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Lakhatási és étkezési 
támogatás 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- testülete 
értesíti a lakosságot, hogy ismételten 
lehetőség van egy éves időtartamra 
lakhatási, valamint étkezési 
támogatást igényelni.  
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 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 kérelmeket a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2019. január 2.-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 
 
 

Ingyenes informatikai képzés 
a Művelődési Házban 
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ÓVODAI HÍREK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019. 2  január 

Adventi készülődés az óvodában 
 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda advent időszaka eseményekben 
bővelkedett.  A lecsendesedés és adventi várakozás időszaka 
mézeskalács sütéssel - díszítéssel, karácsonyi zene hallgatásával, 
énekek tanításával telt. Szívesen vettük a szülők segítségét a 
munkadélelőttökön.  
 

Hagyományunkhoz híven az első adventi gyertyát 
december 3-án, hétfőn Csárdi Tamás polgármester úr 
közreműködésével gyújtottuk meg. Németh Zoltán 
Ferencné óvodapedagógus  mesélt a gyerekeknek. 
 

2018.12.05-én Somssich Antal Általános iskola diákjai énekes, verses 
előadással kedveskedtek óvodásainknak, fokozva ezzel a mikulásvárás 
hangulatát.  
 

2018.12.06-án látogatott el 
óvodásainkhoz a várva-
várt Mikulás. Versekkel, 
dalokkal köszöntötték a 
gyermekek, amiért 
cserébe 
ajándékcsomagokat 
osztott szét közöttük. 
 

A második adventi gyertyagyújtás alkalmával az 
óvodapedagógusok karácsony hangulatát idéző 
énekekkel örvendeztették meg a gyerekeket.  
A harmadik gyertyaláng fényénél az óvoda 
alkalmazotti közössége mesejelenetet adott elő, 
melyben a másokról való gondoskodás fontosságára 
hívták fel a figyelmet. 
Virág nagycsoportosaink betlehemi életképet 
jelenítettek meg 2018.12.18-án a Gyertyagyújtó 
ünnepünkön a Szülői munkaközösség tagjai által 
feldíszített fenyőfa előtt. Köszönjük segítségüket. 
 
Sok évi hagyományokhoz híven ellátogattak 
betlehemi műsorukkal a Zalakomári Szentháromság 
templomba, az Aranytölgy Időskorúak Otthonának 
lakóihoz, a Komárvárosi és Kiskomáromi Idősek 
klubjába valamint a Művelődési házba, hogy tágabb 
környezetükben is fokozzák az ünnepre való 
ráhangolódást, készülődést. 
 

Az „Egy doboznyi szeretet” jótékonysági 
kezdeményezés keretein belül az 
óvodánkba járó gyermekek ajándékban 
részesülhettek. A gyerekek örömmel 
fogadták a személyre szabott, gyönyörűen 
becsomagolt ajándékokat, ami igazi 
meglepetést okozott számukra.  
 
Köszönetet mondtunk a 
lebonyolításban segítő szervezetnek. 
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2019. 3   január 

Decemberi 
visszatekintő 

 
Az év utolsó hónapja sem múlhatott el 
kézműves foglalkozások és rendezvények 
nélkül, melyek az Adventi várakozás idejét 
meghitté tették. Volt Mikulásváró kézműves 
foglalkozás, Idősek Napja, Hangfürdő, 
Mézeskalács díszítés, Karácsonyváró műsor. 
a helyi óvoda, általános iskole, és a Péczely 
Atila Népzenei Csoport közreműködésével. 
 
 

Kerekedik a Kerekítő! 

„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.”- mondja bemutatkozásában Vajda Margit zenepedagógus.  
A Kerekítő foglakozásokon anyuka (és néha apuka is) együtt énekel, 
játszik kisgyermekével. A foglakozásokon 0-3 éves korig vesznek részt 
a gyermekek. Garantált a jókedv és nem utolsó sorban kimozdulnak a 
négy fal közül, akik eljönnek. A gyermekek is megismerik egymást és 
mire oviba mennek, már barátként köszöntik egymást a csoportban. 
Kéthetente keddenként 10:00 órától a Kultúrházban vannak a 
foglalkozások. 
A következő időpontja: 2018.01.22. 10:00 órától.  
Az oktató díjazásának 50%-val az Önkormányzat támogatja a 
programot, a fennmaradó 50% létszámtól függően változik. 
 
 

Baba-Mama Klub 
 

Újra indult a Baba-Mama Klub ! 
A kultúrházban minden második hét 
hétfőjén 10:00 órától kötetlen 
beszélgetős, játszós kikapcsolódás 
babáknak és a szülőknek. Míg a picik 
játszanak a játékokkal, egymással, 
addig anyukák, apukák tudnak 
beszélgetni, tapasztalatot cserélni a 
családról és a gyermeknevelés 
csodálatos, élményekkel teli  
mindennapjairól. 
Baba-Mama Klub legközelebb 
2018.01.28-án 10:00 órától. 
A kultúrházban találkozunk! 
 

„Ki tud többet olvasni?” 
verseny 

2018. november 1-én újra indítottuk az olvasós 
versenyünket, melyre bárki jelentkezhet. A 
verseny 2019. április 1-ig tart, és addig bármikor 
lehet csatlakozni. 
Eddig 69-en neveztek az ország minden részéről, 
sőt van határon túli nevezőnk is.  
Az eddig  elolvasott oldalak száma: 157 191 oldal! 
Aki szeretne a versenyhez csatlakozni, nincs más 
dolga, mint elolvas egy könyvet, beírja a Google 
keresőbe a következő linket: 
https://docs.google.com/forms/d/1fhCNzo583vMUj
L1AQiqSyGSfyIZg2RV-z_I_NM-
Ks78/viewform?edit_requested=true  
Értelemszerűen kitölti és már regisztrált is a 
versenyre.   Még nem késő! Olvasásra fel! 
 

„Iskolák versenye” 
Mix 

A Művelődési Ház hagyományosan 
Leiner Laura nagyszerű könyveiből is 
indított iskolás csoportoknak internetes 
levelezős versenyt. Ennek címe az 
„Iskolák versenye Mix”. A könyvek: 
Akkor szakítsunk; Bábel; Ég veled; 
Maradj velem. 
A levelezős verseny 4 fordulóból áll, 
melyre a csapatok teszt feladatsor 
kitöltésével, illetve úgy nevezett projekt 
munka beküldésével tudtak nevezni. 
Jelenleg 45 csapat van versenyben 
ugyancsak az ország minden részéről 
neveztek. 
A könyveket ajánlom elolvasásra 
bárkinek, aki egy kis könnyed, fiatalokról 
szóló olvasni valóval szeretné elütni az 
időt a hosszú téli estéken. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fhCNzo583vMUjL1AQiqSyGSfyIZg2RV-z_I_NM-Ks78/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1fhCNzo583vMUjL1AQiqSyGSfyIZg2RV-z_I_NM-Ks78/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1fhCNzo583vMUjL1AQiqSyGSfyIZg2RV-z_I_NM-Ks78/viewform?edit_requested=true
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Ellátási forma 

Ellátottak 

száma 
Összesen támogatás 

1 Lakhatási támogatás  158 háztartás 5.157.356,- Ft 

2 Étkezési támogatás 70 gyermek 4.953.764,- Ft 

3 Tanulóbérlet támogatás 29 tanuló 590.900,- Ft 

4 Füzetcsomag 345 tanuló 690.000, Ft 

5 Általános iskolai ösztöndíj 14 tanuló 210.000,- Ft 

6 Középiskolai ösztöndíj 14 tanuló 350.000,- Ft 

7 Főiskolai ösztöndíj 10 tanuló 980.000,- Ft 

8 Újszülöttek támogatása 1 gyermek 10.000,- Ft 

9 Idősek nappali ellátása 46 fő idős 402.060,- Ft 

10 
Óvoda /Hátrányos helyzetű 

gyermekek támogatása/ 
 50.000,- Ft 

11 Rendkívüli települési támogatás 51 fő 446.274,- Ft 

12 Fiatal házasok támogatása 7 pár 210.000,- Ft 

13 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 1 tanuló 50.000,- Ft 

Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos havilapja 

 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 

Felelős szerkesztő: Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 

Somssich Antal Általános Iskola 

   

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelete alapján a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a családok életminőségének 
javítása érdekében a 2018. évben az alábbi települési támogatásokkal és szociális ellátásokkal támogatta a gyermeket 
nevelő családokat, háztartásokat, időskorú embereket. 
 

Tovább 
bővül az 
ingyenes 

wifi 
 

Önkormányzatunk nyertesként szerepelt az 
ország mintegy kétszáz településével együtt, az 
Európai Unió Wifi4EU pályázatán. A pályázat 
keretében ez EU a közterületek mellett az 
önkormányzati intézmények ingyenes internet 
lefedettségét támogatja. A projekt keretén belül 
összesen 15 ezer eurót lehet költeni az internet 
pontok kiépítésére. Önkormányzatunk szeretné 
a meglévő két ingyenes helyet – a Zalakomári 
Művelődési Ház és a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal – tovább bővíteni. 
Tervezzük bevonni a projektbe az orvosi 
rendelőket, fogorvosi rendelőt, a sportpálya és 
játszótér területét és a Fő u. 2. előtti területet. 
 

Szociális tűzifa 
 

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan a 
Belügyminisztérium támogatásával szociális tűzifát tudott 
juttatni a település rászoruló lakói számára. 2018/19-es évben 
összesen 341 m3 tűzifa állt rendelkezésre, mellyel segíteni 
tudtunk. A kérelmek beérkezése után a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy minden kérelemnek helyt ad, senkit 
nem utasít vissza. A Belügyminisztérium támogatásával így 
összesen 6,5 millió forint értékben osztottunk szét tűzifát. 
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