
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2020.február – X. évf. III. szám 

 

Hulladékégetés szabályai  
                  1. oldal 

 

Magyar Kultúra Napja az 
iskolában                2. oldal 
 

Tájékoztatók, felhívások 
                          3-4.  oldal 

 

Ingyenes nyelvi képzés a Műv. 
Házban                            3. oldal 

Tájékoztató a főiskolai és 
egyetemi hallgatók 

részére, pályázat útján 
elnyerhető ösztöndíjról 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és Balatonmagyaród Község 
Önkormányzata bensőséges ünnepségen köszönt el a nyugdíjba vonuló 
Kalászné  Dr. Pintér Anna háziorvostól.  
                               Köszönjük sok évtizedes áldozatos munkáját! 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága ismét meghirdeti 
főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj 
pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételek a korábbi 
fordulóéval megegyeznek. 
 
 
A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) 
államilag finanszírozott vagy költségtérítéses 
nappali és levelező tagozaton tanulmányokat 
folytató, 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 tanulmányi félévben a hivatalosan 
bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak 
számtani átlaga legalább 3,8, abban az esetben 
10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi 
összege. 
 
 A kérelmeket 2020. március 15-ig  a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintézőjéhez (8751 Zalakomár 
Tavasz u. 13., 9. iroda, tel.: 00 (36 93) 386-
017/16. mellék, e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu)  kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portáján, 
valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. 
 
 

Tájékoztató az illegális lakossági 
hulladékégetéssel kapcsolatban 

 Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érkezett 
hivatalunkhoz, melyben a kéményből vagy kertből származó zavaró 
füstre panaszkodtak.  
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb környezet- egészségügyi 
problémája a nem megfelelő lakossági fűtés, a nyílt téri (pl. kerti vagy 
avar hulladék) égetése okozta levegőszennyezés. Az elmúlt években 
készített országos légszennyező anyag- leltárok adatai alapján a 
kisméretű szálló por kibocsátás (PM10) kb. 2/3-át a lakossági fűtés 
okozza, mely a légzőszervi megbetegedések legfőbb okozója. A PM10 
koncentráció rövid távú emelkedése is izgatja a nyálkahártyákat, 
köhögést és nehézlégzést válthat ki, a tüdőben felszívódva pedig 
gyulladásos folyamatot indíthat el.  

Folytatás hasonló címmel  a 3. oldalon  
 

mailto:gyamugy@zalakomar.hu
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

SULI  HÍREK 
Megemlékezés a 

Magyar Kultúra Napjáról 
 

Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk a Magyar Kultúra 
Napjáról. A reggeli műsorban az 5.b osztályosok és Marci Veronika 
8.a osztályos tanuló szerepelt. Az ünnepségen részt vett Dr. Zágorec-
Csuka Judit lendvai költő-írónő, könyvtáros pedagógus is, aki 
rendhagyó irodalomórát tartott a biblioterápia jegyében az 5.b 
osztálynak. A téma Andersen: A kis gyufaárus lány című meséje volt.  
Ezután minden osztály a tornaterembe vonult, ahol Szalóki Ági, 
Liszt Ferenc-díjas előadóművész, dalszerző, a Komári Puják mentora 
lépett fel. Egyórás műsorában többek között számos megzenésített 
verset is hallhattak a gyerekek.  
Az előadás csúcspontjaként a Komári Puják adtak ízelítőt a 
Felszállott a páva tehetségkutató versenyen bemutatott dalaikból. 
Fellépésük nagy tetszést aratott iskolatársaik körében is.  
A műsorról az M5 csatorna és a Kanizsa Televízió is készített 
felvételt. 
 
 

 

Vizes élőhelyek napja 
 Iskolánkban február 3-án tartottuk a vizes 
élőhelyek napját. 
A felsős tanulók a délelőtt folyamán a szünetekben 
Magyarország vizes élőhelyeiről nézhettek 
természetfilm részleteket, délután pedig a Kis-
Balaton élővilágáról láthattak egy rövidfilmet. 
A program keretében az alsósok projekt délutánon 
vettek részt, ahol megismerkedhettek a vízcsepp 
útjával és a természetes vizek élőlényeivel. A 
gyerekek megszemlélhették, hogyan alakul ki a 
forrás. A forrás patákká duzzad, így a falunk 
határában csörgedező Mosó patak volt a tanulók 
következő helyszíne, mely során titkosírást 
fejthettek meg és verset hallgathattak a 
vízfolyásról. A Mosó patak a Zala folyóba torkollik, 
ezért a folyó környékének növény és állatvilágáról 
is megtekintettek egy kis filmet. A vízcseppek 
következő útja a tóhoz vezetett, ahol a Balatonról 
szerezhettek új ismereteket és puzzle-lal 
játszhattak. A gyerekek a felhők kialakulásáról 
hallottak és láttak érdekességeket, majd 
kísérletezhettek, hogy a különböző talajtípusok 
vízáteresztőképessége milyen.  
A projekt délután nagyon jó hangulatban telt, és a 
diákok számos ismerettel gazdagodtak a program 
során. 
 

 

A Nagykanizsai Szakképzési  Centrum  az érdeklődők számára  
teljesen ingyenes német nyelvtanfolyamot kínál a GINOP-6.1.3-
17 projekt keretében.  

A felnőttképzési program 120 órás.  

A teljesen kezdő szinttől a B2-es szintű nyelvvizsgára való 
felkészülésig nyújt tanulási lehetőséget. 

(Hasznos lehet a külföldön munkát vállalni szándékozók számára 
a nyelvvel  való megismerkedésre is!) 

Részt vehet minden 16 és 65 év közötti, legfeljebb középfokú 
végzettséggel rendelkező személy, aki vállalja, hogy a tanórák 
legalább 80%-án részt vesz. 

A tanfolyamot ingyenes szintfelmérés előzi meg (kivétel ez alól, 
aki teljesen kezdők) 

A tanfolyam legalább 14 fő jelentkezése  esetén indul. 

A nyelvi képzéshez ingyen tankönyvet biztosít a pályázat. 

A képzés belső vizsgával zárul, melynek sikeressége esetén 
tanúsítványt kapnak a résztvevők. 

Megfelelő számú érdeklődő esetén a képzés megvalósításának 
helyszíne: Zalakomári Művelődési Ház Zalakomár Petőfi u. 9.  

Részvételi  szándékát jelezheti 2020. 02. 28-ig a  Zalakomári 
Művelődési Ház nyitvatartási idejében személyesen vagy a 
93/386-314- es telefonon. 

A pályázatról további információ kérhető : 
Knausz Lívia: knausz.livia@nagykanizsaiszc.hu   
+36 20 536 6125 
Anda Zoltán: anda.zoltan@nagykanizsaiszc.hu   
+36 20 957 5766 
 

Köszönetnyílvánítás: 
Kedves Zalakomári lakosok! Ezúton szeretnénk 
megköszönni mindannyiuknak, akik támogatták 
kisfiunkat Bendegúzt! Nagyon jó érzés számunk-
ra, hogy így ismeretlenül is ennyien együtt érez-
nek velünk, s anyagilag támogattak minket! Kö-
szönetet szeretnénk mondani Simon Ferencné 
Gyöngyinek és Gál Andreának! Kívánunk min-
denkinek jó egészséget!  

Köszönjük Bendegúz nevében is! 
Üdvözlettel: Döbörhegyi család Nagyrécséről. 

 

mailto:knausz.livia@nagykanizsaiszc.hu
mailto:anda.zoltan@nagykanizsaiszc.hu
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

OVI HÍREK 
Kreatív Manók kiállítás 

 

 

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00057 ÉRTÉKTÁRVÁR című 
pályázat keretében megvalósuló Kreatív Manók szakkör 
lezárásaként január 13-án kiállítást rendeztünk az 
óvodánk aulájában, melyen a szakkörön résztvevő 
gyermekek által készített munkákat lehetett 
megtekinteni. 
A kiállítást nagy örömünkre több szülő is 
megtekintette. Sok pozitív visszajelzést kaptunk tőlük.  
Lehetőséghez mérten szeretnénk a jövőben is hasonló 
pályázatokon részt venni. 
 

 

Fogápolási előadás 
 

Január 15-én gyermekeink részére Kacsó Katinka klinikai 
fogászati higiénés végzős tanuló előadást tartott a 
helyes fogmosásról, fogápolásról, a fogak védelmének 
fontosságáról. 
Az előadás keretében bemutatta, szemléltette a helyes 
fogmosás technikáját, melybe a gyerekeket  
is bevonta. 
Az előadás zárásaként matricát kaptak óvodásaink, mely 
emlékezteti őket otthon is a fogmosás szükségességére. 

 

 
Lakókörnyezetünk védelmében 
 

 

 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata igyekszik nagy gondot 
fordítani a településkép javítására, szépítésére. Ennek okán a 
lakókörnyezet rendezettségét évek óta rendeletében szabályozza. 
A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a 
rendeletben foglaltakat helyszíni szemle keretében rendszeresen 
ellenőrzik, az ellenőrzésen tapasztaltakról fényképfelvétel készül.  
 
Sajnálatos módon néhány ingatlan esetében sem a felszólítás, 
sem a teljesítés elmaradása miatt kiszabott közigazgatási bírság 
nem vezet eredményre; az ingatlanok területe változatlanul 
gazos illetve rendkívül szemetes. 2018-tól kezdődően összesen 
4.870.000 Ft összegű közigazgatási bírság került kiszabásra, 
melyből mindössze 507.167 Ft került befizetésre vagy az 
adóhatóság által behajtásra. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője minden 
befizetés elmaradása esetén intézkedik a végrehajtási eljárás 
megindításáról, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
foganatosít. Ezt követően a bírság összegének mérséklésére, vagy 
annak elengedésére nincs lehetőség; a továbbiakban ilyen jellegű 
kérésekkel kizárólag a NAV kereshető meg. 
 
Kérjük a Tisztelt lakosságot, környezetünk védelme 
érdekében és településünk rendezettségére tekintettel 
szíveskedjenek a lakókörnyezetüket tisztán tartani, az 
udvarokban felhalmozott hulladékot eltakarítani! 
 

Tájékoztató az illegális lakossági 
hulladékégetéssel kapcsolatban 
 A lakossági hulladékégetés tiltására vonatkozó szabályokat a 
levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 27. §-a tartalmazza.  Ennek értelmében 
tilos a lakossági tüzelőberendezésekben a hulladékok égetése, 
kivéve a háztartásban keletkező papírhulladékot és a veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen fahulladékot.   
A lakossági tüzelőberendezésben tilos tehát égetni többek között 
az alábbiakat: 

- műanyag hulladékot (pl. PET palack, ruha, műanyag 
zacskó, gyerekjáték) 

- festett fát, forgácslapot (pl. bútorok, festett, lakkozott ré-
tegelt lemez, bútorlap, építési fahulladék, festett ablakke-
ret, ajtó) 

- gumi hulladék.  
Az előírások betartásának ellenőrzése a járási hivatal hatáskörébe 
tartozik. 
Kérjük a Tisztelt lakosságot, a fenti előírásokat szíveskedjenek 
betartani! 
 

Dr. Háda László plébános értesíti a la-
kosságot és a híveket, hogy 2020-tól a 
Zalakomári Imaházban 
 (Zalakomár, Ady u. 2/a) 
szentmisét nem végez az épület méltat-
lan állapota miatt.  
                           Megértésüket köszönjük! 
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Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 

 e-mail: info@zalakomar.hu) 
Felelős kiadó:  Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 
Felelős szerkesztő:  Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti:  Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Művelődési Ház, a Zalakomári 

 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál az utóbbi időben megsokszorozódtak 
az ebtartással kapcsolatos lakossági bejelentések száma. Sok esetben a „gazdátlan”, 
kóbor ebekkel van probléma, viszont egyre több panasz érkezik nem megfelelő 
körülmények között tartott ebek miatt is.  
A kóbor ebekkel kapcsolatban sajnos nem rendelkezünk megfelelő jogosítványokkal. A 
tulajdonos beazonosítása szinte lehetetlen, hiszen ezen ebek jellemzően nem 
rendelkeznek chip-pel sem.  
A továbbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket az ebtartás szabályairól, illetve a 
rendelkezések be nem tartásának következményeiről. 
Az ebtartás részletes szabályait az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi. 
XXVIII. törvény, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet, a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 
szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet valamint az állattartás szabályairól szóló 6/2010. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 
A legfontosabb, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat 
fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.  
A tartási helyre vonatkozóan tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani 
állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok 
elkülönített tartását. Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő 
rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. A kedvtelésből tartott állatot úgy 
kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, 
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és 
szükségtelenül ne zavarja. 
Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti 
viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy 
legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak.  
Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem 
szabad. A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy 
az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a 
mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni 
kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását. 
A fentiek alapján kérünk minden állattartót, fordítson fokozott figyelmet a lakóhelyéül 
szolgáló ingatlan körbekerítésére. Talán a leggyakoribb probléma a kerítés hiányos 
állapota, a megfelelő, de állandó jelleggel nyitva hagyott kapuk gyakori előfordulása. 
Amennyiben valaki ebet tart, kötelessége gondoskodni arról, hogy a tulajdonában lévő 
eb sem közterületre, sem a szomszédos ingatlanra ne mehessen át.  
Az állatok élelmezése tekintetében a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók 
esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának 
és élettani állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az 
adott faj természetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell 
biztosítani.  
Alapvető ebtartási feltétel az ebek veszettség elleni beoltása, illetve a mikrochip-pel 
való ellátása.  
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet vonatkozó előírásai alapján az eb tartója köteles az állatorvosnak bejelenteni, 
ha az állata a három hónapos kort elérte / elhullott vagy elkóborolt / új tulajdonoshoz 
került.  
Köteles minden eb-tartó az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét 
ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni. 
 
Négy hónaposnál idősebb eb pedig csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. 
A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató 
állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé. 
 
A fenti rendelkezések be nem tartását hivatalunk folyamatosan ellenőrzi.  
 
Amennyiben megállapítást nyer az előzőekben ismertetett előírások figyelmen kívül 
hagyása, első lépésben állatvédelmi kötelezésre kerül sor. A határozatban előírásra 
kerülnek azon kötelezettségek, melyeket a kötelezett állattartónak – meghatározott 
határidőn belül – meg kell valósítani (jellemzően a kerítés pótlása- vagy javítása, oltás 
és chip pótlása).  
 
Az előírt határidő leteltét követően utóellenőrzésre kerül sor.  
A hiányosságok további fennállása esetében állatvédelmi bírság kiszabására van 
lehetőség. A bírság összege meglehetősen magas (az alapösszeg 15.000 Ft), melyet az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletei határoznak 
meg, szorzószámok alapján.  

A fenti rendelkezések be nem tartását 
hivatalunk folyamatosan ellenőrzi.  
 
Amennyiben megállapítást nyer az 
előzőekben ismertetett előírások 
figyelmen kívül hagyása, első lépésben 
állatvédelmi kötelezésre kerül sor. A 
határozatban előírásra kerülnek azon 
kötelezettségek, melyeket a kötelezett 
állattartónak – meghatározott határidőn 
belül – meg kell valósítani (jellemzően a 
kerítés pótlása- vagy javítása, oltás és 
chip pótlása).  
Az előírt határidő leteltét követően 
utóellenőrzésre kerül sor.  
A hiányosságok további fennállása 
esetében állatvédelmi bírság kiszabására 
van lehetőség. A bírság összege 
meglehetősen magas (az alapösszeg 
15.000 Ft), melyet az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet mellékletei határoznak meg, 
szorzószámok alapján.  
 
A lakosság nyugalma érdekében 
kérünk minden eb-tartót, a fenti 
rendelkezéseket szíveskedjenek 
maradéktalanul betartani.  
 
 
 
 
 
 
köteles jelentést tenni a járási állat-
egészségügyi hatóság felé. 
 
A fenti rendelkezések be nem tartását 
hivatalunk folyamatosan ellenőrzi 

Tájékoztató az ebtartás szabályairól 
 

Sport Bál 

 Idén immár 2. alkalommal került 
megrendezésre a „Sport bálunk”. Az 
érdeklődés , csak úgy mint a tavalyi 
évben nagy volt. A zene felelőse, 
közkívánatra a „Zéró zenekar”. 
A bált az Általános Iskola 
tornatermében rendeztük, melynek 
időpontja 2020.02.01.  
A szervezés feladatát idén is mi 
vállaltuk, Bagó Bálint és Matyovszky 
Zsoltné. 
Értékes tombola nyeremények kerültek 
kisorsolásra, mindenkinek szeretnénk 
megköszönni a tombola felajánlását. 
Hangulat fergeteges volt, hajnalig jártuk 
a táncot! 
A bál teljes bevételét a „ ZALAKOMÁR 
ESE” kapja. 
Hajrá Komár!!!!!!!!!                              
                          Matyovszky Zsoltné 
 


