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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

ELINDULTAK A 2015. ÉVI START MINTAPROGRAMOK 

 

Zalakomárban kistérségi start-
munka mintaprogram támoga-
tásával első elemként elindult a 
mezőgazdasági program 15 fő 
segédmunkás, 2 fő munkaveze-
tő, valamint 1 fő adminisztrátor 
részvételével. A program meg-
valósításához az Önkormányzat 
23,6 millió forint támogatásban 
részesül. 
Feladatuk vetőmagok és virág-
magok keltetése, palánták neve-
lése a már meglévő kettő és a 
jelen programban építendő 
harmadik fóliasátorban, majd az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő Széchenyi, Kossuth, Petőfi 
és Zrínyi utcai ingatlanokra a 
palánták kiültetése, illetve a 
közterületek virágosítása.  
A projektben részvevők elsősor-
ban kézi erővel szántóföldi ha-
szonnövényeket illetve zöldség-
féléket és burgonyát termeszte-
nének. A projekt munkálataihoz 
szükséges eszközök  és anyagok 
a projekt költségvetésében be-
tervezésre kerültek. A projekt 
elsődleges célja, hogy a részve-
vőknek segítséget nyújtson a 
mezőgazdasági termelés alapis-
mereteinek elsajátításában, meg- 

 

felelő szakmai segítséget 
nyújtva ahhoz, hogy otthon 
is sikerrel műveljék a kertje-
iket. A megtermelt zöldség-
félék az önkormányzat 
rendezvényein kerülnek 
felhasználásra, illetve ked-
vezményes áron kerülnek 
értékesítésre. 
Március 15-én  elkezdődik a 
második programelem a 
közút karbantartás, melyhez 
az Önkormányzat 4,6 millió 
forint támogatás kap. A 
projekt keretében 10 fő 
segédmunkás, 1 fő munka-
vezető, valamint 1 fő admi-
nisztrátor került alkalma-
zásra 2015. június 30-ig. 
Feladatuk IV. Béla utcában, 
Fő , Petőfi és az Árpád ut-
cában a tönkrement beton 
járdák elbontása, és a he-
lyükre  új betonból öntött 
járdaszakaszok építése lesz. 
A járda építéshez az anyag 
költségek a program költ-
ségvetésben betervezésre 
kerültek, illetve a megvaló-
sításhoz szükséges eszkö-
zökkel Önkormányzatunk 
már rendelkezik. 
 

FELHÍVÁS 
 

2015. március 05-én hatályba lép az Országos Tűvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ.). 
Az OTSZ. 225. § (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletke-
zett hulladék szabadtéri égetése TILOS. 
A fenti rendelkezés alapján 2015. március 05-től a belterületi in-
gatlanokon hulladék szabadtéri égetése szigorúan tilos abban az 
esetben is, ha a település rendelkezik helyi rendelettel az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozóan! 
A belterületen keletkezett hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása 
aprítással, darálással, komposztálással történhet. 
Azonban az OTSZ. 226-228. §-a lehetőséget ad a külterületi ingatla-
nok tulajdonosai, használói számára legfeljebb 10 hektár egybefüggő 
terület irányított égetésére, de csak abban az esetben, ha az égetést 
legalább 10 nappal korábban írásban kérelmezik a Nagykanizsai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 
25.) és az erre irányuló engedélyező döntés kiadmányozásra kerül. 
 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

95 ÉVES ILONKA NÉNI 

 

Családja körében lepte meg 95. születésnapja alkalmából Nagy 
Ferencnét Csárdi Tamás polgármester, Marton Józsefné alpol-
gármester és Papné Szabó Mónika jegyzőasszony.  
Ilonka néninek a látogatók átadták az önkormányzat ajándékait, 
illetve egy emléklapot, melyet Orbán Viktor Magyarország minisz-
terelnökének kézjegyével láttak el. A közös kis ünneplés során Ilon-
ka néni elmondta, hogy igaz néha fáj a lába, de gyógyszert keveset 
szed. Már várja a tavaszt és a jó időt, hogy a cseresznyefa alatt ül-
dögélhessen. 

 
Szívből kívánunk Ilonka néninek jó egészséget, 

sok örömteli napot! 

Kérjük, adója 1%-val támogassa a Zalakomár Egyetértés SE-t! 
Adószám: 19956363-1-20 

Köszönjük! 
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LOMTALANÍTÁS 

A Marcali és Térsége Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. értesíti a 
lakosságot, hogy Zalakomár 
Nagyközség közigazgatási terü-
letén 2015. április 17-én lomta-
lanítási akciót szervez. Tájékoz-
tatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 2012. évi CLXXXV. tv. 2. 
§ 39. szakasza szerint a lomtala-
nítás keretében kizárólag a 
rendszeresített edényméretet 
meghaladó méretű hulladék 
helyezhető ki és gyűjthető.  
Az edényméretnél kisebb hulla-
dékot a szolgáltató az arra rend-
szeresített szürke színű, logóval 
ellátott, megvásárolható zsák-
ban szállítja el. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a veszélyes, 
gallyazási (bio) illetve a nem 
lakossági eredetű és mennyisé-
gű hulladék lomtalanítás kere-
tében nem helyezhető ki. 

Köszönjük együttműködését: 

Marcali és Térsége  

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAI 

a.) Lakhatási támogatás 
A korábban nyújtott normatív 
lakásfenntartási támogatás 
helyébe lépő, a kérelmező által 
lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadások viseléséhez 
nyújtott támogatási forma.  
Elsősorban a villanyáram-, a víz- 
és a gázfogyasztás kiadásait 
hivatott csökkenteni. 
Lakhatási támogatásra jogosult az 
a személy, akinek a háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona.  
A lakhatási támogatás összege 
továbbra is a háztartás egy fo-
gyasztási egységre jutó jövedel-
métől függ azzal, hogy a támoga-
tási összeg vagy 6.000 Ft vagy 
4.000 Ft.  
Az első alakalommal kifizetésre 
kerülő összeg mértéke módosul. A 
kérelem benyújtása hónapjának 
első napjától kell megállapítani 
jogosultságot, ha a kérelem a 
tárgyhónap tizenötödikéig benyúj-
tásra került. 
Amennyiben a kérelmet tárgyhó-
nap tizenötödikét követően nyúj-
tották be, a támogatás tárgyhónap 
15-től állapítható meg, viszont 
csak a támogatási összeg ötven 
százalékában.  
A lakhatási támogatás a 
szolgáltató részére tárgyhónapot 
követő hó 05-ig kerül folyósításra, 
annak összegét a szolgáltató írja 
jóvá. 
A havi rendszerességgel 
folyósított lakhatási támogatás a 
kérelmezőket 2015. december 31. 
napjáig illeti meg.  
A lakókörnyezet rendezettségére 
vonatkozó előírások nem 
módosultak, azok betartását a 
jövőben is ellenőrzi a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal.  
A támogatás megállapításáról a 
polgármester dönt. 

 

b.) Gyermekek részére étkezé-
si támogatás 
Települési támogatásként étke-
zési támogatásban részesíthető 
az az óvodába és általános isko-
lába járó gyermek, aki rendsze-
res gyermekvédelmi támogatás-
ra nem jogosult, és a családjá-
ban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át. Részükre 
az önkormányzat a gyermekét-
kezési térítési díjat 100%-ban 
átvállalja. 
A gyermek(ek) étkezési térítési 
díj hozzájárulása az étkezést 
biztosító intézmény(ek) részére 
ténylegesen igénybe vett na-
poknak megfelelően kerül átuta-
lásra az intézmény kimutatása 
és számlája alapján. 
A kérelmet a szülő, vagy más 
törvényes képviselő nyújthatja 
be.  
A polgármester az étkezési 
térítési díj hozzájárulást a kére-
lem benyújtásának napjától 
állapítja meg, a hozzájárulás 
2015. április 1-je és 2015. de-
cember 31-e között adható.  
 

c.) Tankönyv ellátásának 
támogatása 
Települési támogatásként tan-
könyv ellátásának támogatásá-
ban részesíthető az az általános 
iskolába járó gyermek, aki rend-
szeres gyermekvédelmi támoga-
tásra nem jogosult, és a család-
jában az egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 250 %-át Ré-
szükre az önkormányzat a tan-
könyveket megvásárolja. A 
tankönyv ellátásának támogatá-
sa az oktatási intézmény(ek) 
részére a ténylegesen megvásá-
rolt tankönyvek bekerülési 
költségének megfelelően kerül 
átutalásra az intézmény kimuta-
tása és számla alapján. A kérel-
met a szülő, vagy más törvényes 
képviselő nyújthatja be.  

A tanuló az önkormányzat 
által biztosított tankönyvet 
köteles a tanév végén 
átadni a köznevelési in-
tézmény részére. 
A támogatás megállapítá-
sáról a polgármester dönt. 

d.) Közlekedési tanuló-
bérlet támogatás 
Települési támogatás 
nyújtható középfokú okta-
tási intézmény tömegköz-
lekedési eszközzel való 
megközelítéséhez, közle-
kedési tanulóbérlet támo-
gatás keretében.  
Közlekedési tanulóbérlet 
támogatásra jogosult az a 
nappali oktatás munka-
rendje szerint tanulói 
jogviszonnyal rendelkező 
diák, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 
%-át. 
A közlekedési tanulóbérlet 
támogatás iránti kérelem-
hez minden esetben csato-
landó az oktatási intéz-
mény által kiállított tanu-
lói jogviszony igazolás 
valamint a tanulóbérletről 
kiállított számla.  
Az éves közlekedési tanu-
lóbérlet támogatás első 
alkalommal a 2015/2016-os 
tanévtől állapítható meg. 
A kérelmeket tárgyév 
augusztus 20. napjától 
szeptember 1. napjáig 
lehet benyújtani a szülő 
vagy más törvényes képvi-
selő, illetve nagykorú 
gyermek által. 
A támogatás megállapítá-
sáról a polgármester dönt. 

e.)Középfokú és az álta-
lános iskola 5-8. évfo-
lyamán tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezők 
részére tanulmányi 
 

ösztöndíj 

Települési támogatásként a kö-
zépfokú és az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanulói jogviszony-
nyal rendelkezők részére tanul-
mányi ösztöndíj támogatást 
pályázat útján lehet igénybe 
venni. 
A támogatások iránti pályázatot 
a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság írja ki tárgyév június 
hónapjában. A bizottság a be-
nyújtott pályázatokat tárgyév 
augusztus 15. napjáig bírálja el a 
pályázati kiírásban foglaltak 
alapján. 
A pályázati kérelmet pályázati 
adatlapon kell benyújtani tárgy-
év július 31. napjáig. 

Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatá-

si területén bejelentett 
lakóhely, a kérelem be-
nyújtását megelőző le-
galább egy évben és 
életvitelszerű itt tartóz-
kodás; 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a 2015. február 23. napján 
megtartott nyílt ülésén egyhangúan elfogadta a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) számú rendeletét, mely a települési támogatás típusait, azok részletszabályait, 
illetve az aktív korúak ellátásának lakókörnyezetre vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. 
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- a középfokú 
tanulói jogviszonnyal 
rendelkező gyermek ta-
nulmányi átlaga 4 vagy 
ezt meghaladja  

- általános isko-
la 5-8. évfolyamon tanu-
lói jogviszonnyal ren-
delkező gyermek tanul-
mányi átlaga 4,5 vagy 
ezt meghaladja. 

A tanulmányi ösztöndíj összege 
gyermekenként: 
a) középfokú tanulói jogviszony-
nyal rendelkezők esetében a 
tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  
b) az általános iskola 5-8. évfo-
lyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők esetében a tárgyévi 
tanévben 15.000 Ft. 
A tanulmányi ösztöndíj összege 
tárgyév augusztus 31. napjáig 
kifizetésre kerül. 
 

f.) Főiskolai és egyetemi 
hallgatók támogatása 
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzata a felsőoktatási hallga-
tók részére pályázat útján elnyer-
hető ösztöndíjat nyújt. 
Pályázni jogosultak azok a felső-
oktatási intézményben (egyete-
men, főiskolán) államilag finan-
szírozott nappali és levelező tago-
zaton tanulmányokat folytató, 
első diplomájukat szerző hallga-
tók, akik saját maguk és családjuk 
életvitelszerűen Zalakomár tele-
pülésen élnek és itt bejelentett 
lakóhellyel rendelkeznek, vala-
mint a kérelem benyújtását meg-
előző tanulmányi félévben a 
hivatalosan bejegyzett tantárgyi 
vizsgaosztályzatainak számtani 
átlaga legalább 3,8. A felsőoktatá-
si ösztöndíj havi összege 5.000 Ft. 
A felsőoktatási ösztöndíj tanul-
mányi félévre szól, az ösztöndíj 
folyósítására tanulmányi féléven-
ként egy összegben kerül sor a 
döntést követő hónap 15. napjáig. 
A felsőoktatási ösztöndíj a kérel-
mező hallgatót az első alkalom-
mal benyújtott kérelméhez csa-
tolt, a felsőoktatási intézmény 
által kiállított eredeti hallgatói 
jogviszony igazoláson „a hallgatói 
jogviszony megszűnésének - a 
tanulmányi teljesítmény és köve- 

telmények alapján - becsült idő-
pontja” rovatban feltűntetett 
időpontig, de legkésőbb attól 
számított egy évig illeti meg. 
A felsőoktatási ösztöndíj pályáza-
ti kiírását Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő- testü-
lete által átruházott hatáskörben 
az Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság az I. félév vonatkozásában 
(szeptember 1-január 31. közötti 5 
hónap) minden év október 1-ig, a 
II. félév vonatkozásában (február 
1-június 30. közötti 5 hónap) 
minden év március 15-ig közzéte-
szi. 
A felsőoktatási ösztöndíjat igény-
lő hallgatók a pályázat kiírását 
követően minden év október 15-
ig, valamint március 31-ig nyújt-
hatják be kérelmüket. 
A kérelemhez csatolni kell a 
felsőoktatási intézmény által 
kiállított, a kérelem benyújtása-
kor érvényes hallgatói jogviszony 
igazolást. Az aktív félévet minden 
esetben a félévente csatolandó 
hallgatói jogviszony igazolással 
igazolja a felsőfokú ösztöndíjat 
kérelmező hallgató. Ezekben az 
esetekben a felsőoktatási ösztön-
díj a hallgatói jogviszony létrejöt-
tével már igényelhető. 
A beérkezett kérelmeket I. félév 
vonatkozásában minden év no-
vember 15. napjáig, a II. félév 
vonatkozásában minden év ápri-
lis 15. napjáig bírálja a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság. 
 

g.) Támogatás az első nyelv-
vizsga megszerzéséhez 
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzata támogatja az alapfokú, 
a középfokú- és a felsőfokú okta-
tásban résztvevő tanulók nyelv-
vizsgái megszerzését. A támoga-
tásra jogosult minden olyan, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. tv. 27. § (1) bekezdés 
szerinti nappali rendszerű iskolai 
oktatásban valamint felsőoktatási 
intézményben- nappali vagy 
levelező tagozaton- tanulmányo-
kat folytató, a támogatási kére-
lem alapjául szolgáló nyelvvizsga 
megszerzésekor a huszonötödik 
életévét be nem töltött tanuló, 
akinek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőzően legalább 
egy éve Zalakomár közigazgatási 

területén van az érvényes lakó 
vagy tartózkodási helye, és alap- 
vagy középfokú nevelési-oktatási 
intézménnyel vagy felsőoktatási 
intézménnyel tanulói jogvi-
szonyban áll, és a jelen rendelet-
ben meghatározott feltételeknek 
megfelel. 
Az Önkormányzat a tanulók 
sikeres (közép- vagy felsőfokú) 
komplex nyelvvizsgáinak meg-
szerzését támogatja, ha a tanuló 
élő idegen nyelvből tesz állami-
lag elismert nyelvvizsgát.  
A megfogalmazott feltételek 
teljesülése esetén az Önkor-
mányzat tanulónként és sikeres 
vizsgánként a vizsgadíj összegé-
nek 50%-át, de legfeljebb 20.000.- 
Ft-ot számla ellenében, utólago-
san megtéríti. 
A támogatási kérelmeket a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság 
évente két alkalommal bírálja el, 
minden év május 31-ei és no-
vember 30-ai határidővel. A 
kérelmeket legkésőbb április 20-
ig, illetve október 15-ig kell be-
nyújtani a Hivatalhoz. 
 

h.) Újszülött gyermekek támo-
gatása 
Települési támogatás nyújtható 
gyermek születésekor, ha a szü-
lők valamint a gyermekét egye-
dül nevelő anya a kérelem be-
nyújtásakor és az azt megelőző 
egy évben a településen állandó 
lakóhellyel rendelkezik, és életvi-
telszerűen Zalakomárban él. 
A támogatást a szülést követő 
egy hónapon belül gyermeken-
ként egy alkalommal lehet igé-
nyelni. A kérelem mellé csatolni 
kell az újszülött születési anya-
könyvi kivonatát és a Start szám-
la másolatát. 
A támogatás összege gyerme-
kenként 10.000 Ft, amely a szüle-
tett gyermek részére nyitott Start 
számlára kerül átutalásra. 
 

i.) Rászoruló gyermekek nyári 
táboroztatásának támogatása 
A rászoruló gyermekek nyári 
táborozásához települési támoga-
tás nyújtható. 
Támogatásra jogosult az az álta-
lános iskola 5-8. évfolyamán 
tanuló diák, akinek családjában 
az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 150 %-
át, és a család egyik tag-
jának sincs vagyona. 
A támogatás összege az 
öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 
100%-a, de nem lehet több 
a tényleges bekerülési 
költségnél. 
A rászoruló gyermekek 
részére a tábort az ön-
kormányzat szervezi és 
hirdeti meg. A táborba 
jelentkezni a tábor kezde-
tét megelőző 30. napig 
lehet.  
 

j.) Rendkívüli települési 
támogatás 
Rendkívüli települési 
támogatásban részesíthető 
az a személy, aki létfenn-
tartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint időszako-
san, vagy tartósan lét-
fenntartási gonddal küzd 
és családjában az egy főre 
eső jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-át, 
egyedül élő esetén annak 
200 %-át.  
Létfenntartását veszélyez-
tető rendkívüli élethely-
zet, valamint időszakosan 
vagy tartósan fennálló 
létfenntartási gond külö-
nösen: 
a.) tartós betegség 
vagy rokkantság miatt 
jelentős jövedelem- kiesés 
következett be, vagy 
b.) elemi kár, vagy 
sérelmére elkövetett bűn-
cselekményből anyagi 
kára keletkezett, vagy 
c.) nagyobb össze-
gű, váratlan vagy előre 
nem látott kiadásai van-
nak, amelyeket önerőből 
nem tud kiegyenlíteni, 
vagy 
d.) gyermek nevelé-
sével, gondozásával, a 
nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcso-
lattartáshoz, a gyermek 
családba történő visszake-
rülésének elősegítéséhez  
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kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy 
e.) a kérelmező családjában halál-
eset következett be, vagy 
f.) egészségi állapota megőrzése 
és helyreállítása érdekében eseti 
gyógyszerköltsége merült fel, gyógyá-
szati segédeszközre van szüksége, vagy 
g.) kórházi, gyógyintézeti keze-
lésre van szüksége, vagy 
h.) a válsághelyzetben lévő vá-
randós anya gyermekének megtartá-
sához, vagy 
i.) gyermek iskoláztatásához, vagy 
j.) közműhátraléka halmozódott 
fel, melyet önerőből nem tud kiegyen-
líteni, vagy 
k.) egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételével váratlan kiadás me-

rült fel, vagy 
l.) a háztartás az ingatlana fűté-
séhez tűzifát használ, és annak idősza-
kosan felmerülő költségét viselni nem 
képes. 
A rendkívüli települési támogatás 
kamatmentes kölcsön formájában is 
nyújtható elemi kár esetén a lakás és a 
berendezési tárgyak helyreállítására 
vagy pótlására, tartós betegség esetén 
megélhetésre, illetve temetési költség 
fedezésére. 
Különös méltánylást érdemlő sürgős 
esetben, ha az igénylő életkörülményei 
az azonnali segítséget indokolják (pl.: 
elemi kár, 15 napot meghaladó kórházi 
kezelés, haláleset), a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
igénylő részére jövedelmi viszonyokra 
való tekintet nélkül, azonnali rendkí-
vüli települési támogatást állapítson 
meg, melynek összege maximum: 
100.000 Ft. Az így hozott döntésről a 
soron következő ülésen tájékoztatja a 
testületet. A rendkívüli települési tá-
mogatás természetbeni formában is 
megállapítható. 
Lényeges változás a korábbi önkor-
mányzati segélyhez képest, hogy nem 
állapítható meg rendkívüli települési 
támogatás annak az aktív korú sze-
mélynek, aki álláskeresőként, illetve 
akinek a családjában élő személy 
munkanélküliként a munkahely kere-
sés céljából nem működik együtt az 
Zala Megyei Kormányhivatal Nagyka-
nizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Központjával. Valamint a kérelmező 
nem tett lépéseket a társadalombiztosí-
tás keretébe tartozó ellátás megállapí-
tására. A korábban jegyzői hatáskör-
ben lévő aktív korúak ellátásának 
megállapítása 2015. március 1- től a 
járási hivatal hatáskörébe került. 
  

Ettől az időponttól kezdődően az ellátással 
kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal 
jogosult. 
Mivel a települési önkormányzat rendeleté-
ben az aktív korúak ellátására való jogo-

sultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy 
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás 
jogosultja a lakókörnyezete rendezettsé-
gének biztosítására vonatkozó, a helyi 

önkormányzat rendeletében megállapított 
feltételeket teljesítse, a szociális gondos-
kodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 
25.) számú önkormányzati rendelet 11. §-a 

változatlan formában tartalmazza az erre 
vonatkozó előírásokat.   

RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Mihalics Tibor háziorvos rendelési 

ideje 2015. április 1-től az alábbiak 

szerint módosul. 

Hétfő: 13:00 – 16:00 óra 
Kedd:               nincs rendelés  
Szerda: 08:00 – 10:00 óra  
 (iskola EÜ ellátás) 
 10:00 – 12:00 óra 
Csütörtök: 08:00 – 12:00 óra 
Péntek: 13:00 – 16:00 óra 
 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL… 
 

Farsang vízkereszttől (január 6.) hamvazó-
szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak  
elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek 
jellemeznek. Intézményünkben is sok vidám 
program tarkította ezt az időszakot. 
Február 5-én délelőtt a Csurgó zenekar láto-
gatott el óvodánkba. Zenés előadásukkal 
megalapozták a csoportfarsangok jó hangula-
tát. Délután a Virág nagycsoport nyitotta 
meg a farsangi idényt.  Busó és Tavasztündér 
jelmezt öltöttek magukra, így próbálták meg 
elűzni a telet. Egyedi álarcaikat saját maguk 
készítették el a Zalaszabari Margaréta Ház-
ban megrendezett busó kiállítás megtekintése 
után. A Méhecske és Pillangó kiscsoportba 
járó gyermekek is szebbnél szebb jelmezbe 
bújtak. Ők farsangi mondókákkal, énekekkel 
lepték meg szüleiket, vendégeiket. A Maci 
középső csoport a „Hotel Mentholban” ferge-
teges retró bulit tartott, melyen kivétel nélkül 
mindenki ropta a táncot. A Katica nagycso-
port idén cirkuszi előadással készült. Az ötle-
tes állatjelmezek mellett megcsodálhattuk az 
akrobatákat, kötéltáncosokat, állatidomárt, 
bűvészt, kígyóbűvölőt, hastáncost és bohócot 
is. Az izgalmak fokozására minden csoport 
zsákbamacskát és tombolát is készített. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők és 
dolgozók fáradságos munkáját, amit a szín-
vonalas farsangi évad lebonyolításában vé-
geztek. 

 

INTERAKTÍV ELŐADÁS ÉS 
SZÜLŐI FÓRUM 

Február hónap folyamán intézményünk-

ben az óvodai IPR keretében két program 
került megrendezésre:  

 
2015.02.13-án a „Kérlek szépen nyisd ki” 
című  interaktív, zenés, játékos műsor gyere-
keknek, szülőknek, óvodapedagógusoknak. 
Az előadó a Kedvesház-pedagógia képviselő-
je Lázár Péter volt. A tartalmas délelőtt fo-
lyamán gitár kíséret mellett ismert gyermek-
dalok, gyermekversek hangzottak el, melyek 
éneklésébe, elmondásába a közönség is jó-
kedvűen bekapcsolódott. A délelőtt folyamán 
a Sün Balázs című mesedramatizálás aktív 
szereplői lehettek szüleikkel együtt az óvodá-
sok is. 
2015.02.20-án Szülői fórumon vehettek részt 
az érdeklődők. Ez alkalommal Lázár Péter 
pedagógus a saját élettapasztalatait, életveze-
tési tanácsait osztotta meg a szülőkkel. Hang-
súlyozta, hogy a boldoguláshoz a tanuláson 
keresztül vezet az út. Fontosnak tartja az 
óvoda és szülők kapcsolatának erősítését, 
mivel közös érdekek és célok vezetnek ben-
nünket. A szülők bátran tették fel kérdései-
ket, melyekre kimerítő válaszokat kaptak. A 
fórum közös gitáros énekléssel zárult.  

SZEMETES EDÉNY VÁSÁRLÁSA 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatánál 
kedvezményes áron vásárolható 120 literes 
szemetes edény lakossági használatra. Az 
edények bruttó 3810 Ft/db áron vásárolható-
ak meg.  
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VERSENYEREDMÉNYEK 
 

Két helyi verseny eredményhirdetésére is sor került a 
közelmúltban az alsó tagozatosoknál. 
Még január közepén tartottak matematika feladatmegoldó 
versenyt 2.-4. osztályosoknak.  
 

Eredmények: 
2. o. 1. Horváth Milán 2.b. – Katona Péterné, 2. Kenniker 
Krisztián 2. b. – Katona Péterné, 3. Bogdán Milán 2.a. – Farkas 
Józsefné 
3. o. 1. Kardics József 3.a.– Szita Edina, 2.Bakonyi Mária 3.a. – 
Szita Edina, 3. Bogdán Csaba 3. a.– Szita Edina 
4. o. 1. Bogdán Éva 4.b. - Világi Erika, 2. Bogdán Vanessza 4.b. 
- Világi Erika, 3. Gerencsér József 4.a. – Ivanics Jánosné 
 

Ugyancsak 1.-4. osztályosok vehettek részt azon a komplex 
tanulmányi versenyen is, amely szintén januárban került 
megrendezésre, és amelynek eredményhirdetésére is most 
került sor.  
Az egyéni megmérettetésen a tanulóknak feladatlapot kellett 
kitölteni, amelyben matematikából, szövegértésből és nyelvta-
ni ismeretekből mérték össze tudásukat. 
 

Eredmények: 
1. o. I. Szolnok Márk 1. a. (Porgányiné Henrich Piroska, Türei-
Horváth Enikő), II. Orsós Emőke 1. a.  (Porgányiné Henrich 
Piroska, Türei-Horváth Enikő), III. Bogdán Eszter 1.a.  
(Porgányiné Henrich Piroska, Türei-Horváth Enikő) 
2.o.  I. Nyári Viktória 2. b.  (Anda Zoltánné, Katona Péterné),  
II. Bogdán Zsolt 2. b.  (Farkas Józsefné, Foricsekné Kovács 
Szilvia), III. Bogdán Milán 2. a.   (Farkas Józsefné, Foricsekné 
Kovács Szilvia) 
3.o. I. Bogdán Attila 3. b. (Kocsis Mátyásné, Saffer Szilvia), II. 
Bogdán Enikő 3. b. (Kocsis Mátyásné, Saffer Szilvia), III. 
Kovács Vivien 3. a.   (Ács Eszter, Szita Edina) 
4.o.  I. Riczu Beáta Ilona 4. b.   (Világi Erika, Perényi Ildikó), 
Molnár Gréta 4. a. ( Hatos Eszter, Ivanics Jánosné), II. Bogdán 
Dániel 4. a. ( Hatos Eszter, Ivanics Jánosné), III. Horváth An-
namária 4. b.   (Világi Erika, Perényi Ildikó) 

 

FARSANGI MULATSÁG 

Február elején tartottuk hagyományos farsangi álarcos bálunkat. A szé-
pen feldíszített tornateremben mutatkoztak be az osztályok, amelyek idén 
is sokféle színes jelmezt vonultattak fel. 
A kisebbeknél még inkább az egyéni jelmezek, de közös produkció volt a 
jellemző, ám a nagyobbak inkább már csoportos jeleneteket, táncokat 
mutattak be. Ötletekből idén sem volt hiány: a Hófehérke-paródiától 
kezdve egészen a modern táncokig, sok érdekes előadásnak tapsolhatott a 
közönség. Zsűrizés idén sem volt, minden fellépő jutalomban részesült, 
amelyet a Szülői Munkaközösség ajánlott fel.  
A vidám mulatságot tombolasorsolás zárta. 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 

2015.02.25-én szülői értekezletet szerveztünk óvodánkban a  2015/2016 nevelési évben általános isko-
lai tanulmányait megkezdő gyermekek szülei részére. Meghívott vendég a Zalakomári Általános 
Iskola igazgatója Szakáll Tibor volt. A szülők tájékoztatást kaptak az iskolai beíratás feltételeiről.  

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS 
 
TÁMOP-os pályázat keretében óvo-
dánk nagycsoportosai az „Olvasni jó” 
elnevezésű projektben vettek részt a 
Nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtárban. 
 
Izgalmas élményben volt részük. Bejár-
ták a könyvtár nagyközönség elől elzárt 
részeit, így az alagsorban található 
raktár labirintusát is. A korszerű léte-
sítményben Kardos Ferenc mesélt a 
gyermekeknek, illetve az olvasás fontos-
ságát megtapasztalhatták a kicsik, mikor 
két alsó tagozatos kislány olvasott fel 
rövid történeteket. Gyönyörű rajzokon 
örökítették meg gyermekeink mesei 
élményeiket. A programon finom ebéd-
del vendégelték meg az óvodásokat, 
majd zárásként a gyermekkönyvtár 
használatával cselekvő tapasztalatszer-
zéssel ismerkedhettek meg. Élmények-
ben gazdag délelőttöt tudtunk magunk 
mögött. Köszönjük a lehetőséget, hogy 
részt vehettünk rajta. 

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat és 
intézményei 2015. évi költségve-
téséről szóló 2/2015. (II.18.) 
önkormányzati rendeletével 
437.903 eFt költségvetési kiadás-
sal, 403.668 eFt költségvetési 
bevétellel és 34.215 eFt költség-
vetési hiánnyal fogadta el az 
önkormányzat képviselő-
testülete. 

 

Minden kedves olva-

sónknak áldott húsvéti 

ünnepet kíván  

Zalakomár Nagykö-

zség Képviselő – tes-

tülete és a Zalakomári 

Közös Önkormányzati 

Hivatal valamennyi 

dolgozója! 
 

SPORT EREDMÉNYEK 

Asztalitenisz NBII: 10. forduló: Zalakomár ESE – Kanizsa 
Sörgyár SE I. 5-13, 11. forduló: Hévíz SK  I. – Zalakomár 
ESE 10-8, 12. forduló:Zalakomár ESE – Hévíz SK II. 11-7 
Asztalitenisz NBIII: 10. forduló: Zalakomár ESE – Yorgos 
SE 6-12, 11. forduló: Komló Sport KFt. – Zalakomár ESE 8-
10, 12. forduló:Mohács TSE – Zalakomár ESE 10-8 
Teke NBII: 12. forduló: Zalakomár ESE – Arborétum He-
rény SE 6-2, 13. forduló: I. Magyar Cukor Manufaktúra SE 
– Zalakomár ESE 6-2, 14. forduló: Zalakomár ESE – Sop-
ron Turris SE 5-3, 15. forduló: Zalakomár ESE – Zalakaros 
SE 7-1, 16. forduló: Nagykanizsa TSE – Zalakomár ESE 6-2 
17. forduló: Zalakomár ESE – Bázakerettye SE 7-1 

 



 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

e-mail: komari.hirmondo@zalakomar.hu  

Felelős kiadó: Csárdi Tamás 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

6            Komári Hírmondó               2015 március 

EBTARTÓK FIGYELMÉBE 

Az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. §- a 
alapján a tartás helye szerint 
illetékes települési önkor-
mányzat ebrendészeti felada-
taik elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira tekintettel három 
évente legalább egy alka-
lommal ebösszeírást végez. 
Zalakomár nagyközségben 
az ebek összeírása 2013. 
évben megtörtént, a hivatal a 
nyilvántartást minden évben 
aktualizálja. Felhívjuk az 
ebtulajdonosok, ebtartók 
figyelmét, hogy annak érde-
kében, hogy a nyilvántartás 
aktuális információkat tar-
talmazzon, az ebösszeírást 
követően is kötelesek az 
adatokban bekövetkező 
változásokat a változás be-
következésétől számított 8 
napon belül írásban bejelen-
teni. Az ebtartásban bekö-
vetkezett változás (az eb 
elveszett, elhullott, más 
ebtartartóhoz került) bejelen-
tésére szolgáló „Változás 
bejelentő adatlap”, valamint 
az új eb tartásának bejelenté-
sére szolgáló „Ebösszeíró 
Adatlap” beszerezhető a 
Zalakomári Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (8751 
Zalakomár, Tavasz u. 13.) 
ügyfélfogadási időben, vala-
mint letölthető a www. 
zalakomar. hu honlapról. Az 
ebek nyilvántartásával, az 
adatlapok kitöltésével kap-
csolatosan a 93/386-017/23-as 
telefonszámon kaphatnak 
tájékoztatást. 

 
Együttműködésüket előre 

is köszönjük! 
-Önk 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN VÉGZETT  
KIFIZETÉSEKRŐL 2014-BEN 

2014. évi Gyermekek táboroztatása, ifjúsági rendezvé-
nyek 

219000 Ft 

2014. évi Egyéb rendezvények (bérmálás, decemberi 
programok) 

235500 Ft 

2014. évi Liturgikus költségek 216000 Ft 
2014. évi Virágokra, díszítés 131000 Ft 
2014. évi Irodaszer, újság, tisztítószer 83000 Ft 
2014. évi Egyéb karbantartási, felújítási, fenntartási 

költségek összesen a plébánia területén 
126500 Ft 

2014. évi Műszaki eszközök beszerzése 12500 Ft 
2014. évi Kiskomáromi temető költségei (2013-2014 évi 

kaszálás, szemétszállítás) 
295000 Ft 

A plébánia fenntartására, működtetésére a püspökség évi 1500000 Ft 
összeget bocsát rendelkezésre. 
Az egyházi hozzájárulásokból, adományokból, sírhelyekből befolyt ösz-
szeg 2014-ben: 2284600 Ft 
Toronyóránk felújítására eddigi adományok összege 2011-től: 709955 Ft 

Tóber László, pénztáros, egyházközségi képviselő 

 
GÓLYAHÍR 

 
Három gólya is szolgálatban volt az 
év elején.  
Január 12-én világra jött Keresztesi 
Hanna Barbara, Keresztesi Mónika 
kislánya, január 18-án megszületett 
Tóber László, Bogdán Anikó kisfia, 
február 10-én pedig Kovács Leonárdó, 
Kovács Anikó kisfia látta meg a napvi-

FALUGAZDÁSZ FOGADÓ ÓRA 

Változott Szabó Lilla falugazdász 

fogadó órájának ideje. Március-

tól minden páratlan szerdán 8-11 

óráig tart ügyfélfogadást a Zala-

komári Művelődési Házban. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Március 13. 18 óra 
Hangfürdő  
Szeretettel hívunk minden 
relaxálni vágyót hangfürdő-
re a Művelődési Házba! 
Öltözz melegen! Hozz 
polifoamot, vagy bármilyen 
fekvőalkalmatosságot! 
 

Március 15. 10 óra 
Március 15-i ünnepély a 
Művelődési Házban, közre-
működik a Zalakomári Álta-
lános Iskola 
 

Március 19-től újra indul a 

baba-mama klub! Minden 
szerdán 16-18 óráig várjuk a 
babákat és mamákat a Mű-
velődési Házba! 
 

Március 28. 14 óra 
Borverseny 

Info: Mezőgazdasági Bolt, 
Németh Zoltán vagy Marton 
László 
 

Április 2. 16 óra 
Tavaszváró húsvétoló krea-
tív kézműves játszóház a 
Művelődési Házban 

Írj a Komári Hírmondóba! 
Szívesen fogadjuk olvasó-
ink igényesen megszerkesz-
tett, nyomtatásban megje-
leníthető írásait, melyeket a 
település hírei mellett, 
amennyiben a terjedelem 
megengedi, megjelenítünk 
lapunkban! 


