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 FOLYTATÓDNAK A 
JÁRDAFELÚJÍTÁSOK! 
 Elkészült az Ady és Tavasz 
utcát összekötő járdaszakasz, így 
a térköves csapatunk újabb 
helyszínre települt át. A sorban a 
Petőfi utca következik. 

2019-2020-as közmunka 
programunkban a Petőfi utca 
teljes szakaszát újítjuk meg, mely 
a 7-es főúttól a Zalakomári 
Művelődési Házig tart, mintegy 
1800 m2-en. 

Az utca az egyik 
leghosszabbak közé tartozik a 
településen, hiszen több mint 1,3 
kilométer, így a munkálatok át 
fognak húzódni a következő évre 
is. 

 

 

 
 

 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó
Ó  

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2019. augusztus – IX. évf. 9. 

 

EGYSZERI TÁMOGATÁSOK 
  2. oldal 

 

DEFIBRILLÁTOR 
Életmentő készülék 3. oldal 

 

BÉRLET TÁMOGATÁS 
Éves bérlet 3. oldal 

 

SPORTHÍREK 
Kezdődik a bajnokság  4. oldal 

minimum 15%-al növelni kell minden lámpa 
esetében. 

A LED technológia legnagyobb előnye, hogy 
rendkívül nagy megtakarítás érhető el az 
áramfogyasztásban. 

Előzetes számítások szerint a megtakarítás több 
mint 50%-os lesz, mely költségcsökkenés a 
fedezete a projektnek, így a teljes kivitelezés nem 
fog pénzébe kerülni az önkormányzatnak. 

A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2019. 
augusztus 9-én megtörtént, így a munkálatok 
hamarosan elkezdődhetnek. 

 

Önkormányzatunk több éves előkészítő munka és 
tárgyalás után 2019 évben korszerűsíti közvilágítási 
lámpáit. 

2018 évben önkormányzatunk úgy készíttette el a 
korszerűsítési terveket, hogy azok minden egyes 
helyen az adott helyszínre legyenek szabva, valamint 
kikötés volt az is, hogy a meglévő fénymennyiséget 
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GYERMEKEK 
RÉSZÉRE 

NYUGDÍJASOK 
RÉSZÉRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

EGYSZERI TÁMOGATÁS 
AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a nyugdíjasok és 

családok növekvő anyagi terheinek csökkentésére 
támogatást hozott létre. 

 

Önkormányzatunk 2019. évben a 
Zalakomárban egy éve állandó lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen Zalakomár 
nagyközségben élő 16 év alatti gyermekek és a 25 
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató gyermekek és a 
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, 
az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos gyermekek támogatására 
gyermekenként egyszeri 10.000 forint pénzbeli 
támogatást nyújt. 

A támogatási kérelmet 2019. szeptember 6-ig lehet beadni a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal 9. számú irodájába ügyfélfogadási időben. Hétfőn és pénteken 9 – 
12 óra között, szerdán 13 – 17 óra között. 

Az egyszeri támogatás a kérelmek beérkezését követően, 
2019. szeptember 16 után kerül kifizetésre! 

 

Önkormányzatunk 2019. évben 
18.000 forint egyszeri pénzbeli 
támogatásban részesíti azokat a 
Zalakomárban egy éve állandó 
lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Zalakomár 
nagyközségben élő öregségi, ill. 
rokkantsági nyugdíjban, valamint az 
időskorúak járadékában részesülő 
személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó 
havi nyugdíja/ellátása  nem haladja  
meg az  199.500 Ft-ot. 

Beiskolázási csomag 
Önkormányzatunk az előző évekhez 

hasonlóan 2019 évben is füzet és 
tanszercsomagot ad az általános iskolások 
részére, gyermekenként 3.000 Ft értékben. 

A zalakomári általános iskolába járók  

esetében az iskola osztályonként kapja 
meg a csomagot. 

A nem zalakomári általános iskolába 
járók, augusztus utolsó hetében vehetik át 
a tanszereket az önkormányzatnál, 
melyről a szülők külön értesítést fognak 
kapni. 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 2019 tavaszán 
defibrillátor eszközbeszerzési pályázatot hirdetett, 
melynek célja az amatőr sportcsapatok támogatása 
volt. 

Az MLSZ ezzel nagyban megkönnyítette az Ön-
kormányzat és a Zalakomári ESE defibrillátorhoz 
jutását tekintettel arra, hogy a pályázat keretében 
mindössze 5%-os önerő megfizetését és két fő 
„basic life support” képzésen való részvételét írta 
elő.  

A pályázaton Önkormányzatunk sikeresen szere-
pelt, így ennek köszönhetően beszerzésre került 
egy 412.750.- Ft értékű „HeartSine samaritan 
PAD” típusú defibrillátor, melyhez Önkormányza-
tunk a 20.638 Ft összegű önerőt biztosította.  A 
Medtraining Team Kft. által szervezett BLS kép-
zést pedig sikeresen elvégezte a Zalakomári ESE 
két tagja. 

Az életmentő készülék a támogatási szerző-
désnek megfelelően Zalakomár Tavasz u. 75. 
szám alatt található - a Zalakomári ESE által 
használt - sportöltözőbe került kihelyezésre.  
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Defibrillátor a 
sportkörnél 

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 2019. augusztus 21. és 2019. szeptember 
2. 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 250 %-át (2019- ben 71.250 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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Szomszédnéni 
Produkciós Iroda 

2019. szeptember 21. 
szombat 19:00 

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI 
HÁZ NAGYTEREM 

Jegyár: 1.000 Ft 
Jegyek elővételben a helyszínen 
augusztus 15-től és az előadás 

napján kaphatóak. 

Cím: 8751 Zalakomár, Petőfi u. 9. 

SPORTHÍREK 
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Szomszédnéni a 
Zalakomári Művelődési Házban 

A 2018-2019. évi labdarúgó bajnokság végén 
felnőtt és utánpótlás csapataink is nyári pihenőre 
tértek. A felnőtt csapatunk a megyei I. osztály 11. 
helyén végzett, ezzel a klub eddigi legjobb 
eredményét érte el. 

U19-es csapatunk a 10. helyet szerezte meg a 
felnőtt csapathoz hasonlóan egy remek tavaszt 
produkálva.  

U16-os csapatunk az előző évhez hasonlóan 
ismét a Zala Megyei Bajnokság 1. helyét szerezte 
meg. Rengeteg sokkal magasabban rangsorolt 
megyei klub (Keszthely, Zalaszentgrót, 
Csesztreg, Lenti) csapatát megelőzve!   
 
                                                            Flexibil-
Top Zalakomár , 
 
 
 
 
 
 
 

A klubnál a munka nem állhatott le a nyáron 
sem, hiszen a rövid pihenő után fel kellett 
készülni a 2019-20-as szezonra. 
Csapataink a felkészülés során több barátságos 
mérkőzést is játszottak. 
Felnőtt csapatunk legyőzte többek között a 
Böhönye (5-0), a Nagybajom (3-2) és a Böde 
gárdáját is. Ifjúsági csapatunk  a Galamboki és 
a Zalaszentmihályi csapattal játszott, egy 
győzelem és egy vereség a mérleg. 

Első hazai bajnoki mérkőzésünk 2019.08.11.-
én az NB III.-ból kiesett Tarr Andráshida SC 
ellen lesz, 18 órai kezdettel. 
 
                                                            Flexibil-
Top Zalakomár , 
 
 
 
 
 
 
 


