
 

 

  

  

 

INGYENES KIADVÁNY 

MEGJELENIK 1000 PÉLDÁNYBAN 

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 

2018. FEBRUÁR 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az önkormányzati hivatali portálon keresztül tudja adó-
ügyeit és egyéb hivatali ügyeit elektronikusan intézni. Meg-
találhatóak itt adónemenként a bevallási nyomtatványok, és 
adóegyenlegének lekérdezésére is van lehetőség.  

Elérhetség: https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap  

Amennyiben nem áll rendelkezésre a megfelelő nyomtat-
vány, igénybe vehetik az ePapír szolgáltatást, amellyel szin-
tén lehet ügyet indítani. 

Természetes személyek (magánszemélyek) részére (ha ők 
vállalkozási tevékenységet nem folytatnak) az Ügyfélkapu-
hoz és az e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár bizton-
ságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhely, me-
lyet az ügyfelek az adóhatósággal való elektronikus kapcso-
lattartáshoz, dokumentum beküldéshez és részükre szóló 
hivatalos dokumentum letöltéséhez használhatnak. Elérhe-
tőség: https://tarhely.gov.hu Ide érkezik az önkormányzati 
hivatali portálon beadott ügyére a válasz. E tárhelyen ke-
resztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben 
megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul 
kiváltja a papír alapú levelezést. 
 

 

  

Elektronikus ügyintézés 
  (a továbbiakban: adóhatóság) előtt intézhető adóügyek (pl.: ideértve egyaránt a helyi adóval, gépjármű-

adóval kapcsolatos ügyeket) valamennyi adózó számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elekt-

ronikus úton intézhetővé váltak. 

 

 

 

 

 

2018. január 1-jétől Zalakomár Nagy-

község Önkormányzati Adóhatóság 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazga-
tási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
(Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bi-
zalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza. 
 
Az Eüsztv. 1. § 23. pontjában nevesített gazdálkodó 
szervezetek kötelesek adóügyeiket elektroniku-
san intézni. Ide tartoznak a többek között például a 
gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi 
székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az 
állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szer-
vek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az 
ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyéni 
vállalkozók, az egyesületek, a köztestületek, vala-
mint az alapítványok. 2018. december 31-ig önkor-
mányzati adóügyekben az elektronikus ügyintézést 
biztosító szervvel történő elektronikus kapcsolattar-
tás során a gazdálkodó szervezet ügyfél a gazdálko-
dó szervezet hivatalos elérhetősége helyett a gaz-
dálkodó szervezet nevében az ügyben eljáró 
természetes személy azonosítása mellett a ter-
mészetes személy szerinti tárhelyét is használ-
hatja. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, és adó-
kötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint 
befizetett adójával hozzájárul Zalakomár Nagyköz-
ség fejlődéséhez!  
 
 
 

https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap
https://tarhely.gov.hu/


 

  

2            Komári Hírmondó               2018 február 

Szülői értekezlet 
 
Pedagógiai Programunk szerint január 22-26. közti 
időszakban óvodánk mind az öt csoportjában szü-
lői értekezletet tartottunk, melyek kiemelkedő 
témája a 2017/2018 nevelési év első félévi nevelő-
munkájának értékelése volt.  
Továbbá az óvodapedagógusok megbeszélték a 
szülőkkel a közelgő farsang szervezésének részlete-
it.           
 

Óvodai Hírek 

Bábszakkör előadása: Az aranyszőrű bárány 

 

 
Farsangi hangulatkeltő mesejátékkal kedveskedtek óvodás társaik-
nak és nevelőiknek a bábszakkörös gyermekek. A munkát vállaló 
szegény legény bebizonyította, hogy egy furulyával, szerencsével is 
lehet fényes karriert építeni. 
Még jó, hogy a kissé depressziós királykisasszonynak volt humorér-
zéke! 

 

 

 

A kéményseprésről: 
 
A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy 
kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, 
rendszeres időközönként, ingatlanról-ingatlanra 
járva végzett ellenőrző tevékenysége. Az ellenőr-
zés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberende-
zés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény, 
tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő 
elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálásá-
ra, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti 
műszaki felülvizsgálatára. 
2016. július elsejétől ez a tevékenység a természe-
tes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz 
tartozó égéstermék-elvezetők estében ingyenes. A 
sormunka keretében a történő ellenőrzés a jogsza-
bály szerint a szilárd tüzelésű berendezésekhez 
kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, 
a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezé-
sekhez kapcsolódó kémények esetén kétévente 
történik meg. 
A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi 
feladatokat végzi el: 

- az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szük-
ség szerinti tisztítását 

- minden negyedik évben az égéstermék-
elvezető műszaki felülvizsgálatát 

- a tüzelőberendezés biztonságos működé-
séhez szükséges levegő utánpótlásának el-
lenőrzését, 

- az égéstermék paramétereinek ellenőrzését 
- az összekötőelem ellenőrzését szükség sze-

rinti tisztítását 
- a gáztüzelő berendezés műszaki-biztonsági 

felülvizsgálata jogszabály szerinti megtör-
téntének ellenőrzését 

- a szén-monoxid-érzékelő berendezésre 
vonatkozó műszaki követelmények telje-
sülését, valamint ellenőrzi az érzékelő 
működőképességét. 

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben 
vett sormunka csak a társasházakban és a la-
kásszövetkezeti lakóépületekben kötelező. 
-  

 

Egylakásos ingatlanok tulajdonosai - zömmel családiház-
tulajdonosok - részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A 
kéménytulajdonosok vagy kéményhasználók kezdeményezésére a 
közszolgáltató - közöttük ellátási területén a katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szerve – egy közösen egyeztetett időpontban, a 
törvényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi el a felülvizsgá-
latot. A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyako-
ribb ellenőrzés – ha ezt kéményseprő nem írja elő – megrende-
lésnek minősül és költségekkel jár. 
Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti 
be. 

- telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban 
- online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon 

az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével 
- E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 

címen 
- írásban: a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Buda-

pest, Pf.:314. címen 
- Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgá-

lati pontokon 
(http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei) 

 

http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
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A Magyar Kultúra Napja 
 

 

 

 

SULI-HÍREK 
Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk a Ma-
gyar Kultúra Napjáról. 
A reggeli műsorban az 5.a osztályosok és az énekkarosok 
szerepeltek. A műsort összeállította és a tanulókat felkészí-
tette: Hatos Eszter 
Délután a könyvtárban folytatódott a program, ahol a fel-
sősök izgalmas vetélkedőn vehettek részt. A vegyes csapa-
tok különböző típusú feladatokat oldottak meg a Magyar 
Kultúra Napjával kapcsolatban, mint pl: totó, puzzle; vers-
felismerés vagy éppen kutakodás az interneten és a szak-
könyvekben. Munkájukat háromtagú zsűri - Szakáll Tibor, 
a Zalakomári Általános Iskola igazgatója; Zágorec Csuka 
Judit  költő,  műfordító,  az 1. Számú  Lendvai  Kétnyelvű 
  Általános Iskola könyvtárának a vezetője, és Tivadar Éva,  

 a kétnyelvű iskola tanítója – bírálta el.  
 

Az izgalmas megmérettetésen az alábbi eredmények szü-
lettek: 

1. „A négy költő”: Bogdán László 8.b, Bogdán János 
5.a, Bogdán László 7.a,  Kardics József 6.a 

2. „A bölcsesség gyermekei”: Váradi Roland 6.a,  
3. Takács Diána 8.b, Bogdán Éva 7.b Nyári Viktória 

5.a 
4. „Szerzők”: Molnár Gréta 7.a, Horváth Nikolett 

8.a, Horváth László 6.a, Bogdán Krisztina 5.a 
5. „Szuper költők”: Horváth Annamária 7.b, Hor-

váth László József 6.a, Bogdán Lajos 8.b Horváth 
Csenge 5.a 

A feladatokat összeállította, és a vetélkedőt vezette: Hatos 
Eszter és Perényi Ildikó.  
 

Hagyományainkat meg kell élnünk, akkor 
maradhatunk meg! 

 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a szlovéniai Kapca kö-
zségben a Muravidék magyarsága előtt mutatkoztunk be. 
Az ottani József Attila Művelődési Egyesület vendégei vol-
tunk. Tanulóink verssel, novellával és énekkari produkcióval 
léptek fel. Produkciójuk kivívta a közönség rokonszenvét, 
műsorukat viharos taps kísérte. Felkészítő pedagógusok Dr. 
Etler Ottóné és Hatos Eszter voltak. 
Vendéglátóink igazi magyaros fogadtatást biztosítottak. A 
jövőben együttműködés születik a József Attila Művelődési 
Egyesület és az iskola között. 
Ezáltal tovább erősödik a határon átnyúló magyar – magyar 
és szlovén kapcsolatrendszer. 
Reméljük ez a nyitottság a Kárpát-medence többi magyarlak-
ta vidékeire is kiterjed, illetve bővül. 

  Szakáll Tibor 

  intézményvezető 

 

 

Fellépés 
Általános iskolánk tanulói január végén a Pécsi Kulturális 
Központban mutatták meg az ének – zenei tudásukat. 
A Fund Művészeti Iskola keretében tanulnak gitározni, s 
kapnak ének képzést. Repertoárjuk a magyar népzene és az 
autentikus cigány zenére épül. 
Művészeti vezetőjük Horváth Zoltán. 
Öröm számunkra, hogy tanulóink (12 fő) kitűnően szerepel-
tek. A fellépők száma 250 fő körül volt Zala, Somogy és Ba-
ranya megye képviseletében. 
Bízunk abban, hogy tanulóink zenei képzése fejleszti szemé-
lyiségüket, és ezáltal javul tanulmányi munkájuk is. 
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Sport 
 

A FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 
ESE  JANUÁRI HÍREI 

2018.01. 20.-án a helyi Általános 
Iskolában teremtornát tartottunk, 
melyen 8 csapat vett részt. 

A jó hangulatú tornát a a Kuti SE 
nyerte meg miután a döntőben 6:3-ra 
verte a Flexibil-Top gárdáját. 

A 3. helyen az Egy gólt Se együttese 
végzett. 

2018.01.27.-én Andráshidán került 
sor az U16-os csapatok első fordulós 
futsal tornájára. Csapatunk óriási 
sikert aratva az ELSŐ helyen végzett, 
megelőzve többek között a Lenti a 
Türje a Páterdomb, Police-Ola és a 
Teskánd csapatát is.  A második for-
dulóra 02.25.-én kerül sor. 

                                     Kutasi Tamás   
                      Flexibil-Top Zalakomár 

Zalakomár Nagyközség illetékességi területén, lakossági bejelentések alap-
ján megállapítható, hogy egyre több kutyatartással kapcsolatos panaszbeje-
lentés érkezik a hatósághoz.  
A felszaporodott bejelentések indokolják, hogy az ágazati jogszabályok 
előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjuk: 

  
 
Az ebtartó gondoskodni köteles 
az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondo-
zásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról. 
Felhívjuk minden állattartó fi-
gyelmét, hogy kutyáját kóborolni 
se közterületen, se más ingatla-
nán nem hagyhatja, az ebet meg-
felelő, biztonságos helyen kell 
tartania, vagy a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően meg kell 
kötnie a szökésveszély megaka-
dályozása érdekében. 
Az állattartó köteles továbbá 
minden három hónaposnál 
 

FELHÍVÁS! EBTARTÓK FIGYELEM! 

ig terjedhet a szabályszegések számá-
tól függően. A bírság kiszabása mel-
lett a jegyző az állatvédelemre, va-
lamint az állattartásra vonatkozó 
szabályok megsértése esetén az állat-
tartást korlátozhatja, megtilthatja. 
 Aki a kutyáját közterületen kóbo-
rolni hagyja, szabálysértést követ el, 
és szabálysértési bírsággal sújtható, 
melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 
150.000,-Ft-ig terjedhet. 
 
 Kérjük a Tisztelt Állattartókat, 
hogy az ebtartásra vonatkozó sza-
bályokat maradéktalanul szíves-
kedjenek betartani!  
 
 

idősebb ebet veszettség ellen - saját 
költségén - állatorvossal beoltatni. 
Az eb tulajdonosa és tartója a Zala-
komári Közös Önkormányzati Hiva-
talnál – az önkormányzati Eb nyil-
vántartásba való rögzítés céljából - 
köteles a tartott kutyákat ebösszeíró 
adatlapon bejelenteni. 
 A 4 hónaposnál idősebb ebet csak 
chippel megjelölve lehet tartani. 
 Aki az állattartásra vonatkozó fenti 
előírásokat megsérti, illetve kutyája 
szökésének megakadályozásáról nem 
gondoskodik, állatvédelmi bírsággal 
sújtható. Az állatvédelmi bírság mér- 
téke 30.000,-Ft-tól több millió forint- 
 

Tóth Pajor Lászlónét 90. születésnapja 
alkalmával látogatta meg  Csárdi Tamás 
polgármester, Marton Józsefné alpol-
gármester és Papné Szabó Mónika jegy-
zőasszony.  

Mariska néninek a látogatók átadták az 
önkormányzat ajándékait, valamint egy 
emléklapot, melyet Orbán Viktor Ma-
gyarország miniszterelnöke küldött ün-
nepi köszöntésként. 

A kis ünneplés alkalmával Mariska néni 
elmondta, hogy sajnos már nem tud úgy 
tevékenykedni a kiskertben, mint szeret-
ne, de családja körében várja a tavaszt és 
a jó időt. 

 
Szívből kívánunk Mariska néninek  jó egészséget és további sok-sok örömte-
li napot. 

 

Köszöntés 


