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MÓDOSÍTOTT SZOCIÁLIS RENDELET 

III. rész 

Lakásfenntartási támogatás 
 

A normatív lakásfenntartási támogatás feltételeit és 
összegét a Sztv. 38.§.(2)-(8) bekezdései határozzák 
meg. Lakásfenntartási támogatás méltányossági 
alapon - a szociálisan rászorult személynek, csalá-
doknak nyújtható az általuk lakott lakás, vagy nem 
lakás céljára 
szolgáló  helyiség  fenntartásával  kapcsolatos  
rendszeres  kiadásaik  viseléséhez  nyújtott hozzá-
járulás.  
Lakásfenntartási költségnek minősül: lakbér vagy 
albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesz-
tő részlete, csatornahasználati díja, villanyáram, 
víz-, csatorna és gázfogyasztás, és tüzelő-anyag 
költségeinek 50 %-a. 
A lakásfenntartási költségek számításához a kére-
lemhez mellékelni kell a közüzemi számláit, a kére-
lem benyújtását megelőző hat hónapra (átalánydíj 
esetén az utolsó hónapra) vonatkozóan. 
A lakásfenntartási támogatás időtartama 12 hónap. 
A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újíta-
ni. A kérelmet éven két alkalommal lehet benyúj-
tani: Az első beadási határidő minden év március 
31. A második beadási határidő minden év szep-
tember 30. 
Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás, ha a 
kérelmezőnek három hónapot meghaladó közüzemi 
díj hátraléka keletkezett, vagyoni helyzete megha-
ladja a Sztv. 4.§ (1) bekezdés b. pontjában meghatá-
rozott mértéket aki saját maga, vagy a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozója lakáshasznosításból 
származó jövedelemmel rendelkezik, akinek vagy 
vele közös háztartásban élő személynek egy lakás-
nál több lakástulajdona van, aki tartási, öröklési 
vagy életjáradéki szerződést kötött, aki a lakásban 
jogcím nélküli lakóként lakik. 
 
Ápolási díj 
 

Ápolási díjat állapít meg az önkormányzat a Szt. 
43/B. § alapján annak hozzátartozónak, aki 18. élet-
évét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gon-
dozását végzi. Az ápolási kötelezettség teljesítését – 
függetlenül attól, hogy az ápolási díj megállapításá-
ra milyen jogcímen került sor – a képviselő - testü-
let a szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselő 
útján rendszeresen ellenőrzi.  
 

Átmeneti segély 
 

Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át, egyedül élő esetén annak 200 %-át. (1) A jöve-
delmi viszonyoktól függetlenül átmeneti segély 
állapítható meg (pl. tartós betegség, kórházi ápo-
lás, elemi kár, temetési költség fedezésére). 
Az átmeneti segély összege alkalmanként nem 
lehet kevesebb  3.ooo,-Ft-nál  és  az (5) bekezdés-
ben foglalt kivételtől eltekintve nem lehet maga-
sabb 2o.ooo,-Ft-nál, tartós betegség esetén 100.000 
Ft- nál. Ha az átmeneti segélyt elemi kár miatt 
kell megállapítani, ez esetben a segély minimum 
összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
2-szerese, maximuma 100.000,-Ft. 
Átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájá-
ban is nyújtható az alábbi esetekben: elemi kár 
esetén a lakás és a berendezési tárgyak helyreállí-
tására vagy pótlására, tartós betegség esetén 
megélhetésre, temetési költség fedezésére. Az 
átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájá-
ban történő megállapításáról a polgármester dönt. 
Átmeneti segélyként megállapított kamatmentes 
kölcsön visszafizetési ideje legfeljebb egy év, 
amely időtartama alatt havi egyenlő mértékben 
kell a kölcsönt visszafizetni. Az átmeneti segély-
kérelmet a segélyre szoruló személy terjeszti elő, 
de a segély hivatalból is adható. 
 
Köztemetés 
 

A köztemetés elrendeléséről a Polgármester dönt 
az Sztv. 48. §-ában foglaltak figyelembevételével. 
Köztemetésként csak a helyben szokásos legala-
csonyabb költségű temetés rendelhető el. 
 

Következő számunkban a közgyógyellátásról, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról, a 
szociális szolgáltatásokról, olvashatnak 



  

EGYÜTTES KÉPVISELŐ – 

TESTÜLETI ÜLÉS 

Zalakomár    - 56 eFt, 
Miháld tagintézmény  - 16 eFt, 

 
• Munkaruha, védőruha kiadási előirányzatot  

Miháld tagintézmény 
     óvoda   - 50 eFt, 
  étkeztetés                    - 92 eFt, 
 
összegű csökkentésével elfogadja.  
 

A közös fenntartású intézmény 2011. évi költségvetését  
 

114.469 eFt kiadással 
114.469 eFt bevétellel 

elfogadja. 
 

2.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda közösen 
fenntartott intézmény 2011. évi pénzeszköz átadási 
megállapodás tervezet megtárgyalása 
 
Zalakomár község önkormányzatának – képviselő - 
testülete a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2011. 
évi közös fenntartásával kapcsolatos pénzeszköz megál-
lapodást 2011. január 1. – 2011. december 31. időszakra  
 

34.990.400 Ft bevétellel 
37.644.000 kiadással 
- 2.653.600.- Ft működési hiánnyal 
Miháld, Pat és Sand községek Önkormányzatai a társu-
lási megállapodásban meghatározott feladatellátásért 
2011. március 1. és 2011. december 31. napjáig terjedő 
időszakra vonatkozóan havonta e megállapodás 2.) 
pontja szerint: 
 

- Miháld község   205.721.- Ft/hó 
- Pat község  17.436.- Ft/hó 
- Sand község  47.104.- Ft/hó 
 

Zalakomár község Önkormányzatának képviselő – 
testülete felhatalmazza Varga Miklós polgármester 
Urat a fenti tartalmú a 2011. évi pénzeszköz átadásról 
szóló megállapodás aláírására. 
 

3.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda közösen 
fenntartott intézmény kistérségi fenntartásba való 
átadása 
 
Zalakomár község önkormányzatának – képviselő - 
testülete megtárgyalta Zalakaros Kistérség Többcélú 
Társulása fenntartásába kerülő oktatási intézmény lét-
rehozásáról szóló előterjesztést.  
 

Folytatás a 4. oldalon 
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Képviselő-testület 

A KÉPVISELŐ – TESTÜLET ÁPRILISI 

MUNKATERVE 
 
2011. április 26. (kedd) 
17 óra Polgármesteri Hivatal Tanácster-
me 
 

1.) Zalakomár Község Önkormányzat és szervei 
2010. évi zárszámadásának megtárgyalása 
 

2.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásá-
ról szóló rendelettervezet megtárgyalása 
 

3.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés meg-
tárgyalása a 2010. évi belső ellenőrzési tevé-
kenységről 
 

4.) Beszámoló az adóhatósági tevékenységről 
 

5.) Zalakomár Község Önkormányzatának gaz-
dasági programjának megtárgyalása 
 

6.) Központosított iroda- és tisztítószer beszer-
zésre beérkezett árajánlatokról döntés 
 

7.) Egyéb aktuális ügyek 
 
 

Zalakomár Község Önkormányzat képvise-
lő- testületének, Miháld Község Önkor-
mányzat képviselő- testületének, Pat Község 
Önkormányzat képviselő testületének és 
Sand Község Önkormányzat képviselő- tes-
tületének Zalakomár Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának tanácstermében  
2011. február 21- én nyilvános ülést tartot-
tak. 
 

Az alábbi napirendi pontok kerültek 
megtárgyalásra: 
 

1.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 
közösen fenntartott intézmény 2011. évi 
költségvetésének megtárgyalása  
 

Zalakomár község önkormányzatának – 
képviselő - testülete a közösen fenntartott 
Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2011. 
évi költségvetését  
 

• a közalkalmazottak egyéb költségté-
rítés kiadási előirányzatának szak-
könyv tervezett kiadásának csök-
kentésével összesen  
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Képviselő-testület 

A Képviselő - testület az abban foglaltakkal 
egyetért, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
a jelenleg ellátott kötelező (és önként vállalt) 
közoktatási feladatai közül, a közös fenntartású 
Zalakomári Napközi otthonos Óvodát a 
2011/2012-es tanévtől át kívánja adni Zalakaros 
Kistérség Többcélú Társulásának, hogy azok a 
társulási fenntartású oktatási intézmény keretei 
között működjenek tovább. 
 

A képviselő – testület megbízza a polgármestert 
és a jegyzőt az átszervezéssel kapcsolatban 
szükséges intézkedések megtételére, a döntés 
Többcélú Társulásnak történő megküldésére. 

FEBRUÁRI RENDES TESTÜLETI – ÜLÉS 
 

Zalakomár Község Önkormányzat Képvise-
lő- testülete Zalakomár Község Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának tanácstermé-
ben  2011.február 28- án nyilvános ülést tar-
tott. 
 

1.) Némethné dr. Vigh Krisztina eskütétele 
 

2.) Zalakomár Község Önkormányzat és 
szervei 2011. évi költségvetési rendelet ja-
vaslatának megtárgyalása 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő – testülete elfogadja a határozati javaslatot, 
mely szerint az önkormányzat és szervei 2011. 
évi  költségvetésében 1 millió Ft saját forrást 
biztosit a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő – testülete elfogadja a határozati javaslatot, 
mely szerint az önkormányzat polgármesteri 
hivatalában a fűtési rendszer megfelelőségének 
vizsgálatával meg kell bízni egy energetikai 
szakértőt, melynek díját az önkormányzat és 
szervei 2011. évi  költségvetésében a képviselői 
laptopok előirányzat terhére biztosítja. 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő – testülete elutasítja a határozati javaslatot, 
mely az IKTSZ pályázat visszavonására, és ez-
zel együtt a 2011. évi költségvetési rendelet 
tervezetében az előirányzat törlésére vonatko-
zik. 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő – testülete elfogadja a határozati javaslatot, 
mely szerint a Művelődési ház palatetőjének 
javítására az önkormányzat és szervei  

2011. évi  költségvetésében a Kulcsos Ház javításá-
nak előirányzatából 400 eFt-ot erre a munkára át-
csoportosít. 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete elfogadja a határozati javaslatot, 
mely szerint a település közigazgatási területén a 
közvilágítást a döntés idején alkalmazott időpont-
hoz képest a szolgáltató reggel egy órával előbb 
kapcsolja ki, este egy órával később kapcsolja be, 
valamint azokban az utcákban, ahol minden oszlo-
pon van lámpatest, ott az éjszakai órákban csak 
minden második lámpatest működjön.  
A képviselő testület megbízza a polgármestert az 
áramszolgáltatóval történő tárgyalások lefolytatá-
sával a határozatában foglaltak végrehatása érde-
kében. 
 

3.) 2011. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete elfogadja az önkormányzat 2011. évre vo-
natkozó közbeszerzési tervét az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően. 
 

4.) Zalakaros Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodásának felülvizsgálata 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete elfogadja a Zalakaros kistérségi társulás 
Társulási megállapodását az előterjesztésben foglal-
tak szerint. 
 

5.) Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
rendelet felülvizsgálata 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete elfogadja a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló rendelet módosítását azzal a módosí-
tással, hogy a település belterületén fekvő, mező-
gazdasági célra hasznosuló beépíthető telkek a ren-
delet hatályba lépését követően 5 évre visszamenő-
leg mentesüljenek a kommunális adó megfizetésé-
nek kötelezettsége alól. 
 

6.) Zalakomár Község Önkormányzatának a vá-
sárok rendjéről szóló rendelet módosító javasla-
tának megtárgyalása 
 

7.) Zalakomár Község Önkormányzatának a he-
lyi iparűzési adóról szóló rendelet módosító ja-
vaslatának megtárgyalása 
 

8.) Közoktatási intézmények kistérségi fenntar-
tásának megtárgyalása 
 
 

Folytatás az 5. oldalon 
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Képviselő-testület 

Zalakomár Község Önkormányzatának képvise-
lő testülete megtárgyalta Zalakaros Kistérség 
Többcélú Társulása fenntartásába kerülő okta-
tási intézmény létrehozásáról szóló előterjesz-
tést. 
 

A Képviselőtestület az abban foglaltakkal 
egyetért, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
a jelenleg ellátott kötelező közoktatási feladato-
kat valamint a fenntartásában lévő közoktatási 
intézményeket a 2011/2012-es tanévtől át kíván-
ja adni Zalakaros Kistérség Többcélú Társulá-
sának, hogy azok a társulási fenntartású oktatá-
si intézmény keretei között működjenek tovább. 
 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az át-
szervezéssel kapcsolatban szükséges intézkedé-
sek megtételére, a döntés Többcélú Társulásnak 
történő megküldésére. 
 

9.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció 
felülvizsgálata 
 

10.) Egyéb, aktuális ügyek 
 

a.) Testvér- települési megállapodás 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő – testülete támogatja a testvér- települési 
megállapodás aláírását Lukácsfalvával, 
Tiszapéterfalvával és Krazsnahorkaváraljával. 
 

b.) Csizmadia László Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsági elnök ügye 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő – testülete elfogadja Csizmadia László képvi-
selő lemondását a pénzügyi bizottság elnöki 
tisztéről, egyúttal a pénzügyi bizottság elnöké-
nek Tóth-Pajor Szabolcs képviselőt megválaszt-
ja. 
 

c.) Egyéb felvetések 
 

d.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/2. szám alatti 
szociális bérlakás ügye 
 

Zalakomár község Önkormányzat Képviselő – 
testülete a kizárólagos tulajdonát képező 
Zalakomár, Hunyadi u. 7/2. szám alatt lévő 
szociális bérlakás bérlőjének Árvai Manuéla 
(8751 Zalakomár, Rákóczi  u. 18.) szám alatti 
tartózkodási hellyel rendelkező személyt jelöli 
ki, a gázóra visszaszerelését követő egy héten 
belül. A bérleti jogviszonyt határozott időre 
állapítja meg a képviselő – testület. A bérleti 
jogviszonyra egyebekben az önkormányzat 
érvényben lévő helyi rendelete az irányadó. 
 

A képviselő – testület felhatalmazza Varga Miklós 
polgármester Urat a fenti tartalmú lakásbérleti szer-
ződés megkötésére. 
 

e.) Tűzoltószertár értékesítése 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete a beérkezett kérelem alapján úgy döntött, 
hogy értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező  
Zalakomár 224.hrsz.- ú, régi tűzoltószertárat legkeve-
sebb 4,5 M Ft+ÁFA eladási áron.  
A tárgyalások lebonyolításával megbízza a polgár-
mestert. 
 

f.) Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző jutalma 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete a mai napon távozó dr. Weller-Jakus Tamás 
jegyzőt egy havi illetményének megfelelő jutalomban 
részesíti az önkormányzatnál végzett munkája elis-
meréseként. 

MÁRCIUSI RENDES TESTÜLETI – ÜLÉS 
 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete Zalakomár Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának tanácstermében  
2011. március 28- án nyilvános ülést tartott. 
 

1.) Polgármesteri beszámoló 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő 
– testülete nem tartja fenn a 26/2011.(II.28.) szá-
mú Képviselő- testületi határozatát, így a fűtési 
rendszer megfelelőségének vizsgálatával nem bíz 
meg egy energetikai szakértőt. 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő 
– testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót. 
 

2.) Zalakomár Község Önkormányzat és szer-
vei 2010. évi költségvetésének módosítása 
 

3.) Zalakomári Sport Egyesület beszámolója 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő 
– testülete nem fogadja el a Zalakomári ESE el-
nökének beszámolóját. 
 

4.) Beszámoló Zalakomár Község egészségügyi 
helyzetéről 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő 
– testülete az előterjesztésnek megfelelően elfo-
gadja az 1. számú háziorvosi körzet beszámolóját. 
 

 
Folytatás a 6. oldalon 
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5.) A fenntartott nevelési és oktatási in-
tézmények működésének felülvizsgálata 
 

6.) Zalakomár Község Önkormányzat „A 
közterület- felügyeletekről” szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása 
 

7.) Helyi sportfejlesztési koncepció meg-
tárgyalása 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Kép-
viselő – testülete az előterjesztésnek megfele-
lően elfogadja Zalakomár Község középtávú 
sportfejlesztési koncepcióját. 
 

8.) Egyéb, aktuális ügyek 
a.) A társult formában működtetett, kötele-
ző önkormányzati feladatot ellátó intéz-
mények fejlesztésének, felújításának támo-
gatására benyújtandó és az iskolai és után-
pótlás sport infrastruktúra- fejlesztésének, 
felújításának támogatására benyújtandó 
pályázat 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Kép-
viselő – testülete pályázatot nyújt be a társult 
formában működtetett, kötelező önkormány-
zati feladatot ellátó intézmények fejlesztésé-
nek, felújításának támogatására a Zalakomári 
Óvoda nyílászáróinak cseréjére és a fűtés 
korszerűsítésére összesen bruttó 14 044 179 Ft 
értékben, melyhez 1 404 419 Ft saját forrást 
biztosít. 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Kép-
viselő – testülete pályázatot nyújt be az isko-
lai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesz-
tésének, felújításának támogatására a sportöl-
töző felújítására összesen bruttó 12 455 678 Ft 
értékben, melyhez 1 245 569 Ft saját forrást 
biztosít. 
 

b.) ÖNHIKI pályázat 
 

c.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása 
 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Zalakaros Kistérség Többcélú Tár-
sulása Társulási Megállapodása VIII. sz. mó-
dosítását az előterjesztésnek megfelelően el-
fogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a Társulási Megállapodás módosítá-
sának aláírására. 
 

b.) Zalakomár Hunyadi u. 7/1. szám alatti 
szociális bérlakás pályázatának kiírása 

c.) Árvai István kérelmének ügye 
 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
ingyenesen átadja Árvai István (an.: Horváth Erzsébet, 
szül.: Komárváros, 1951.06.20.) zalakomár Rákóczi u. 
60. szám alatti lakos részére a Zalakomár 1129. hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő utat azzal, hogy az 
átírás költsége Árvai Istvánt terheli. 
 

d.) Vizuál Regiszter szerződés ügye 
 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megrendeli a Vizuál Regiszter programot az előterjesz-
tésben foglaltak szerint. 
 

e.) Nagykanizsa MJV Közgyűlésének a „szociális 
szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti ellátásokról” szóló 
10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra vonatkozó véleménykérés 
 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Nagykanizsa MJV Közgyűlésének a „szociális 
szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti ellátásokról” szóló 10/2005. (III.7.) ön-
kormányzati rendelet módosítását az előterjesztésnek 
megfelelően. 
 

f.) Bakonyi Szilvia kérelme- zárt ülés 
g.) Baranyai Györgyné fellebbezése a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság határozatával szemben- zárt 
ülés 
h.) Kuzma Róbert körzeti megbízott lakbér ügye- 
zárt ülés 
i.) Tóth Árpád őrsparancsnoki (Zalakaros Rendőr-
őrs) kinevezésének véleményezése- zárt ülés 

FOGORVOSI RENDELÉS 

Dr. Pataky György megkezdte fogászati rendelését 
Zalakomár, Árpád utca 14. szám alatt. 

Rendelési id ő: 
Hétfő 08-14 
Kedd 14-18 
Szerda 08-14 
Csütörtök - 
Péntek 08-14 

Hétvégi ügyelet  
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. 
Szombat 08:30-14:30 
Vasárnap 08:30-14:30 
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KUTYABAJOK 

Községünkben, az utóbbi időszakban elszaporodtak a kóbor ebek, mely komoly gondot jelent a la-
kosság számára. A problémával Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala és Jegyzője is tisztában 
van. Az önkormányzat szerződésben áll egy Marcali illetékességű gyepmesteri szolgálattal, akik 
havonta egy alkalommal járják a települést kóbor ebek után. 2010. évben az önkormányzat összesen 
1.576.125, Ft-ot költött a kóbor ebek befogására. 
 
Az ebtartás szabályairól: 
Zalakomár község Önkor-
mányzat képviselő - testületé-
nek az állattartás szabályairól 
szóló 6/2010. (IV. 28.) rendelet 
értelmében Zalakomár község 
közigazgatási területén, családi 
házak udvarán háztartáson-
ként – az eb korától és fajtájá-
tól függetlenül – legfeljebb 3 
darab eb és egyszeri szaporu-
lata (hathónapos korig) tartha-
tó. Meghatározottnál nagyobb 
számú eb indokolt esetben 
külön engedéllyel, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat Városi Intézete 
és a főállatorvos szakvéle-
ményének figyelembevételével 
tartható. Eb csak egyedi jelzés-
sel ellátva tartható. Az egyedi 
azonosító jelzés, az eb nyil-
vántartásba vételekor vagy az 
időszakos oltás alkalmával 
ingyenesen vehető át.  
Az eb tulajdonos köteles az 
ebet úgy tartani, hogy a ház-
ban, közös udvarban vagy 
annak szomszédságában lévő 
lakók nyugalmát nem zavarja, 
testi épségét se veszélyeztesse, 
anyagi kárt ne okozzon. Beke-
rítetlen ingatlanon ebet szaba-
don tartani tilos. Az eb tulaj-
donosának kötelessége gon-
doskodni arról, hogy a tartási 
helyét, illetve az ingatlan hatá-
rait ne hagyhassa el. A közte-
rületen őrizetlenül hagyott, 
illetve egyedi azonosító jelzés-
sel nem rendelkező kóbor ebet 
a jegyző a gyepmesterrel befo-
gatja, majd a gyepmesteri te-
lepre szállíttatja. 
 

A helyi rendelet mellett a veszettség elleni védekezés részletes szabályai-
ról szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében az eb tartója köte-
les az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak 
bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy el-
kóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Minden három hónaposnál idő-
sebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi fel-
ügyeletét ellátó magánállatorvossal kell beoltatni az alábbiak szerint: a 
három hónapos kort elérteket 30 napon belül,  az első oltást követően 6 
hónapon belül, ezt követően évenként. 
 

Összeírás, ellenőrzés: 2011. áprilisában megtörtént az ebek összeírása 
településünkön. Az adatok feldolgozása folyamatosan zajlik, akik nem 
szerepelnek a 2010. évben beoltott ebek listáján, azok felhívást kapnak, 
hogy rövid időn belül rendezzék ebük oltását, papírjait. Amennyiben nem 
a szervezett oltáson keresztül intézik kutyájuk oltását, azoknak nincs más 
dolguk, mint ügyfélfogadási időben bemutatni az oltási könyvet. 
2011. májusától az ebtartóktól nem csak az oltást követeli meg a Polgár-
mesteri Hivatal, hanem rendszeresen ellenőrizzük, a tartás körülményeit, 
különös figyelemmel arra, hogy az ingatlan be van-e kerítve. Az állattar-
tásról szóló helyi rendelet értelmében aki a rendeletben foglalt  kötelezett-
ségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 

Polgármesteri Hivatal 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a vegetáci-
ós időszak kezdete után a településen folyamatosan ellenőrzi a la-
kóingatlanok tisztántartását. Zalakomár Község Önkormányzatának a 
környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete 
értelmében: A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az in-
gatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondoskodni, to-
vábbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, 
gyomtól megtisztítsák. Sarok telek  esetében az érintett ingatlan tu-
lajdonosa (használója) köteles az ingatlana határát szegélyező köz-
területet az útpadkáig tisztán tartani. 
 

ÁRAMSZÜNET 
 

Április 26- án, 8 órától várhatóan 15 óráig áramszünet lesz a következő 
körzetekben: 
Árpád utca 2-102, 1-67 hsz.-ig Arany J. utca 4,5-7, Dózsa Gy. u. 2-4, 1-41 
hsz.-ig, Kossuth u. 1-21, 2-62 hsz.-ig, Petőfi S. u. 1-37, 2-28 hsz.-ig, 
Templom tér végéig, Patika, Rendelő, Művelődési ház, ABC, Idősek 
Klubja, Műanyag feldolgozó, Posta, Pékség, Vízmű  
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VÍZ VILÁGNAPJA 

 
Iskolánkban témahetet rendeztek: A Víz He-
te címmel. 
 

 
 

Március 16-án reggel volt a megnyitó. 17-én 
’Senki nem marad szárazon’ versenyt rendez-
tek, amelyen vízzel kapcsolatos kérdésekre kel-
lett választ adni. 
18-án az iskola három tanulója részt vett a 
Gelsén rendezett úszóversenyen, 21-én pedig 
ellátogattak páran a Zalakarosi Szennyvíztisztí-
tó Telepre, ahol a diákok megnézhették, hogyan 
tisztítják a vizet. 22-én a záró rendezvényen 
nem csak iskolánk tanulói, hanem a Zalakomári 
Óvoda nagycsoportosai is részt vettek. Ekkor 
volt a ’Senki nem marad szárazon’ verseny 
eredményhirdetése és voltak, akik rövid műsor-
ral is felléptek. 

MÁRCIUS 15. 
 

Az iskolai hagyományokat tiszteletben tartva a 
diákönkormányzat kezdeményezésére az 5. osztályos 
tanulók koszorút helyeztek el a komárvárosi temető-
ben Péntek György 48-as honvéd sírjánál. 
Ezzel a gyerekek emlékeztek a szabadságharcban 
résztvevő komárvárosi és kiskomáromi katonákra is. 
Március 11-én délután a Művelődési Házban emlé-
keztek meg iskolánk tanulói a 18484-49-es forrada-
lomról és szabadságharcról. A nagyszabású ünnepé-
lyen alsós és felsős tanulók egyaránt szerepeltek, 
valamint fellépett iskolánk pedagógus énekkara is. 
 

LADIK 
 

Iskolánk újságíró szakkörösei részt vettek a Zalai 
Hírlap által szervezett LADIK médiavetélkedőn, és 
bejutottak a megyei döntőbe, ahol szoros küzdelem-
ben 5. helyezést értek el. A csapat tagjai: Bognár 
Ádám; Bognár Lilla; Czoffer Evelin; Marton Eszter 8. 
osztályos, és Kocsis Alexandra 7. osztályos tanuló. 
Felkészítő: Michalovicsné Bencze Margit. 
 

TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

Március 23-án rendezték iskolánkban a körzeti 
magyar nyelv és irodalmi versenyt, amelyben a 
mi diákjainkkal együtt 9 iskola 45 tanulója vett 
részt. A tanulók helyesírásból és hangos olva-
sásból mérték össze tudásukat. Ez utóbbit négy-
tagú zsűri értékelte, amelynek tagjai voltak: 
Horváthné Nagy Róza történelem-magyar sza-
kos tanár, Bordásné Szaller Ágota a 
Galamboki Általános Iskola tanítója, Tánczos 
Zsuzsanna a Nemesvidi Hóy Tibor Tagintéz-
mény tanítója és Horváth-Balogh Attila, a Zalai 
Hírlap újságírója, a zsűri elnöke. A helyezést 
elért tanulók oklevélben és könyvjutalomban 
részesültek, amelyet maguk választhattak ki. 
Iskolánkból Horváth Patrícia 3. osztályos tanuló 
szerepelt eredményesen, aki helyesírásból 
3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Baloghné 
Ács Eszter.  

Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fiatal újságíró szakkörösök munkái 
alapján készült. 

 

MAGYAR NYELV HETE 
 

Április 11-én iskolánk tanulói megemlékeztek a köl-
tészet napjáról. Az ünnepi műsorban József Attila 
versei mellett elhangzottak más híres magyar költők 
alkotásai is. A megemlékezés egyben „A magyar 
nyelv heté”-nek ünnepélyes megnyitója is volt, 
amelynek keretében még aznap délután szavalóver-
senyt tartottak az alsós tanulók részére. 
A programsorozat könyvtári vetélkedővel és olvasás-
szövegértés versennyel folytatódik a hét folyamán. 



  

FELHÍVÁS 
 

Keressük a Művelődési Ház népi ruháit. 
 

Pár évvel ezelőtt meglehetősen szép népi ruha gyűjte-
ménnyel büszkélkedhetett a Művelődési Ház, mára 
azonban csekély számú ruha van a szekrényekben. A 
Kultúrház dolgozói megkérnek arra mindenkit, akinél 
esetleg maradt kölcsönruha, azt rövid időn belül vigye 
vissza. A hagyományaink ápolásának érdekében fon-
tos, hogy legyenek olyan ruhák, melyeket egy szüreti 
felvonulás vagy bármely népszokáshoz kapcsolódó 
rendezvény alkalmából fel tudjanak venni a résztve-
vők. 
Továbbá szívesen fogadunk népi ruhákat azoktól, akik 
számára feleslegessé vált.  
 

KULTÚRA  
 

 
 
 
 
 

 

HARRY POTTER 3. JÁTÉKDÉLUTÁN 
 

Téma: 4-5. fejezet (A háztájőrző és Az Abszol 
út) 
Időpont: április 23. (szombat) 14 óra 
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Az második forduló után az állás: 
1. Simon Nikolett 
2. Opra Laura 
3. Szanyi Gertrúd Jusztina 
4. Hegedüs Csaba 
5. Bagarus Barbara 
6. Kemes Klára 
7. Bakonyi Bálint 
8. Tóth Csenge Fanni 
9. Lakatos Sándor 
10. Lutor Katalin 

ANGOL NYELVTANFOLYAM 
 

Angol nyelvtanfolyamot indul a Művelődési Házban. 
 

Kezdő – újra kezdő és középfokú nyelvvizsgára való felkészítő tanfo-
lyam (szintfelmérés után) indul tavasszal.  
Az érdeklődőket április 23-án (szombat), 9 órára várjuk a Művelődé-
si Házban egy megbeszélésre, ahol a tanfolyamot tartó tanár tájékoz-
tatást ad a részletekről. 
 

 

HASZNÁLT HOLMI GYŰJTÉS 
 

Használt könyv és játékgyűjtést szervez a 
Művelődési Ház. 
 

Amennyiben rendelkezel feleslegessé vált játé-
kokkal, könyvekkel, azt ne dobd ki, hanem 
ajándékozd a Művelődési Háznak. Ezeket a 
tárgyakat, eszközöket szívesen fogadjuk, hasz-
nát tudjuk venni a különböző fogalakozásokon. 
Ha gyűjtésünknek nagy sikere lenne, és a szük-
ségesnél több játék illetve könyv gyűlne össze, 
akkor azokat a Művelődési Ház karitatív célok-
ra fordítaná. Minden segítséget előre is köszö-
nünk! 

FELOLVASÓ EST 
 

A Magyar Költészet Napja alkalmából felolvasó 
estet tartott a Művelődési Ház.  
 

Április 9-én pár verses kötet társaságában az össze-
gyűltek kiültek a Művelődési Ház lépcsőjére és 
felolvasták kedvenc versüket a Magyar Költészet 
Napja alkalmából. A rendezvényen elhangzottak a 
kedvenc költemények, rengeteg gyermekvers és 
saját alkotás is. Lutor Kata jóvoltából előkerült egy 
gitár is, és hallhattunk megzenésített verset is. A 
családias hangulatú rendezvény résztvevői a vers 
öröméért jöttek össze, reméljük jövőre is ennyire jó 
hangulatban teszik ezt. 
 

 



  

KULTÚRA  
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BABA-PARTY 

 

Csokis kenyér partyt tartott nemrégiben a Baba-
mama klub.  
 

A Kultúrház baba klubja féktelen bulit rendezett 
Gulyás Attila, Horváth Dominik és Horváth Gábor 
születésnapját megünnepelve. A hangulat akkor 
hágott a tetőfokára, amikor megérkezett az uzson-
na, és a babák lecsaptak a csokis falatkákra. 
Továbbra is vidám hangulattal várjuk a babákat és 
mamákat! 

HÚSVÉTI LILÁZÁS 
 

Húsvét hétfőn a szentmise után szeretettel vá-
runk mindenkit a templom elé, ahol a 

kiskomáromi lilázást mutatja be a fiatal lá-
nyokkal kiegészült Sorry Művészeti Csoport. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ 

PROGRAMJAI 
 

Hétfő: szünnap 
 

Kedd:  S-XXXL Tánccsoport próbája 
 Női torna 
 

Szerda: Péczely Attila Népzenei 
   Csoport próbája 
   Zumba 

 

Csütörtök:  Baba-mama klub 
         Női torna 
 

Péntek: Dalkör próbája 
  Kreatív klub 

   Zumba 
 

Szombat: Harmonika Zenekar  
      próbája 

     Sorry Művészeti Csoport 
      próbája 
 

Vasárnap: szünnap   
 

A Művelődési Ház szolgáltatá-
sai: 

Internet használat: 250 Ft/óra 
Fénymásolás: 20 Ft/oldal (A/4), 30 Ft/oldal 
(A/3) 
Nyomtatás: 30 Ft/lap 
Számítógép használat: 100 Ft/óra 

Forrás: 63/2010. (IV.27) képviselő-testületi hatá-
rozat 

FESZTIVÁLOZOTT A PÉCZELY ATTILA 

NÉPZENEI CSOPORT 

Március végén Nagyatádon járt a Péczely Attila Nép-
zenei Csoport. 
 

Tartalmas programon vett részt népzenei csoportunk 
nemrégiben Nagyatádon. A Solar Fesztivál a szépkorúak 
Művészeti Találkozója, de nemcsak szépkorúak mutatták 
be tudásukat. A csoport ez alkalommal sem okozott csa-
lódást, nagy sikerük volt a Péczely által gyűjtött népdal-
okkal. 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ A FACEBOOKON! 
 

Aktuális programokról tájékozódhat minden kedves olvasónk, a Művelődési Ház facebook oldalán. 
Híreket, eseményeket, képeket osztunk meg a közösségi oldalon.  
 



  

SPORT, SZABADIDŐ 
 

MŰSZAKI VAGY GAZDASÁGI 

FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ DIÁKOK 

FIGYELMÉBE! 
 
A ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft. 
(8700 Marcali, Puskás Tivadar u. 24.) ösztöndíjjal 
kívánja támogatni azokat a fiatalokat, akik első dip-
loma megszerzéséért folytatják felsőfokú nappali 
tanulmányaikat pénzügyi, számviteli vagy műszaki 
területen. 
Az ösztöndíj a 2011/2012. tanévre szól. 
A pályázatot magyar nyelven egy példányban, az 
erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan ki-
töltésével, a szükséges mellékletekkel együtt kell be-
nyújtani a megadott határidőre. 
Adatlap és mellékletei e-mailben a kapcsolattartó e-
mail címéről kérhetők, illetve az alábbi webcímről is 
letölthetők: www.ziehl-abegg.hu. 
A pályázatokat postán, ajánlott, zárt küldeményként 
a következő címre kell eljuttatni: 
Ziehl-Abegg Kft. 8701 Marcali, Pf. 86. 
A pályázat beküldési határideje: 2011. július 15. 
A pályázatról további információval hétköznap 8 
órától 15 óra 30-ig a 06-85/515-140 telefonszámon, 
illetve a nyers.edina@ziehl-abegg.hu e-mail címen 
szolgálnak. 
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A környezeti-módszertani munkacsoport szer-
vezésében idén is megünnepeltük 2011.03.22-én 
a „Víz világnapját”. Korcsoportonként szervez-
tük a programokat a gyermekeknek. Igyekez-
tünk új ismeretekkel gazdagítani a gyermekek 
tudását a vízről életkori sajátosságuknak meg-
felelően. Közös kísérleteket végeztünk (Elmerül, 
úszik? Víz alakja, íze, színe, ..stb., érdekességek 
a vízről). Versenyjátékokat szerveztünk, melye-
ket örömmel végeztek gyermekeink és a felnőt-
tek is (málnaivó verseny, halastó készítés, hajó-
fújó verseny, horgászás). A vízről szólásokat, 
találós kérdéseket, verseket, mondókákat, dalo-
kat kerestünk, melyeket örömmel mondogattak 
gyermekeink. 
Elmondhatjuk, hogy jó hangulatú, mindenki 
számára élménydús délelőttünk volt.  
Célunk a környezettudatos magatartás alakítá-
sa, a környezet értékeinek megóvására, védel-
mére nevelés, melynek szellemében munkálko-
dik óvodánk. Feladatunk olyan szemléletmód 
kialakítása, pozitív minta nyújtása, melynek 
követése által élhetőbb jövőt teremtünk ma-
gunk és a jövő nemzedéke számára. 
Köszönet az óvoda dolgozóinak a tevékeny 
részvételért. 
 

    Bazsó Ferencné 
Környezeti-módszertani munkacsoport 

vezetője  

 

ISKOLAI SPORT HÍREK 
Karate: 
Kumite (küzdelem): 
3. helyezett: Varga Szabolcs 
Losonczi Mária 
Losonczi Lilla 
Opra Laura 
2. helyezett: Opra Rebeka 
Kata: 
2. helyezett: Losonczi Mária 
 

Tollaslabda: 

Területi döntő Pécs 
3. helyezett: Szőke Kinga 
 

Mezei futás 
Városkörnyéki döntő: 
1-2. osztály: 
Lányok: 
1. helyezett: Losonczi Lilla 
3. helyezett: Szőke Csenge 
Fiúk: 
2. helyezett: Major Alex 
3-4. osztály: 
Lányok: 1. helyezett: Losonczi Mária 
Fiúk:1. helyezett: Szőke Renátó 

Labdarúgás 
 

A Nagykanizsa városkörnyéki döntőben I. 
korcsoportos ( 1.-2. osztályos) csapatunk 1. 
helyezést ért el, és bejutott a megyei döntőbe. 
A csapat tagjai : Hörcsöki Márk, Bogdán 
Dániel, Zsiga Kristóf; Kovács Zsolt;  
Neubauer Kevin; Tinó Roland; Horváth Ti-
vadar; Rozs Péter; Boros Martin 
Felkészítő tanár: Sziva László 



  

 MOZAIK  
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

Hegedüs Konyhája ÍRJ A KOMÁRI HÍRMONDÓBA! 
 
Küldj verset, novellát, vagy bármilyen irodalmi művet, 
amit szívesen megmutatnál másoknak is. Az arra érde-
meseket megjelentetjük újságunkban. Bármely korosz-
tály írását örömmel közöljük kiadványunkban. 
 

A műveket személyesen a Művelődési Házba 
várjuk, vagy a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail 

címre. 

Zöldséges tárkonyos halgombóc 
leves 

Hozzávalók 4 személyre: 
• 2-2,5 l halalaplé 
• 15 dkg sárgarépa 
• 15 dkg fehérrépa 
• 15 dkg zöldborsó 
• 15 dkg gomba 
• 4 szál szárzeller vagy 1 db köze-

pes zellergumó 
• 1 közepes fej vöröshagyma 
• 5 dkg vaj 
• 1,5 dl tejföl 
• 1 evőkanál mustár 
• Tárkonyecet 
• 40-50 dkg bőrözött halfilé (kb 1,5 

kg-os ponty) 
• Halfűszerkeverék 
• Só 
• 1 tojás felvert habja 
• bors 

Elkészítése: 
 

A halat megtisztítjuk és lefilézzük, a bőrét is lehúzzuk. A megmaradt csontokból és fejből alaplevet 
készítünk, kevés ételízesítő hozzáadásával. Lassú tűzön kb. 1 órát főzzük. 
A lebőrözött halhúst ledaráljuk úgy, hogy egy kisfej vöröshagymát is beledarálunk. A darált halhús-
hoz sót, őrölt borsot, halfűszerkeveréket, apróra vágott petrezselyemzöldet és 1 tojás felvert habját 
adjuk, majd alaposan összedolgozzuk. Kb. diónyi gombócot formázunk belőle. 
A megtisztított zöldségeket kockára vagy vékony hasábokra aprítjuk, a hagymát finomra vágjuk. A 
vajat felolvasztjuk, a hagymát megpároljuk és hozzáadjuk a zöldségeket, majd tovább pároljuk. Ami-
kor már majdnem megpuhultak, felengedjük az alaplével, hozzáadjuk ízlés  
szerint  a tárkonyt, valamint a petrezselyemzöldet is. Közben elkészítjük 
a tejfölös, mustáros habarást is. Pár perc forralás után lassú tűz mellett a 
 gombócokat beletesszük a levesbe,kb 5-8 perc alatt készre főzzük, és  
hozzáadjuk a tejfölös habarást is. Kiforraljuk,majd tárkonyecettel és  
citrommal ízesítjük.  
Nagyon ízletes, finom, tartalmas leves. 
 

 
 
Jó étvágyat!  

KÉPSZERKESZTÉS ÉS WEBKEZDŐ TANFOLYAM 
 
Képzési cél:  
A képszerkesztés modul célja, hogy a képzésben részt ve-
vők megismerjék a számítógépes képszerkesztéssel kapcso-
latos alapfogalmakat, készség szinten elsajátítsák a szer-
kesztéssel kapcsolatos alapismereteket, ezáltal képessé vál-
janak képek számítógépen történő formázására, szerkeszté-
sére és világhálón való közzé tételére. 
A Webkezdő modul célja, hogy a képzésben részt vevők 
megismerjék a webszerkesztés, weblap-készítés alapfogal-
mait és készség szinten elsajátítsák a szerkesztéssel kapcso-
latos alapismereteket, ezáltal képessé váljanak egyszerűbb 
weboldalak létrehozására és szerkesztésére. 
Info/jelentkezés a Művelődési Házban 


