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TÁJÉKOZTATÓ A FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI  
HALLGATÓK RÉSZÉRE, 

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJRÓL 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- tes-
tületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szociá-
lis gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) 
számú rendelet 17. § (6) bekezdésének megfelelően 
ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók ösz-
töndíj pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételek a korábbi fordulóéval megegyeznek. 
A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alka-
lommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intéz-
mény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson 
„a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi telje-
sítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” ro-
vatban feltűntetett időpontig, de legkésőbb attól számított 
egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele 
a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan 
igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, bale-
set, stb.) miatti halasztás időszakai. 
A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben 
(egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy költség-
térítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat foly-
tató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk és 
családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen élnek és itt 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző tanulmá-
nyi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosz-
tályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az esetben 
10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege. 
A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szep-
tember 1-január 31. közötti 5 hónapjára jár. A felsőoktatási 
ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összeg-
ben kerül sor a döntést követő hónap 15. napjáig. 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók az I. félév vo-
natkozásában, a pályázat kiírását követően október 15-ig 
nyújthatják be kérelmüket. 
A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási intézmény által 
kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogvi-
szony igazolást. Az aktív félévet minden esetben a félévente 
csatolandó hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felső-
fokú ösztöndíjat kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben a 
felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogviszony létrejöttével 
már igényelhető. 
A beérkezett kérelmeket I. félév vonatkozásában november 
15. napjáig bírálja a Szociális és Egészségügyi Bizottság. 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormány-
zati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagykö-
zség honlapjáról. 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár 
Tavasz u. 13., 9. iroda, tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék,  
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

TÁJÉKOZTATÓ  
NYELVVIZSGA- TÁMOGATÁSRÓL 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 18. §- ban fog-
laltak szerint támogatást nyújt az alapfokú, a közép-
fokú- és a felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók 
nyelvvizsgái megszerzéséhez. 
Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott ta-
nulók sikeres (közép- vagy felsőfokú) komplex 
nyelvvizsgáinak megszerzését támogatja, ha a tanuló 
élő idegen nyelvből tesz államilag elismert nyelv-
vizsgát.  
 
A pályázók köre: 
A támogatásra jogosult minden olyan, a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27. § (1) bekezdés szerinti 
nappali rendszerű iskolai oktatásban valamint felsőoktatá-
si intézményben- nappali vagy levelező tagozaton- tanul-
mányokat folytató, a támogatási kérelem alapjául szolgáló 
nyelvvizsga megszerzésekor a huszonötödik életévét be 
nem töltött tanuló: 
a) akinek a támogatási kérelem benyújtását megelő-
zően legalább egy éve Zalakomár közigazgatási területén 
van az érvényes lakó vagy tartózkodási helye, és 
b) alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intéz-
ménnyel vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói jogvi-
szonyban áll, és a jelen rendeletben meghatározott feltéte-
leknek megfelel. 
 
A támogatás mértéke és folyósítása: 
A rendeletben megfogalmazott feltételek teljesülése ese-
tén az Önkormányzat tanulónként és sikeres vizsgánként 
a vizsgadíj összegének 50%-át, de legfeljebb 20.000.- Ft-ot 
számla ellenében, utólagosan megtéríti. 
A támogatás igénylésének menete: 
A támogatási kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság bírálja el, november 30-ai határidővel. A kérelme-
ket legkésőbb október 15-ig kell benyújtani a Hivatalhoz. 
A kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, 
b) a nyelvvizsga díjának befizetését igazoló számlát, 
c) a tanulói jogviszony igazolására szolgáló dokumentu-
mot, 
d) a vizsgázó lakcímet igazoló hatósági igazolványának 
fénymásolatát. 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkor-
mányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalako-
már Tavasz u. 13., 9. iroda, tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mel-
lék, e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 



–

3            Komári Hírmondó               2016 szeptember 

TANULÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete az általános iskolá-
sok iskoláztatásához a szülők iskolakez-
dési terheinek enyhítése érdekében a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati ren-
deletének 20/C. §-a alapján írószercso-
magot biztosított tanulónként legfeljebb 
2000 Ft összegben. 
A füzetcsomagok a Zalakomári Általá-
nos Iskolába járó gyermekek részére az 
intézményben kerültek átadásra az osz-
tályfőnökök által, a vidéki iskolába járó 
gyermekek szülei a hivatalban vehették 
át a tanszereket. 
A közlekedési tanulóbérlet támogatásra 
2016. szeptember 1-jéig lehetett beadni a 
kérelmeket. Idén 17 fő tanuló részesült 
támogatásban. 

A közlekedési tanulóbérlet hozzájárulás-
ra az jogosult, aki nappali oktatás mun-
karendje szerint tanulói jogviszonnyal 
rendelkező diák és akinek családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át. 
 
Szeretnénk gratulálni a 2015/2016-os 
tanévben kitűnő, jeles és jó tanulmányi 
eredményeket elért általános- és közép-
iskolás tanulóknak, mellyel jogosulttá 
váltak az önkormányzat által 2015. év-
ben létrehozott ösztöndíj programra. 15 
általános iskolás gyermeket tanulónként 
15.000 Ft összegben tudtunk jutalmazni, 
valamint 10 középiskolás diákot része-
sült támogatásban tanulónként 25.000 Ft 
összegben. 

Önkormányzatunk nagy fi-
gyelmet fordít arra, hogy támo-
gassa azokat az általános- és 
középiskolás gyermekeket, akik 
számára fontos a jó tanulmányi 
eredmény elérése, hiszen a ta-
nulás nem csak a ti érdeketek, 
hanem társadalmi haszna is 
lényeges. 
Kívánunk a most elkezdődött 
tanévre is hasonlóan szép 
eredményeket, hogy ismét 
büszkék lehessünk Zalakomár 
legjobb tanulóira. 

 
 

Zalakomár Nagyközség  
Önkormányzata 

SPORTPARK PÁLYÁZAT 

Tapasztalatok alapján megál-
lapítható, a mai fiatalok ér-
deklődését az informatikai 
világ rabolja el. Ez nem is 
lenne probléma, ha emellett 
lenne olyan délutáni prog-
ramjuk a gyerekeknek, fel-
nőtteknek, ami kizökkentené 
őket a virtuális világból. Erre 
a legmegfelelőbb dolog a 
sport. A sport nem csak fizi-
kálisan változtatja meg az 
embereket, de lélekemelő, 
fegyelemre tanít, csapatspor-
tok esetén pedig a kommuni-
káció mellett az empátiát, 
közösségben való viselkedést 
is tanítja. Ugyanakkor a sport 
meghatározott célú minden-
napos tevékenység, a min-
dennapoktól különböző kör-
nyezetben. Ezek együttes 
hatása nagymértékben meg-
változtatja az embereket. 
Településünkön nagy segít-
ség lenne olyan központok 
létrehozása, ami az itt élő 
embereknek egy állandó 
elfoglaltságot jelenthetne és 
emellett az életminőségüket 
is javítaná, ezért Önkor-
mányzatunk a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium által 
kiírt Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program-
ra adta be pályázatát július-
ban. Amennyiben elnyerjük a 
támogatást, abban az esetben 
megépítésre kerül egy  
 

90 m2-es sportpark a 
komárvárosi játszótér 
és futballpálya mellett, 
illetve egy 70 m2-es 
sportpark a 
kiskomáromi 
Testvértelepülési- em-
lékpark mellett.  A par-
kokba olyan eszközöket 
telepítenének, ame-
lyekkel lehetősége van 
a fiatalabb gyermekek-
től elkezdve az időseb-
bekig bárkinek kipró-
bálnia a képességeit 
vagy akár a mindenna-
pos testkarbantartó 
edzéseket elvégezni.  A 
sportpark létesítésével 
lehetővé tennénk a már 
hazánkban is egyre 
népszerűbb „street 
workout” szabadtéri 
sport elérhetőségét. A 
Tavasz utcai sportpark-
ba telepítésre kerülne 
bordásfal, húzódzko-
dáshoz, tolódzkodáshoz 
fekvőtámaszhoz, has-
izom erősítéshez, háti-
zom erősítéshez, lép-
csőzéshez és függesz-
kedéshez alkalmas esz-
köz is. Ugyanakkor a 
Kossuth utcai sport-
parkba telepítésre ke-
rülne húzódzkodáshoz, 
tolódzkodáshoz, fekvő-
támaszhoz, hasizom 

erősítéshez, hátizom erősítés-
hez, létramászáshoz, lépcső-
zéshez és függeszkedéshez 
alkalmas eszköz. A sportbe-
rendezések alá gumi anyagú 
talajburkolat készülne, ami az  
 

esetleges eséseket tompítja. 
A pályázat jelenleg elbírálás 
alatt van, remélhetőleg kö-
vetkező számunkban pozitív 
eredményekről számolha-
tunk be a lakosságnak. 
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Művelődési Ház 

Szent Johanna Gimi Országos Levelezős Verseny 

„Egy gimi, ahova mindenki szívesen járna” 

A Zalakomári Művelődési Ház levelezős versenyt hirdet a 2016/2017-es tanévre, melynek témája a Szent Jo-
hanna Gimi könyvsorozat. 
 
A verseny célja: 
A Zalakomári Művelődési Ház évek óta fontos küldetésének tartja az olvasás népszerűsítését. Ennek érdekében 
különböző versenyeket hirdetünk helyi, megyei, és országos szinten egyaránt. Ennek tükrében az idei tanévre 
meghirdetett SZJG játék elsődleges célja az olvasás megszerettetése a illetve az olvasóvá nevelés. 
 
A verseny menete: 
A verseny a 8-11. évfolyamos tanulók számára kerül meghirdetésre. A játékra 3 fős csapatok jelentkezését vár-
juk, akik az 1. feladatlap és az ahhoz tartozó projektmunka kitöltésével, elkészítésével, és azoknak postai úton 
való visszaküldésével neveznek. Nevezési díj nincs. A megmérettetés – a kötetek alapján – 9 fordulóból áll, 
melynek eredményei szerint az 5 legjobb csapat meghívást kap a Zalakomári Művelődési Házba, egy interaktív 
döntőre. Minden feladatlap beérkezése, javítása, pontozása után e-mailben kapja a csapat a következőt, az elő-
zőleg elért pontszámaikkal együtt. 
Az első feladatlap letölthető a http://zalakomar.hu/ weboldalról. 
 
A feladatlapok beérkezési határideje: 

1. Kezdet: 2016. október 10. 
2. Együtt: 2016. október 31. 
3. Egyedül: 2016. november 21. 
4. Barátok: 2016. december 12. 
5. Remény: 2017. január 2. 
6. Ketten: 2016. január 23. 
7. Útvesztő: 2017. február 13. 
8. Örökké I.: 2017. március 6. 
9. Örökké II.: 2017. március 27. 

 
Döntő: 2017. április 21. 
Nyeremények: 

Az első helyezett meghívást kap Zalakomárba az osztályával együtt, ahol kétnapos kiránduláson vehet-
nek részt. A programok között többek között zalakarosi strandolás, túrázás a Zalai-dombságon, kézmű-
ves foglalkozás is szerepel. 
A második és harmadik helyezett Szent Johanna Gimis ajándékokat kap. 

 
Információ, segítségkérés: 
Zalakomári Művelődési Ház 
8751, Zalakomár Petőfi utca 9. 
kulturhaz@zalakomar.hu 
https://www.facebook.com/kulturhaz/ 
(93) 386 314 

 


