lépő 2013. évi 
CCXII. törvény (a továbbiakban: 
Fétv.) rendelkezik. 
A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, 
valamint a haszonbérleti aján-
lat/haszonbérleti szerződés elővásár-
lási/előhaszonbérleti jog gyakorlása 
érdekében történő közzététele to-
vábbra is a föld fekvése szerint ille-
tékes települési önkormányzat jegy-
zőjének hatáskörébe tartozik. 
Első körben – 2013. 12. 15-étől - a 
haszonbérleti ajánla-
tok/haszonbérleti szerződések hir-
detményi úton történő közlésére 
vonatkozóan léptek hatályba az új 
jogszabályi rendelkezések. Az új 
szabályozás szerint a közzététel 
iránti kérelmet a 474/2013. (XII.12.) 
Kormányrendelet 2. számú mellékle-
tében meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon, kizárólag a 
haszonbérbe adó nyújthatja be a 
jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés 
aláírását követő 8 napon belül. A 
kérelemhez csatolni kell a haszon-
bérleti szerződés 3 darab eredeti 
példányát. 
 A haszonbérbe vevőnek a haszon-
bérleti szerződésben, vagy az ahhoz 
csatolt teljes bizonyító erejű magán-
okiratban, vagy közokiratban nyilat-
koznia kell az alábbiakról: 
 

a) megfelel a földforgalmi törvény 
5. §. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pont-
jában foglalt feltételeknek, 
b) megfelel a földforgalmi törvény 
40-41. §-aiban foglalt feltételek-
nek, 
c) a föld használatát másnak nem 
engedi át, azt maga használja és 
ennek során eleget tesz földhasz-
nosítási kötelezettségének, 
d) nincs jogerősen megállapított és 
fennálló földhasználati díjtartozá-
sa, 
e) a szerződés tárgyát képező föld 
haszonbérbe vételével a már bir-
tokában lévő föld nagysága nem 
haladja meg a földforgalmi tör-
vény szerinti birtokmaximumot, 
f) elfogadja és tudomásul veszi, 
hogy ha utólagos ellenőrzés során 
megállapítást nyer a birtokmaxi-
mumra vonatkozó nyilatkozatának 
valótlansága, úgy az büntetőjogi 
felelősségre vonását és a szerződés 
tárgyát képező föld használata 
után részére folyósított költségve-
tési, vagy európai uniós támogatás 
visszafizetési kötelezettségét vonja 
maga után. 
g) a pályakezdő gazdálkodónak 
nyilatkoznia kell továbbá arról, 
hogy a föld használati jogosultsá-
gának megszerzésétől számított 1 
éven belül a föld fekvése szerinti 
településen állandó bejelentett 
lakosként életvitelszerűen fog 
tartózkodni, vagy a településen 
mezőgazdasági üzemközpontot 
létesít és mező-, vagy erdőgazdál-
kodási tevékenységet, illetve ki-
egészítő tevékenységet folytat. 
h) az újonnan alapított mezőgaz-
dasági termelőszervezetnek arról 
kell nyilatkoznia, hogy a használa-
ti jogosultság megszerzésétől szá-
mított 1 éven belül a föld fekvése 
szerinti településen mezőgazdasági 
üzemközpontot létesít. 
 

A közzététel időtartama: 15 nap 
 

Az adásvételt illetően az új szabá-
lyokat csak a 2014. március 01-én, 
illetve azt követően közölt szerző-
dések esetében kell alkalmazni, 
addig a 16/2002. (II. 18.) Korm. 
rendelet szerinti szabályok élnek. 
 

Mozgóurna igénylése 
Az a választópolgár, aki a 
szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de nem tud el-
menni a szavazóhelyiségbe, 
hogy ott adja le a szavaza-
tát, mozgóurnát kérhet. A 
mozgóurna igénylésének 
okát a választási eljárásról 
szóló törvény korlátozza: 
csak az a választópolgár 
kérhet mozgóurát, aki azért 
nem tud elmenni a szava-
zóhelyiségbe, mert egészsé-
gi állapota vagy fogyaté-
kossága , illetve  fogva 
tartása miatt gátolt a moz-
gásában. Egyéb indokok 
(például munkavégzési 
kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség 
mozgóurna igénylésére. 
Mozgóurnát a szavazást 
megelőző második nap 16 
óráig a Helyi Választási 
Iroda vezetőjétől lehet 
igényelni, ezt követően a 
szavazás napján 15 óráig a 
Szavazatszámláló bizottság 
(SZSZB) elnökétől. 
 

Átjelentkezés 
Átjelentkezéssel az a vá-
lasztópolgár szavazhat, aki 
a szavazás napján Magyar-
ország területén,  de  a 
magyarországi lakcíme 
szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik. Tipikus 
esetben ez azt jelenti, hogy 
egy másik településen tar-
tózkodó választópolgárnak 
nem kell haza utaznia a 
választójoga gyakorlásának 
érdekében. Emellett annak 
lehetőségét is biztosítja az 
átjelentkezés, hogy egy 
mozgásában korlátozott 
választópolgár akkor is 

szavazhasson, ha nem ott-
hon, hanem például kór-
házban tartózkodik, amely 
akár ugyanazon települé-
sen, de a lakcímétől eltérő 
szavazókör területén fek-
szik. Ebben az esetben a 
lakcíme szerinti szavazókör 
SZSZB-jétől nem kérhet 
mozgóurnát, hiszen azt az 
SZSZB csak a szavazókör 
területén belül viheti ki. Ha 
azonban a választópolgár 
átjelentkezési kérelmet 
nyújt be ugyanazon telepü-
lésre, ahol lakik, átkerül a 
település e célra kijelölt 
szavazókörének szavazóköri 
névjegyzékébe, és a kijelölt 
szavazókör SZSZB -jétől 
már kérheti, hogy mozgó-
urnával keresse fel, bárhol 
is tartózkodik a településen. 
A Helyi Választási Iroda a 
kérelem alapján a választó-
polgárt törli a lakcíme sze-
rinti szavazókör névjegyzé-
kéből, egyidejűleg felveszi 
azon településnek a telepü-
lési szintű lakóhellyel ren-
delkező választópolgárok 
számára kijelölt szavazókö-
rének névjegyzékébe, ahol a 
választópolgár szavazni 
kíván.  
A választópolgár a szava-
zást megelőző második 
napon 16 óráig kérheti 
visszavételét a lakcíme 
szerinti szavazóköri név-
jegyzékbe. 
Az átjelentkezéssel a vá-
lasztópolgár a lakcíme 
szerinti országgyűlési egyé-
ni választókerület szavazó-
lapján szavazhat. 
   

Helyi Választási Iroda 

 

RÉGI FOTÓK GYŰJTÉSE 
 

Kedves Olvasóink! 
 

Szeretnénk fotókat illetve videofelvételeket gyűjteni a Mű-
velődési Házról, Zalakomárról, településünk életéről. (utca-
fotók, általános iskolai osztályképek stb…) Néhány régi kép 
van a Művelődési Házban is, azokat már közzétettük sokak 
örömére. Kérjük, aki egy szkennelés erejéig kölcsönadná 
fotóit, az keressen minket! Természetesen el is megyünk 
érte, és vissza is szállítjuk. Ígérjük, vigyázni fogunk képeire, 
illetve videoira. 

Hálásan köszönjük! 
Zalakomári Művelődési Ház 

Fotók, hírek, események: 
http://www.zalakomar.hu/ 

http://www.facebook.com/zalakomari.haz 
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BÁBSZÍNHÁZ 

 

 
Januárban bábelőadást tekinthettek meg iskolánk alsó tagozatos 
tanulói, amelyet a zalaegerszegi Griff Bábszínház mutatott be. 
A Sárkányölő Lacika című darabban mindössze két bábszínész 
adta a keretet, a többi szereplőt a gyerekek közül választották 
ki. A nagyméretű muppet típusú bábok és az összes kellék mind 
egy méretes ládából került elő, amiben elfért a történetet életre 
keltő vándorkomédiások teljes fegyvertára. A produkcióban 
kevés volt a szöveg, minden a játékról, és a gyerekek aktív köz-
reműködéséről szólt.  
A tanulók nagyon élvezték az interaktív előadást, amelynek 
bemutatására iskolánk tornatermében került sor. 

A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
 

TÁMOP 5.5.1/B-11/2-11-2011-0212 
VISSZA A CSALÁDI ALAPOKHOZ – HUMÁN 

SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE A ZALAKAROSI 

KISTÉRSÉGBEN 
 
Szolgáltatásaink: 

• Tanácsadás 
• Információnyújtás és információ csere a családi élettel, 

gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben mentorok 
közreműködésével 

• Családtámogatási eljárásokkal, családi kedvezménnyel 
kapcsolatos teljes körű tájékoztatás 

• Családi egység erősítése 
• Gyermekneveléshez szükséges ismeretek bővítése, 

személyre szabott élethelyzetre vonatkozóan 
 

Tanácsadás időpontja: 
minden héten csütörtökön, 15:30-18:30 óráig 

 
Helyszín: Zalakomár, Kossuth utca 15. 
 
Megvalósító: 
Az Európai Unió Roma 
Ifjúságáért Egyesület 
Megvalósítás helyszíne: 
8800 Nagykanizsa 
 Kossuth Lajos u. 39. 
Tel.: 36/93/313-722 

Az emberiség története össze-
függ a járványok történetével. 
Gondoljunk csak a nagy pes-
tis, himlő vagy kolera járvá-
nyokra, melyek emberek mil-
lióinak életét követelték. 
A II. Világháborút követő évti-
zedekben a fejlett egészségügy-
gyel rendelkező országokban az 
antibiotikumok felfedezése, a 
védőoltások alkalmazása azt az 
illúziót keltette, hogy végleg 
legyőztük a fertőző betegsége-
ket. Sajnos ez korántsem így 
van. Erre akkor döbbent rá a 
mai kor embere, amikor megje-
lent a még ma is gyógyíthatat-
lan AIDS kórokozója. Sorban 
jelennek meg újabb és újabb 
addig ismeretlen kórokozók. 
Tovább nehezíti a kérdést a 
globalizáció a távolságok lerövi-
dülése révén. Ha pl. Kínában 
megfertőződik valaki és így felül 
egy repülőre, másnap egy másik 
kontinensen száll le, magával 
hurcolva halálos betegséget 
okozó kórokozót. 
A klímaváltozás a természeti 
katasztrófák, fegyveres konflik-
tusok is átalakítják a fertőző 
betegségeket és az ellenük való 
védekezést. Az egészségügy 
számára az egyik legnagyobb 
nehézséget az antibiotikumok-
kal szembeni rezsisztencia (el-
lenállás, hatástalanság) kialaku-
lása jelenti. Sajnos kórházakban 
a multirezisztens kórokozók 
egyre nagyobb számú megjele-
nése különösen intenzív osztá-
lyon kezelt betegeknél okoz 
fejtörést az orvosoknak. Tovább 
szaporítja a gondokat az a tény, 
hogy az emberi fertőzések 60 %-
a az állatvilágból származik. Ez 
lehet közvetlen érintkezés, 

vagy vektorok által közvetített, 
vagy állati termékek elfogyasz-
tása útján való fertőzés. 
Néhány példa: HIV, Ebola, 
H1N1 H5N7 (Influenza vírus). 
A nagyüzemi állattenyésztés a 
mai korban azzal jár, hogy szé-
les körben alkalmaznak nagy 
mennyiségű antibiotikumot 
vagy betegségek legyőzése, vagy 
a termelékenység fokozása ér-
dekében. Az állati termékek 
elfogyasztása révén ezek az 
antibiotikumok bejutva az em-
beri szervezetbe tovább fokoz-
zák az antibiotikumokkal szem-
beni rezisztencia kialakulását. 
Mi a jelentősége a fertőző 
betegségeknek? 
A WHO adatai szerint a világon 
egy év alatt kb. 58,8 millió em-
ber hal meg. Ebből 15 millióan 
fertőző betegség következtében 
hunynak el, ez kb. 25 %, tehát 
nagyon jelentős! Magyarorszá-
gon légúti, húgyúti fertőzések, 
majd gyulladásos sepsis a vezető 
halálokok a fertőző betegségen 
belül. 
Mi a jövő útja? 
Kulcsfontosságú az általános 
hygienes szabályok fokozott 
betartása, ezen belül a 
kézhygiene, kézmosás! A ren-
delkezésre álló védőoltások 
nagyobb arányú kihasználása, 
pl. tüdőgyulladás, influenza, 
hepatis, rotavírus elleni oltó-
anyagok! 
A jelenlegi antibiotikumok 
hatásosságának megőrzése. 
Ehhez az kell, hogy csak indo-
kolt esetben alkalmazzuk és az 
alkalmazás szabályait a beteg is 
tartsa be! 
 

Kalászné Dr. Pintér Anna 

 
FELHÍVÁS AZ ÉN HOBBIM ELNEVEZÉSŰ 

KIÁLLÍTÁSRA 
 
A Zalakomári Művelődési Ház Az én hobbim elnevezéssel kiállí-
tást rendez. Aki szeretné megmutatni érdekes hobbiját, gyűjtemé-
nyét és kölcsön adná azt intézményünknek a kiállítás idejére azt 
kérjük keressen minket! (szalvétagyűjtemény, kézműves alkotá-
sok, bélyeggyűjtemény…stb…) 
 
Elérhetőségeink: 
e-mail: kulturhaz@zalakomar.hu  
facebook: https://www.facebook.com/zalakomari.haz 
tel: 386-314 
Köszönjük! 

Zalakomári Művelődési Ház 

 



  

2013. február 2 db kehely restaurálása 
A komárvárosi Kollár Katalin adományával 

115000 Ft 

2013. évi Gyermekek táboroztatása, ifjúsági rendezvények 115000 Ft 
2013. évi Egyéb rendezvények (Marcell atya emlékest, Ezüst mise, Betle-

hemes nap) 
 

385000 Ft 

2013. évi Kegytárgyak, miseruha, gyertya, stb. 225000 Ft 
2013. évi Virágokra, díszítés 171000 Ft 
2013. évi Irodaszer, újság, tisztítószer 174500 Ft 
2013. évi Egyéb karbantartási, felújítási, fenntartási költségek összesen a 

plébánia területén 
352000 Ft 

 
2013. évi Műszaki eszközök beszerzése 40000 Ft 
2013. évi Kiskomáromi temető költségei 31000 Ft 
 
A plébánia fenntartására, működtetésére a püspökség évi 1500000 Ft összeget bocsát rendelkezésre. 
Az egyházi hozzájárulásból, sírhelyekből befolyt összeg 2013-ban 2417540 Ft 
Toronyóránk felújítására eddigi adományok összege 2011-től 664185 Ft 

Tóber László 
pénztáros 
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MARCI ATYA ROVATA 

Farsangi idő 
 
Mindennek megvan a maga 
ideje. A munkának, a tevékeny-
ségnek és az ünnepnek. Ezek 
megfelelő aránya adja meg, 
hogy életünk ne robottá, vagy 
bulivá váljon. A katolikus nap-
tár szerint farsang, a karácsonyi 
idő és a nagyböjti idő között 
található. Idő, alkalom a játékos, 
fantáziadús szórakozásra. Jó 
szívvel tudom támogatni és 
ajánlani a farsangolást minden 
közösségnek. De mindent a 
maga idejében. A farsang az a 
farsangi időben legyen, ne nyúl-
jon bele a nagyböjtbe. 
Mindent a maga módján. Ne 
legyen farsangkor egyszerű 
batyus bál. Ez az idő alkalom a 
kreativitásra, beöltözésekre, 
örömöt adó vicces jelenetekre. 
Ezek a tevékenységek időt és 
energiát kérnek tőlem. Áldoza-
tot hozok, nemcsak magamért, 
hanem a közösségem öröméért 
is. Kell-e ennél nagyobb öröm? 

Farsangi szokások 
 
Kifele megyünk a télből lassan, de 
biztosan. A nappalok napról-napra 
hosszabbodnak, az éjszakák rövidül-
nek. Egy-egy enyhébb időszak esetén 
feltartozhatatlanul tör elő az élet. 
Farsangkor, ősi szokás a tél búcsúz-
tatása. Temeti az ember a telet, mely 
sötét, hideg és élettelen, egyben 
üdvözli a „nap győzelmét”, az eny-
hébb időt, a lassan éledő természetet. 
Őseink öröme, gazdag szokásokban 
maradt ránk. A természetes világhoz 
való közelségünkből, a természetfe-
lettire való vágyakozásainkból eredt 
ez az öröm. Mi roppant messze ke-
rültünk attól, ami természetes, elha-
nyagoltuk azt, ami természetfeletti. 
Őseink öröme őszinte volt a termé-
szet megújulása láttán, és ez óriási 
hatással volt a természetfölöttibe 
vetett hitükre is. 
Istenem add, hogy a farsangi „szoká-
saink” életté váljanak. Ha a teremtett 
világ beszélne nekünk is. Beszélne 
fényről, melegről és életről. 

Farsangi álarc 
 
Általános iskolás koromban 
minden farsangkor beöltöz-
tem. Hol az osztályommal, 
hol egyedül. Voltam tehén 
„hátulja”, dr. Bubó, ápoló-
nő, a hét törpéből Kuka. 
Most felnőttként is, ha a 
hittanosokkal farsangolunk 
mindig beöltözöm. Ez az 
időszak a szokásaival meg-
adja a lehetőséget, hogy 
más bőrébe bújjak, játéko-
san mást mutassak, mint 
aki vagyok. A farsang, 
nemcsak a tél búcsúztatását 
jelenti, hanem önfeledt 
szórakozást is. Szórakoz-
zunk, mert nemsokára itt  a 
nagyböjt, az Istennel – 
önmagunkkal való őszinte 
szembenézés ideje. Ez már 
nem szórakozás, de ha 
sikerül, sokkal erősebb 
örömet adhat. Az őszinte 
szembenézés nem tűr kifo-
gásokat, mentegetőzéseket, 
egyszóval álarcokat. De ha 
megteszem megadja életem 
katarzisát, tiszta lelkem 
végtelen örömét. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN VÉGZETT 

NAGYOBB KIFIZETÉSEKRŐL 2013. 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete a 2014. február 3-án tartott ülésén az önkormányzat 
és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 
12.) önkormányzati rendeletével 597.162.- eFt költségvetési 
kiadással, 517.528 eFt költségvetési bevétellel és 79.634 eFt 
költségvetési hiánnyal fogadta el az önkormányzat költség-
vetését. 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2014. február 12-én 
ismételten pályázatot adott be a Zalakomári Napközi Ottho-
nos Óvoda külső hőszigetelésére. A pályázatot a 4/2014. (I.31.) 
BM rendelet alapján készítette el a hivatal, a projekt összkölt-
sége bruttó 12.184.939.- Ft. A pályázat támogatottsága 90%-os, 
így az önrész összege: 1.218.494.- Ft lesz, amennyiben kedvező 
elbírálásban részesül a projekt. Döntés 2014. március 18-ig 
várható, melyről az azt követő számban beszámolunk. 
 

KI TUD TÖBBET 

OLVASNI PÁLYÁZAT 

FEBRUÁRI 

BÓNUSZKÖNYVEK 
 

Az alábbi könyvek közül 
(korosztályodnak megfe-
lelően) olvasol február 15 
és március 15 között, 
akkor ezek a könyvek 
darabra, és oldalszámra is 
duplán számítanak! 
 
ALSÓSOK: 
Fekete István: Vuk 
Lemony Snicket: A balsze-
rencse áradása 1. 
Michael Ende: Momo 
P. L. Travers: A csudálatos 
Mary 
Annie M. G. Schmidt: 
Macskák társasága 
 

FELSŐSÖK: 
Christopher Paul Curtis: 
Bud vagyok, uram 
Lois Lowry: Valahol messze 
Frances Hodgson Burnett: 
A titkos kert 
Jacquelin Wilson: Micsoda 
anya! 
Mark Twain: Tom Sawyer 
kalandjai 
 

KÖZÉPISKOLÁSOK: 
N. H. Kleinbaum: Holt 
költők társasága 
Paulo Coelho: Az ördög és 
Prym kisasszony 
Rejtő Jenő: Vesztegzár a 
Grand Hotelben 
John Green: Csillagainkban 
a hiba 
Szabó Magda: Az ajtó 
 

18 ÉS FELETTIEK: 
Ken Kensey: Száll a kakukk 
fészkére 
Nathaniel Hawthorne: A 
skarlát betű 
Oscar Wilde: Dorian Gray 
arcképe 
Paulo Coelho: Tizenegy 
perc 
Stephen King: A remény 
rabjai 
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Mérleg 

1990-1994. 

1990. október 14-én 
Zalakomár lakossága 
polgármesternek 
Hatos Tibort, képvi-
selőknek Balogh 
Lászlót, Boda Györ-
gyöt, Bogár Jánost, 
Bedővári Pált, Fodor 
Ernőt, Kalászné dr. 
Pintér Annát, Lakner 
Lajost, Lendvay Lász-
lót, dr. Niklesz Tibort, 
Selek Istvánt és Varga 
Miklóst választotta 
meg. A képviselő-
testület társadalmi 
megbízatású alpol-
gármesternek dr. 
Niklesz Tibort válasz-
totta. 
A választások után az 
átalakulás időszakát 
éltük. A ciklus elején 
megtapasztalhattuk, 
hogy a tanácsrendszer 
az utolsó időszakában 
már csak vegetálva 
működött. Az önkor-
mányzati törvény 
sokrétű feladatokat 
bízott a képviselő-
testületekre. Az ön-
kormányzatok nagy 
többsége -köztük mi is- 
tapasztalat nélkül, 
tapogatózva kezdte a 
munkát. Ki kellet alakí-
tani a képviselő-
testület működésének 
rendjét, meg kellett 
alkotni a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot. 
Asz önkormányzati 
rendszer bevezetését 
követően az új hatás-
köröknek megfelelően 
a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti felépítése is 
megváltozott. 
A képviselő-testületnek 
el kellett látni a tör-
vény által kötelezővé 
tett alapfeladatokat, 
amelyek a következők 
voltak és jelenleg is 
azok: egészséges ivó-
vízellátás, óvodai neve-
lés, általános iskolai 
oktatás és nevelés, 
egészségügyi és szociá-
lis alapellátás, közvilá-
gítás, helyi közutak és 
köztemető fenntartása. 
Ezen felül természete-
sen más feladatai is 
voltak: 

településfejlesztés, 
településrendezés, 
épített- és természeti 
környezet védelme, 
csapadékvíz elvezetése, 
közterületek fenntartá-
sa, köztisztaság és 
településtisztaság biz-
tosítása, közreműködés 
a közbiztonság fenntar-
tásában, közösségi tér 
biztosítása, közműve-
lődési- és sporttevé-
kenység támogatása. 
 
Az alapfeladatok közül 
az ivóvízhálózat kiépí-
tése az 1960-as, 1970-es 
években megtörtént. 
Az egészséges ivóvíz 
biztosítása nem azt 
jelentette és jelenleg 
sem azt jelenti, hogy 
közkutakat kell mű-
ködtetni, netán a há-
zakba, lakásokba az 
önkormányzat feladata 
lenne a víz bevezetése. 
A feladat ellátása any-
nyit jelent, hogy az 
önkormányzat, vagy 
korábban a tanács által 
kiépíttetett vezetékhá-
lózatra minden ingat-
lantulajdonos csatla-
kozhasson a szükséges 
hozzájárulás összegé-
nek teljesítése után. 
Az óvod 
i nevelés két intéz-
ményben folyt, a 
kiskomáromiba és a 
komárvárosiba össze-
sen 115 gyermek járt. 
Az általános iskolai 
oktatás kezdetben két 
helyszínen történt, a 
központi és a 
kiskomáromi iskolá-
ban, amit az önkor-
mányzat gazdaságtalan 
működtetés miatt fel-
számolt és értékesített. 
Emiatt a későbbiekben 
szükségessé vált a 
központi iskola bővíté-
se, hiszen 300 tanuló 
járt oda. 
Időskorúak nappali 
ellátása, házi-gondozói 
szolgálat, háziorvos, 
védőnő két körzetben, 
vagyis mindkét telepü-
lésrészen működött és 
működik jelenleg is. 
Fogorvos a 
kiskomáromi rendelő- 

ben volt és ott van most is. 
A környezetvédelem terén már 
akkor is sok gondot okozott az 
illegális szemétlerakás, hiába 
biztosította az önkormányzat a 
kéthetenkénti zsákos szemét-
szállítást és a lomtalanítást. Sok 
felelőtlen ember szennyezte a 
környezetet, szemléletük sajnos 
máig sem változott. Nagyon 
sokan gyermekeik, unokáik 
egészségét veszélyeztetik a mű-
anyagok, gumik égetésével, 
mintha nem akarnák tudomásul 
venni , hogy a földet unokáink-
tól kaptuk kölcsön. 
Mivel a gázvezeték és a szenny-
vízcsatorna hálózat kiépítése 
már a tanácsrendszerben elkez-
dődött, természetes volt, hogy 
ezek folytatását is célul tűzte ki 
a képviselő-testület. 
A szennyvíztisztító telep megfe-
lelő kapacitással rendelkezett, 
hogy a község egész területén 
keletkező mennyiséget megtisz-
títsa. A négy év során csatorná-
zásra került a Kiskomáromi 
falurész egésze, a „kis” Attila 
utca és a IV. Béla utca korábban 
el nem készült része. Elkészültek 
azoknak az utcáknak a tervei is, 
melyek korábban nem álltak 
rendelkezésre/Rákóczi utca, 
Erzsébet tér és Hunyadi utca/. 
A település földgázhálózata 
teljes lett a 4 év során, akkor 
épült ki a gázvezeték az Erzsébet 
téren, a Hunyadi, Rákóczi, IV. 
Béla, Arany János és Dózsa 
utcákban.. A lakossági hozzájá-
rulás 30.000 Ft volt ingatlanon-
ként, a szomszédos községekben 
már akkor 80.000 Ft-ot kellett 
fizetni. 
Az önkormányzati utak közül 
felújításra került a Hunyadi, Fő 
és Attila utca, Kiskomáromban 
pedig a Takarékszövetkezettől a 
templomig terjedő járda. Meg-
történt a vasútállomásnál lévő 
autóbusz forduló felújítása is. 
A komárvárosi temetőben lévő 
ravatalozó már nem felelt meg a 
sem követelményeknek, sem az 
igényeknek, ezért a képviselő-
testület elkészíttette egy új rava-
talozó tervét, a megvalósítás a 
következő önkormányzatra 
maradt. Mindkét falurész terüle-
tén megtalálhatók voltak a kö-
zösségi terek, a kultúrházak,  

melyek közül a Ko-
márvárosi igénytelen-
ség miatt már nem 
működött. 
A ciklus alatt került sor 
a Kiskomáromi II. 
világháborús hősök 
emlékművének elkészí-
tésére és avatására, 
valamint a Komárvá-
rosi I. és II. világhábo-
rúban elesettek em-
lékművének felállításá-
ra és avatására. 
Ekkor került kiépítésre 
a helyi kábeltelevíziós 
rendszer is a stúdióval. 
A Sportegyesület lab-
darúgó és teke szakosz-
tályokkal működött, a 
működési költségek 
túlnyomó többségét az 
önkormányzat biztosí-
totta. 
1990. őszén került 
tulajdonba a korábbi 
tanácsi szervek vagyo-
na, valamennyi intéz-
mény és mintegy 74 ha 
földterület, 15 lakás, 
valamint a Kiskomá-
romi falurészen lévő 
valamikori szolgáltató 
épület, orvosi rendelők. 
A volt kiskomáromi 
iskola és a szolgáltató-
ház értékesítésre ke-
rült, az első 5 millió Ft-
ért, a második 1,5 mil-
lió Ft-ért. 
Önkormányzatunk a 
Zalakerámia privatizá-
lása során 3.566 db, 
egyenként 1.000 Ft 
névértékű részvényhez 
jutott, melynek összes 
névértéke 3 millió 566 
ezer Ft. A részvények 
árfolyam 
ingadozása miatt cél-
szerű volt kivárni a 
lehető legkedvezőbb 
értékesítési kondíciót, 
ami azonban már ké-
sőbbi ciklusban történt 
meg. 
A négy év alatt jelen-
tős változások voltak a 
gazdasági életben is. 
Átalakult az ÁFÉSZ, a 
ZÖLDÉRT, a 
Zalakerámia, a Tsz-ek, 
megszűnt a 
Szövszerviz. később az 
előbbiek is megszűn-
tek. Így megjelent és  

egyre nagyobb mére-
teket öltött a mun-
kanélküliség. 
 
 
Beszámolók a költ-
ségvetés végrehaj-
tásáról 
1990 
Az önkormányzatok 
megalakulása előtt 
Községi Közös Ta-
nács működött Zala-
komár és Balaton-
magyaród közigaz-
gatási területén, 
ezért a beszámolót a 
két település képvi-
selő-testületei fogad-
ták el. 
A közös tanács bevé-
telei között szerepelt 
2.204 ezer 
/továbbiakban e / Ft 
működési bevétel az 
intézményekben 
ellátottak térítési díj 
befizetéséből szár-
mazott, a 975 e Ft ár- 
és díjbevétel bérleti 
díjakból, kamatok-
ból, hirdetési díjak-
ból vásári, búcsúi 
helypénzekből tevő-
dött össze. A 14.322 e 
Ft normatív állami 
támogatáson felül a 
központi költségve-
tésből biztosították a 
bérpolitikai intézke-
dések fedezetét is. 
Ezek az előirányzat-
ok nyújtottak fedeze-
tet a közigazgatás-
ban dolgozók 16 %-
os bérfejlesztésére, a 
nevelési, oktatási 
ágazatban dolgozó 
pedagógusok 30%-os 
nem pedagógusok 12 
%-os béremelésére, 
valamint a szociális 
és egészségügyben 
dolgozók fizetéseme-
lésére is. 
A működési kiadá-
sokon kívül a 
balatonmagyaródi 
kultúrotthon külső 
festésére 251 e, a 
kiskomáromi idősek 
klubja külső festésé-
re 88 e Ft került 
felhasználásra.A 
tanács 250 e Ft-ért 
számítópépet vásá- 
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A 4 ÉV SZÁMOKBAN IS 
 

megnevezés 1990 1991 1992 1993 1994 
óvodások száma 108 114 117 115 118 

óvodai alkalmazottak száma 18 18 18 18 18 
általános iskolások száma 

Balatonmagyaródon alsótagozattal együtt 
 

346 
 

323 
 

306 
 

313 
 

299 
iskolai alkalmazottak száma 43 40 38 38 38 

idősklubok tagjainak száma 
nincs 
adat 

45 29 30 25 

házigondozottak száma 
nincs 
adat 

23 20 12 12 

alkalmazottak száma 
nincs 
adat 

7 7 7 6 

Polgármesteri hivatal létszáma 
karbantartókkal együtt 

 
22,5 

 
19,2 

 
16,5 

 
15 

 
15 

önkormányzat összes bevétele /ezer Ft-
ban/ 

49.436 67.745 83.031 102.171 98.251 

intézmények működési költsége /ezer Ft-
ban/ 

40.728 47.204 58.956 64.721 85.024 

Sportegyesület támogatása 
nincs 
adat 

300 385 700 700 

jövedelempótló támogatásban részesülő 
munkanélküliek száma év végén 

 
0 

 
0 

 
0 

 
66 

 
107 

önkormányzat vagyona 
nincs 
adat 

nincs 
adat 

44.509 48.124 70.468 

 

rolt, melynek fele pályázat útján megtérült. 
A lakásépítés és vásárlás helyi szociális támo-
gatására 280 e Ft célhitelt vett fel a községi 
közös tanács, mely összeget 5 zalakomári és 3 
balatonmagyaródi fiatal család kapott meg 
lakásépítés támogatására. 
A képviselő-testület az 1990. évi  költségve-
tés végrehajtásáról szóló beszámolót 
7/1991.(VI.26.) sz. rendeletével az alábbiak 
szerint hagyta jóvá: 
Bevételek teljesülése: 49.436 e Ft 
Kiadások teljesülése:  46.036 e Ft 
Záró pénzkészlet:         3.357 e Ft  
A pénzmaradvány helyesbített összege: 
2.918 e Ft. 
 
1991 
Az önkormányzat normatív állami támogatá-
sa 44.308 e Ft, a saját bevételek összege 12.157 
e Ft volt. Fejlesztési célú bevétel volt a kábel-
tévé építéséhez a lakosság által befizetett1.850 
e , és az ideiglenesen átadott pénzeszközök 
megtérülése a Csatornamű Társulatnak és a 
Gázközmű Építő Közösségnek államtól érke-
zett 1.699 e Ft, mely összegek a hozzájáruló 
lakosságnak kifizetésre kerültek. 
Az intézmények működésének biztosítása 
felett felhalmozási kiadások is történtek. 
Szennyvízcsatorna tervére 350 e, 
hangoshiradó-hálózat felújítására 500 e, álta-
lános iskola felújítására, gázfűtés bevezetésére 
3.078 e, óvodafelújításra, gázbevezetésre 487 e, 
Művelődési ház felújítására 336 e, Polgármes-
teri Hivatal felújítására 505 e, háziorvosi 
rendelők felújítására 299 e, idősek otthonai- 

nak felújítására 277 e Ft került felhasználásra. 
A képviselő-testület az 1991. évi  költségve-
tés végrehajtásáról szóló beszámolót 
4/1992.(IV.13.) sz. rendeletével az alábbiak 
szerint hagyta jóvá: 
Bevételek teljesítése: 67.745 e Ft 
Kiadások teljesítése : 56.375 e Ft  
Záró pénzkészlet:       11.370 e Ft 
 
1992 
A központi költségvetési támogatás 47.108 e 
Ft volt. A működési költségek biztosításán túl 
útburkolat felújítására 4.625 e, járdafelújításra 
750 e, óvoda felújításra 195 e, Művelődési ház 
korszerűsítésére 830 e, Polgármesteri Hivatal 
felújítására, korszerűsítésére 1.095 e Ft összeg 
került felhasználásra. A szennyvízelvezetési 
következő ütemének terve 1.400 e Ft-ba ke-
rült. 
A képviselő-testület az 1992. évi  költségve-
tés végrehajtásáról szóló beszámolót 
3/1993.(III.29.) sz. rendeletével az alábbiak 
szerint hagyta jóvá: 
Bevételek teljesítése: 83.031 e Ft 
Kiadások teljesítése : 76.177 e Ft  
Záró pénzkészlet:         6.854 e Ft 
A pénzmaradvány helyesbített összege: 
5.773 e Ft 
 
1993. 
Pénzforgalmi bevételeink 1992 évhez képest 
37 %-al növekedtek, nagyrészt az állami nor-
matíva növekedése miatt. Ez a támogatás 
73.426 e Ft volt.  
Működési kiadásunk 29 %-al nőtt az előző évi  

évi teljesítéshez viszonyítva. Legjelen-
tősebb emelkedés a munkabéreknél 
volt tapasztalható, amit a központi 
intézkedések végrehajtása és az ahhoz 
biztosított fedezet idézett elő.  
15.171 e Ft állami céltámogatást adtunk 
át a Csatornamű társulat részére a 
szennyvízcsatornázás befejezéséhez. 
Útburkolat felújítására 775 e , autó-
buszmegálló vásárlására 141 e, újabb 
szennyvíztervre 362 e, óvoda felújításá-
ra 124 e, Művelődési ház felújítására 
1.448 e, orvosi rendelők korszerűsítésé-
re 1.589 e Ft került felhasználásra.  
A képviselő-testület az 1993. évi  
költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót 4/1994.(III.22.) sz. rende-
letével az alábbiak szerint hagyta 
jóvá: 
Bevételek teljesítése: 102.171 e Ft 
Kiadások teljesítése :  98.077 e Ft  
Záró pénzkészlet:         5.094 e Ft 
 
1994. 
A képviselő-testület a  költségvetés 
elkészítése során meghatározta a gaz-
dálkodás speciális előírásait és feltét-
eleit. Kiemelt feladatként jelölte meg a 
saját bevételek maradéktalan beszedé-
sét, ingatlanértékesítésből származó 
bevételek fejlesztési célú felhasználását 
és ahogy korábban is, a takarékos 
gazdálkodást. 
Ebben az évben került értékesítésre a 
korábban már említett kiskomáromi 
iskola és szolgáltatóház. Az ebből 
származó 6,5 millió Ft fejlesztési célra 
történő tartalékolása nagymértékben 
befolyásolta a pénzmaradvány össze-
gét. 
A képviselő-testület az 1993. évi  
költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót 5/1995.(III.30.) sz. rende-
letével az alábbiak szerint hagyta 
jóvá: 
Bevételek teljesítése:   98.251 e Ft 
Kiadások teljesítése :  86.235 e Ft  
Záró pénzkészlet:         12.016 e Ft  
 

Varga Miklós 

Olvasásversenyünk 
facebook oldala: 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/

kitudtobbetolvasni 
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