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Programok a Művelődési Házban  

                                            3.  oldal 

 

Közlekedési éves tanulóbérlet 
támogatás                     2. oldal                                              
 

Tájékoztatás az ebtartás 
szabályairól.                   1. oldal 
 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Felhívás 
KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 

 

Lakossági tájékoztató az ebtartásról 
 

Az elmúlt időszakban részben megváltoztak az ebtartással 
kapcsolatos jogszabályok, így összefoglaljuk a változással 
kapcsolatos tudnivalókat, kiegészítve az ebtartás általános 
szabályaival. 

 
Tartási helyre vonatkozó általános szabályok: 

Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és 
biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról. Tilos a kistestű ebet 
10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 
20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 
m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-
nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani. 

Állategészségügyre vonatkozó szabályok: 
Az eb tartója köteles bejelenteni állatorvosnak, ha az 
állata a három hónapos kort elérte, elhullott, elkóbo-
rolt, vagy új tulajdonoshoz került. Az ebtartó köteles 
minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség el-
len beoltatni az alábbiak szerint:  
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
- az első oltást követően 6 hónapon belül, 
- ezt követően évenként. 
Az eb tulajdonosa köteles a négy hónaposnál idősebb 
ebet mikrochippel megjelöltetni. 
 

 

 

Tájékoztatjuk a település ebtartóit, hogy 2021. janu-
ár 7. napjától az állattartási szabályok megszegésé-
ért kiszabható büntetés összege jelentősen meg-
emelkedett! 
 
Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, sza-
bálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújt-
ható. 

Szabályszegést követ el az is, aki úgy tartja a kutyá-
ját belterületen, hogy az szabadon ki tud jutni a 
közterületre és kiszökik a gazdája nélkül, valamint 
az is, aki szándékosan kiengedi a kutyát, hogy a 
mozgásigényét kielégítse. Bűncselekményt követ el 
az a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a 
sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (testi sér-
tést) okoz. 

A fentiek alapján kérünk minden állattartót, 
fordítson fokozott figyelmet a lakóhelyéül szolgáló 
ingatlan körbekerítésére. Településünkön a 
leggyakoribb probléma a kerítés hiányos állapota, 
valamint az 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 ingatlan tulajdonosának kötelessége 
gondoskodni arról is, hogy a kóbor ebnek mondott 
kutya ne tudjon bemenni ingatlanára. Amennyiben 
3 alkalommal dokumentálható, hogy az eb 
ingatlanán tartózkodik, abban az esetben az 
ingatlantulajdonos az eb gazdájának tekinthető.  

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok 
védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy 
hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak 
nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlő-
déséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvé-
delmi bírságot köteles fizetni. 

 

Teendők a kertben 
                    4. oldal 
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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. 

 

Tájékoztató az ebtartás szabályairól (folytatás az 1. oldalról) 
A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás. 
Az állatvédelmi bírság összege rendkívül magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 
Ft helyett már 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a különféle cselek-
mények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani. 
(Így például, ha valaki a megküldött határozatban bekért dokumentumokat – oltási könyv -  a megadott határideig nem 
mutatja be, 2-es szorzót kell alkalmazni. Ebben az esetben a bírság mértéke, 2 x 75.000,- Ft = 150.000,- Ft. Amennyiben az 
eb közterületen is tartózkodott, és szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, a kettő kö-
rülmény figyelembe vételével 2-es és 6-os szorzószám szorzatát kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 2 x 6 x 75.000 = 
900.000.- Ft lesz.) 
 
A legfontosabb, hogy az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.  

Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák 
kötelessége, egyben felelőssége is. 
A tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyükről, udvarból ne tud-
janak el- vagy kiszökni. 
 
A lakosság nyugalma érdekében kérünk minden eb-tartót, a fenti rendelkezéseket szíveskedjenek maradéktalanul 
betartani. Önkormányzati Hivatalunk rendszeresen ellenőrizni fogja a szabályok betartását, amennyiben azok nem 
kerülnek betartásra, élni fog a bírságolás lehetőségével! 

 

 

KÖZLEKEDÉSI 

ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 
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Várjuk a szülőket, nagyszülőket, 
babákat a Zalakomári 
Művelődési Házba 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. augusztus 24. (kedd) 10.00 óra. 

Az önkormányzat a pedagógus díjazását teljes mértékben átvállalja! 

 

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 

Mozdulj         Komár! 

Gyógytornász vezetésével  
indítottunk gerinctornát a 
Zalakomári Művelődési Házban.  

A foglalkozások heti 
rendszerességgel kerülnek 
megrendezésre.   

Időpontjuk: KEDD 18,30-19,30-ig.  

Amennyiben szeretnél velünk 
mozogni, kérjük, hogy hozz 
magaddal polifoamot/ 
tornaszőnyeget, és kényelmes 
ruhában érkezz! 

Bármilyen edzettségi  fokkal, 
korbeli megkötés nélkül  várunk 
szeretettel ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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