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KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 

 Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletében meghatározott 
feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok 
közlekedési éves tanulóbérletének megvásárlását. 
(továbbiakban: bérlettámogatás).  

A kérelmeket 2021. augusztus 23. és 2021. 
szeptember 3. napja között lehet benyújtani a 
szülő vagy más törvényes képviselő, illetve 
nagykorú gyermek által.  

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, 
nappali oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal 
rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (2021- ben 
114.000 Ft)  

A kérelemhez csatolandó igazolások:  

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói 
igazolás  

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását 
megelőző hó- napban folyósított ellátás igazoló szelvény,  

 

vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában 
a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, 
határozat  

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások 
eseté- ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az 
utolsó havi bankszámla kivonat,  

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint 
vállalkozásból származó jövedelem esetében az illetékes 
NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző 
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról  

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok 
várható végét  

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla 
(gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet 
fénymásolata.  

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, valamint 
elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A 
kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási 
időben. 
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Idén júniusban már megrendezésre kerülhettek szokásos tanév végi ünnepélyeink. Az utolsó tanítási nap délutánján 
ballagtak el a végzős 8. osztályosok, akik bensőséges ünnepségen búcsúztak el az iskolától. Először a hetedikesek 
köszöntek el a végzősöktől, majd Szakáll Tibor intézményvezető osztotta meg gondolatait és tanácsait az ünnepeltekkel. 

Ballagás és tanévzáró 
 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
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Ezután a nyolcadikosok műsora következett, akik köszönetet mondtak szüleiknek, tanáraiknak és 
osztályfőnökeiknek: Bedenek Gábornak és Pásztorné Böjti Líviának. Az ünnepségen jutalomkönyveket vehettek át a 
legjobban teljesítő diákok, majd zárásként mindkét osztály szalagja felkerült a Ballagók fájára.  
Két nappal később került sor a tanévzáró ünnepélyre. Idén is sok diák vehetett át oklevelet és jutalmat Szakáll Tibor 
intézményvezetőtől kimagasló tanulmányi és közösségi munkájáért. 
Az ünnepély után az osztályok a tantermekbe vonultak, ahol az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat.  
 

Eredményesen szerepeltek 
 

2020 őszén az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás 

természetvédelem programja keretében országos versenyt 

hirdetett „Az életet adó víz” címmel általános iskolák, 

szakközépiskolák és gimnáziumok tanulói számára.  

 

 Iskolánkból három csapat is jelentkezett a megmérettetésre, és 

mindannyian sikeresen vették az első három online fordulót, így 

bejutottak az országos döntőbe, ahol szintén derekasan helyt 

álltak. Két csapatunk, a Mosóparti-szolgálat (tagjai: Gerencsér 

Attila; Lakatos Máté; Horváth József; Szolnok Márk 7.b 

osztályos tanulók, felkészítő: Fábián András)  

 

és a Vízvédők (tagjai: Bogdán Krisztina;  Gazdag 

Balázs; Köncz Péter; Molnár Attila, felkészítő: 

Bedenek Gábor) a legjobb tizenöt csapat között 

végzett. 

 

A legeredményesebben a „Mosó-parti unkák” 

szerepeltek, akik 4. helyezést értek el. A csapat 

tagjai: Gazdag Attila; Horváth Milán; Bogdán 

Milán; Bogdán Zsolt 8.a osztályos tanulók, 

felkészítő tanáruk: Partiné Birnbauer Katalin.  

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és 

díjátadásra várhatóan ősszel kerül majd sor a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
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Várjuk a szülőket, nagyszülőket, 
babákat 0-3 éves korig a 
művelődési házba, hogy újra 
együtt játszhassunk. 
Félóra höcögés, göcögés, kacagás 
a Kerekítő mondókás 
könyvsorozat ölbeli játékai, 
mondókái nyomán! 
Lovagoltatás, lógázás, 
hintáztatás, cirokázás, 
csúszdáztatás, zsuppolás élő 
hangszerjátékkal, népi 
hangszerekkel, népdalokkal, 

sétáltatókkal színesítve. A kisgyermekek számára a világ anyukája ölében és a közös játékban kerekedik ki első ízben.                     
Következő foglalkozás ideje: 2021. július 14. (szerda) 10.00 óra. 

Az önkormányzat a pedagógus díjazását teljes mértékben átvállalja! 

 

LURKÓ ZSIBONGÓ 

Helyszín: Zalakomár Focipálya 

Időpont: 2021. augusztus  11. (szerda) 

 Programok: 

Ugrálóvár, lufihajtogató, arcfestés, 

csillámtetkó, gyerek koncert, népi 

játszótér, Margaréta Móka 

 

A rendezvények pontos programjáról  tájékoztatást olvashatnak az augusztusban megjelenő  Komári Hírmondó - ban! 
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Használt sütőolaj gyűjtése 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a Biotrans Kft-
vel szerződést kötött a lakossági használt sütőolaj 
gyűjtésére, melynek keretében gyűjtőpontot hozott létre 
az Önkormányzat Zalakomár, Tavasz u. 40. szám alatti 
telephelyén ( volt TÜZÉP ). 
 
A gyűjtőpont nyitvatartási ideje:  

Hétfő-csütörtök  08.00-15.00 órái 

Péntek: 08.00-12.00 óráig 

 
A szolgáltatás igénybevétele a lakosság részére 
ingyenes. 
 
A gyűjtés 240 L-es, rendszeresen tisztított és karban 
tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. 
Lezárt PET-palackban vagy lezárt befőttes üvegben kell a 
gyűjtőbe helyezni a háztartásban összegyűjtött használt 
sütőolajt. 
 
Az összegyűjtött olaj 100 %-ban újrahasznosításra kerül, a 
feldolgozás során bioetanol készül belőle. 
 
 

Óvjuk környezetünket, és minél többen vegyük 

igénybe a használt sütőolaj gyűjtésének       

lehetőségét! 

 


