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Tájékoztató a települési 
gyógyszertámogatásról 

 

Békés, sikerekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 20/I.§-al bevezeti 
a települési gyógyszertámogatást. 
 
 
A jogosultsági feltételeket Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- testülete a 2019. december 
19-i ülésén fogadta el. 
 
 
Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki nem jogosult közgyógyellátásra, és Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel legalább egy éve folyamatosan 
rendelkezik, és életvitelszerűen is Zalakomár nagyközségben lakik, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége 
legalább 8.000 forint, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg családban élőknél a 
102.600 Ft-ot, egyedül élőknél a 142.500 Ft-ot. A települési gyógyszertámogatást a rendszeresen jelentkező 
gyógyszerköltség időtartamára, de maximum egy évre lehet megállapítani. 
 
A települési gyógyszertámogatás egy évre jutó összege 20.000 Ft. 
A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. A háziorvosi igazoláson kizárólag a kérelmező személyes szükségletének 
kielégítéséhez szükséges gyógyszereket lehet feltüntetni. 
A kérelmezőt a települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 
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A gyógyszertámogatás igénylésének 
módja 

Folytatás az 1. oldalról 

A települési gyógyszertámogatás egy évre jutó összege 20.000 Ft. 
A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. A háziorvosi igazoláson 
kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez 
szükséges gyógyszereket lehet feltüntetni. 
A kérelmezőt a települési gyógyszertámogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 
A települési gyógyszertámogatást utólag, a kérelem benyújtása 
hónapját követő hónap 5-éig kell kifizetni házipénztárból vagy 
pénzintézeti folyószámlára. 
A települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet az 
arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A 
települési gyógyszertámogatás megállapításához 
a kérelmező, illetve családja jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, 
a 
háziorvos és gyógyszertár igazolása a rendszeresen jelentkező 
gyógyszerköltség összegéről és időtartamáról szükséges. 
 
A kérelmeket 2020. január 3-tól a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
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 

  

OVI HÍREK 
Advent időszaka az óvodában 
 Decemberben óvodánk minden napját az advent 
meghittsége, a karácsonyi ünnepkör 
hagyományainak megélése hatotta át. 

Az intézmény adventi koszorúján a 4 gyertyát 
hetente más-más csoport közössége gyújtotta 
meg. A közös eseményt hagyományos és 
modernebb adventi, illetve karácsonyi énekek 
együttes előadása tette még hangulatosabbá. 
Immáron hagyomány az is, hogy az első gyertya 
meggyújtásakor Marci atyára emlékezve 
elénekeljük közösen a „Jól vigyázz kicsi kéz...” 
kezdetű dalt. 

 

A Mikulás-várás hangulatát kiválóan megalapozták a helyi általános iskola diákjai, akik vidám versekkel, dalokkal érkeztek 
hozzánk. 
Az események megkoronázásaként december 18-án délután rendeztük meg óvodánk hagyományos Gyertyagyújtó 
ünnepélyét, melyen a Katica csoport gyermekei a betlehemi történéseket elevenítették meg műsorukban. 

 

Az ovisok előadásukkal a hét során az idősek 
klubjának tagjait, a helyi idősek otthonának lakóit, 
továbbá a kultúrház látogatóit is megörvendeztették. 
 

A gyermekek ajándékokat vehettek át a 
„Szeretetdoboz” kezdeményezésnek köszönhetően. 
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A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TÖRTÉNT 

Adventi készülődés 

Az advent a karácsonyra való 
készülődés és várakozás időszaka. 

Már hagyománya van annak, hogy 
adventre készülődve összejövünk a 
Művelődési Házban, és lelkesen 
„dolgozunk” azon, hogy olyan díszek 
kerüljenek ki a kezeink közül, 
melyek szebbé, meghittebbé, 
ünnepivé teszik környezetünket 
ebben a szép, karácsony-váró 
időszakban.  

Így történt ez idén is. Kedves, vidám 
társaság jött össze, és az idő 
múlásával egyre szabadabban 
szárnyalt a fantázia, így  gyönyörű  
díszek születtek az rendelkezésre álló 
sok-sok alapanyagból. Készült 
adventi koszorú, asztali dísz, 
ablakdísz, mécsestartó, és 
karácsonyfa dísz is. 

Bízunk abban, hogy a program 
lehetőségével szebbé tettük a 
résztvevők ünnepi készülődését. 

 

 

 

  

 

Mézeskalács díszítés Itt járt a Mikulás 

Már a tavalyi adventi időszakban is 
meghirdettük a mézeskalács díszítő 
délutánt. Aki akkor itt volt nagyon 
jól érezte magát, és gyönyörű 
alkotások születtek. Így az idei évben 
már nagyon várták a programot. 
Nagy örömünkre azonban idén még 
nagyobb érdeklődés övezte a díszítő 
délutánt.  

Így népes csapat vágott bele, hogy a 
Némethné Kocsis Veronika által 
sütött gyönyörű mézeskalácsokat 
„életre keltse”. Vera profi útmutatása 
nyomán aztán különböző 
technikákkal születtek meg a 
mézeskalács díszek. 

Nagyon jó volt látni, ahogy a felnőtt 
emberek önfeledten, az alkotásba 
belefelejtkezve munkálkodnak, és 
gyermeki örömmel, időnként a 
külvilágot teljesen kizárva készítik a 
szebbnél szebb mézeskalácsokat. 
Reméljük jövőre még többen 
tartanak velünk! 

 

 

  

 

Hozzánk már december 5-én 
megérkezett a Mikulás.  

Kicsik , nagyok gyülekeztek csillogó 
szemmel sötétedés táján, hogy idén 
is találkozhassanak az úton levő 
Mikulással, aki a tervek szerint 
benéz a Művelődési Házba. 

S ha mi egyszer megígértük, akkor 
az úgy is van! 

A Nagykanizsai Antióchia Közösség 
lelkes fiataljainak köszönhetően 
teljesíthettük ígéretünket. Interaktív 
előadásuk által együtt énekelhettünk 
a Mikulással, a Manókkal pedig részt 
vehettek a vállalkozó szellemű 
gyerekek a csínyekben, tréfákban, 
hogy aztán  egy-egy feladatot 
megoldva elnyerhessék méltó 
jutalmukat.  

S mivel mindenki nagyon ügyes volt, 
a Mikulás és szerethető Manói 
mindenkit szaloncukorral 
jutalmazott. 
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 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

A falu karácsonya 

„Az ünnep az együttléttől lesz 
tökéletes, attól, hogy egymásra 
mosolygunk, hogy érdeklődéssel 
meghallgatjuk egymást, hogy 
türelmesen bevárjuk a 
lassúbbakat, hogy együtt 
játszunk, együtt nevetünk, és 
együtt emlékszünk azokra, akik 
most nem lehetnek velünk. Az 
ünnep az akol-meleg, az 
összetartozás, az összebújás, a 
megölelés, a biztonság mesebeli 
hangulata. Az ünnep attól igazi, 
hogy észrevesszük egymásban a 
csodát.” Ennek a gondolatnak a jegyében rendeztük meg immár hagyományosan a „Falu karácsonya” ünnepséget a Művelődési 
Házban. Mint minden évben, idén is a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda kicsinyei, a Somssich Antal Általános Iskola 
kisdiákjai, és a Művelődési Ház csoportjai - a Péczely Attila Népzenei Csoport és a Zalakomári Harmonika Zenekar – 
tették még szebbé, és  emlékezetessé a karácsonyra készülődést azok számára, akik elfogadták meghívásunkat a 
műsorra. Köszönjük a fellépőknek és a felkészítőknek az ünnepi programot! 

A döntőig meneteltek a „Fölszállott a 
Páva” vetélkedőben a Komári Puják 

A hangszeres énekegyüttes tagjai a Zalakomári Somssich 
Antal Általános iskola tanulói: Bogdán Gergő, Bogdán 
Veronika, Bogdán Nikolett és Bogdán Tamás.  

Tanáruk, a Kanizsa Csillagaiból ismert Horváth Zoltán biztatta 
őket, hogy érdemes elindulniuk az MTVA Duna 
Médiaszolgáltató által indított Fölszállott a páva tehetségkutató 
versenyen. 

A hetedik évad felhívására több mint ezren jelentkeztek, 
azonban csak a legjobbak kaptak lehetőséget arra, hogy a 
Válogató során küzdjenek az élő adásokba jutásért. 

Nekik sikerült!  

Az  elődöntőben zalai beás dalokat adtak elő, a középdöntőben somogyi beás dalokat hallhattunk tőlük, míg a döntőben „Ez 
a szent karácsony este” címmel baranyai beás dalokkal kápráztatták el a zsűrit, a nézőket, s az országot.  

A komári gyerekeket  a Fölszállott a páva stábja és a többi fellépő is megkedvelte, Sózott hagyma című zalai beás daluk első 
strófáját például a műsor résztvevői is énekelgették és nagyon sok jó embertől kaptak ajándékokat. 

A döntő utáni díjkiosztón a Komári Puják az OTP 1 millió forintos különdíját vehették át Nagy Zoltán Pétertől a bank 
kommunikációs igazgatójától. 

Gratulálunk, Komári Puják! 

 


