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TÉLI HÓ ELTAKARÍTÁSA ÉS SÍKOSSÁG - MENTESÍTÉS  
 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy az 
ingatlanjaik előtti a hótól és jégtől síkossá vált 
járdaszakaszt szíveskedjenek a lehető 
leghamarabb megtisztítani! A tisztítást úgy kell 
elvégezni, hogy az a biztonságos gyalogos 
közlekedést lehetővé tegye. Kérjük, hogy a 
tiszta só használatát kerüljék, mivel az károsítja 
a térkő burkolatot és a növényzetet is 

Olyan szóróanyagot kell használni, amely a 
közlekedés biztonságát nem veszélyezteti 
(homok, fűrészpor, hamu, vagy ezek sós 
keveréke). 

A szóróanyag beszerzéséről az ingatlan 
használójának kell gondoskodnia, miként az 
ingatlanok előtti járda takarításáról, 
csúszásmentesítéséről is. 

Továbbá kérjük a gépjármű tulajdonosokat, 
hogy autójukkal úgy parkoljanak a közutak 
mellett, hogy azzal a hó eltolását ne nehezítsék. 

 
Együttműködésüket köszönjük. 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 

Hulladékcsökkentési 

projekthét 

 
Novemberben „Hulladékcsökkentési 
projekthetet” tartottunk iskolánkban, 
amelynek keretében a 
hulladékcsökkentés lehetőségeivel 
foglalkoztunk. 
Az iskola tanulói a hét minden napján 
más-más témával ismerkedtek meg, 
illetve gyarapították tudásukat. 
A programok lebonyolítása a helyzetre 
való tekintettel osztálykeretben történt. 
Minden alkalommal az adott témában 
ismeretterjesztő kisfilmet, mesét és 
zenét láthattak, hallhattak diákjaink. A 
gondolatébresztő látnivaló után 
beszélgetések folytak a témában, hogy 
otthon ebből mit lehet megvalósítani, 
már mi valósult meg. 
A megtekintett filmek témái a 
következők voltak: A hulladék és 
veszélyei;  A szelektív hulladékgyűjtés;  
Élelmiszerpazarlás. Tudatos vásárlás; 
Komposztálás; Újrahasznosítás. 

A felsorolt témákról az iskolai 
faliújságon is olvashattak a gyerekeket, 
így további információkhoz jutottak az 
érdeklődők. 
Az iskola parkjában ügyes tanulóink 
összegyűjtötték a lehullott faleveleket, 
melyet belehordtak a komposztálóba. 

A héten indult az osztályok 
közötti tisztaságverseny is, mely egész 
évben folytatódik.  
Az iskola környékének tisztántartására 
is figyelünk, minden nap más 
osztálynak a feladata ez. 

A hét záró programjaként az 
alsósok rajzokat készítettek a témával 
kapcsolatosan és az alkotások az 
osztályok ajtajára és a folyosóra 
kerültek. 
A felsősök egy teszt keretében 
számoltak be ismereteikről. 
 
 

Tisztasági verseny 

  

A Hulladékcsökkentési héten tisztasági versenyt hirdetünk minden 
osztálynak. 

A verseny folyamán a tantermek tisztaságát naponta többször ellenőriztük 
és pontoztuk. A pontozásban részt vettek a Diákönkormányzat tagjai, a 
pedagógusok és a takarítók. 
Az összegyűjtött pontok alapján az első helyezettek ajtajára felkerült a 
„Tiszta rendes osztály!” felirat, jutalmuk pedig az volt, hogy a következő 
héten mentesültek az udvari szemétszedés alól. Helyettük a legkevesebb 
pontot elért osztályok szedték a szemetet. 
A versenyben az alsó és felsőtagozat külön értékelésben részesült, a 
legtisztább osztály az alsóban a 2.b, 3.b és a 4.a volt, a felsőben pedig az 
5.a és a 6.b. 
A pontozók a következő szempontokat vették figyelembe: a tanterem 
tisztasága, a padok rendezettsége, tisztasága, a tábla tisztasága, a terem 
berendezésének megóvása és a tanterem környékének tisztasága.  
 Az első hét már le is zárult, és a tapasztalatok pozitívak. A gyerekek a 
tanteremben is jobban odafigyelnek a környezetükre, sokkal kevesebb a 
szemét, kisebb a rendetlenség.  
A verseny nem egyszeri alkalom volt, folytatódik a tanév végéig, amikor is 
majd a legtöbbször első helyezést elért alsós illetve felsős osztályok külön 
jutalomban fognak részesülni. 
 
 

Állatok 

világnapja 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Étkezési támogatás 
 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

TISZTELT  LAKOSSÁG! 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete értesíti a lakosságot, hogy a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) 
számú rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az 
étkezési támogatás 2021. január 1. napjától legfeljebb 
2021. december 31. napjáig az alábbi jogosultsági 
feltételek teljesülése mellett kerülhet 
megállapításra: 
A R. 13. § (1) bekezdése alapján: „Települési 
támogatásként étkezési támogatásban részesíthető az a 
zalakomári állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Zalakomárban élő óvodába és általános 
iskolába járó gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosult és a család tagjai 
egyikének sincs vagyona, részükre az önkormányzata 
gyermekétkezési térítési díjat 100%-ban átvállalja.” 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § 
(7) bekezdése szerint pedig: „Vagyon alatt azt a 
hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni 
értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a 
gyermeket gondozó családban 
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének húszszorosát, vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem 
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő 
vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő 
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre 
tekintettel fenntartott gépjármű.” 
A fentiek alapján a kérelem benyújtásához mellékletek 
csatolására (pl. munkáltatói igazolásra) nincs szükség, a 
család jövedelmi helyzetét a hatóság nem vizsgálja. A 
kérelem elbírálása során egyetlen mérvadó tény, a 
vagyon megléte. A vagyon fogalmát a Gyvt. határozza 
meg, mely szerint akkor tekinthető vagyonnak egy 
hasznosítható ingatlan/gépjármű, ha annak egy főre 
jutó értéke az 570.000 Ft-ot vagy az 1.995.000 Ft-ot 
eléri. 
A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2020. december 18.-tól. 
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 
 

Lakhatási támogatás 

 
TISZTELT LAKOSSÁG! 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete értesíti a lakosságot, hogy a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) 
számú rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a 
lakhatási támogatás 2021. január 1. napjától 
legfeljebb 2021. december 31. napjáig az alábbi 
jogosultsági feltételek teljesülése mellett kerülhet 
megállapításra: 
 
A R. 12. § (6) bekezdése alapján: 
„A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege: 
a) 4.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem éri el 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80 %-át,  
b) 3.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 
%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
c) a lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 
2.000 Ft az a)-b) pontok alá nem tartozó esetben.” 
 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők 
Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2020. december 18.-tól. 
 
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a 
támogatást kizárólag az a személy igényelheti, aki 
az áram- vagy gázszolgáltatóval szerződéses 
jogviszonyban áll.  
 
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 
 

2020. december                           3 
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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 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Színezd ki, és írd le, hogy mit szeretnél 

idén karácsonyra! 

Vajon mi rejtőzik a képen? 

Kösd össze a számokat!  


