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MÁJUS – TAVASZUTÓ – ÍGÉRET HAVA 
Május 1. A munka napja – A munkavállalók Szolidaritás Napja ☼ Első vasárnap Anyák napja – A Neve-
tés Világnapja ☼ Május 3. A Magyar Sajtószabadság Napja ☼ Május 4. A Magyar Tűzoltók Napja ☼ Má-
jus 5. Esélyegyenlőség Napja ☼ Május 5. Európa Nap ☼ Május 6. A Magyar Sport Napja ☼ Május 8. 
Nemzetközi Vöröskereszt Nap ☼ Május 9. Az Európai Unió Ünnepe ☼ Május 12-14 Fagyosszentek ☼ Má-
jus 15. Család Nemzetközi Napja ☼ Május 18. Internet Világnap ☼ Május 18. Múzeumi Világnap ☼ Má-
jus 19. Nemzetközi Férfinap ☼ Május 21. Magyar Honvédelem Napja – A Kulturális Fejlődés Sokszínűség 
Napja ☼ Május harmadik vasárnapja Madarak És Fák Napja Május utolsó vasárnapja A Magyar Hősök 
Emlékünnepe - Nemzetközi Gyereknap ☼ Május 31 Nemdohányzó Világnap ☼ 

RÉGI IDŐK KÉPEI 
 
Májusi számunktól 
kezdődően megjelení-
tünk lapunkban olyan 
képeket, melyek a régi 
Kiskomáromról és 
Komárvárosról,  az 
elmúlt idők kulturális 
életéről mesélnek.  
 
Folytatás a  9. oldalon 

MÓDOSULT RENDELETEK 
 
Az elmúlt időszakban 
számos rendeletet módo-
sított a Képviselő-
testület, ezeket az Ön-
kormányzat rovatunk-
ban, a 2. oldaltól olvas-
hatják. 
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SZOCIÁLIS RENDELET 

VÁLTOZÁS 
A szociális rendelet módosítását még 
le sem közöltük a Komári Hírmondó-
ban, a rendelet újabb változáson ment 
keresztül. A szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendeletet egységes 
szerkezetben (a többi helyi rendelettel 
együtt)teljes terjedelmében a 
http://zalakomar.hu oldalon illetve a 
Polgármesteri Hivatal 7-es irodájában 
olvashatják el. 

RENDELETMÓDOSÍTÁS A 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS 

ADÓJÁRÓL 
 

Az adó bevezetésének időpontja: 1996. 
január 1. 
A kommunális adó bevezetésének célja: 
közművek fenntartása, út, járda építése, fel-
újítása, fenntartása, kerékpárút építése, iskola 
bővítése tornateremmel. 
 

Értelmező rendelkezések 
Mezőgazdasági tevékenység: olyan tevé-
kenység, amelynek tárgya meghatározott 
biológiai ciklus, amely egy vagy több sza-
kaszból áll, illetve a gazdálkodó olyan tevé-
kenysége, amely a gazdaság talaján a ter-
mesztés és a termelés folyamatát viszi tovább. 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, 
aki a naptári év első napján az önkormányzat 
illetékességi területén lévő építmények közül 
 

a) a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész (továbbiakban együtt: építmény) 
tulajdonjogával rendelkezik 
 

b) Az önkormányzat illetékességi területén az 
év első napján beépítetlen belterületi földrész-
let tulajdonjogával rendelkezik. 
 

c) Az önkormányzat illetékességi területén 
nem magánszemély tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkezik. 
 

Adómentességek 
1) Mentes a kommunális adó alól: 
a.) a tartósan nem állandó lakóhelynek hasz-
nált lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 
b.) az adóalanynak az állandó lakóhelynek 
használt lakás tulajdonával azonos helyrajzi 
számon lévő minden nem lakás céljára szol-
gáló, egyébként adóköteles építménye, 
c.) valamennyi külterületi építmény, 
d.) az építési tilalom alatt álló beépítetlen 
ingatlan,  
 

e.) a település belterületén fekvő, 
mezőgazdasági célra hasznosuló 
beépíthető telkek a rendelet ha-
tályba lépését követően 5 évre 
visszamenőleg . 
 

(2) Azon adótárgy után, melyen 
lakóépület nem található és nem 
mezőgazdasági tevékenységre 
hasznosítják, ugyanakkor az ingat-
lant a tulajdonosa/használója az 
önkormányzatnak a környezetvé-
delem helyi szabályairól szóló 
rendeletben foglaltak szerint rend-
ben tartja, az adó alanyát 50%-os 
adókedvezmény illeti meg.   
 

Az adókötelezettség keletkezése 
és megszűnése 
 

Az adókötelezettség a 2.§-ban 
foglalt adótárgyak után: 
a. / építmény esetén a használatba 
vételi engedély, illetőleg fennma-
radási engedély 
kiadása, engedély nélkül épület 
vagy használatba vett építmény 
esetén a tényleges 
használatba vétel évét követő év 
első napján keletkezik. Az épít-
mény használatának 
szünetelése az adókötelezettséget 
nem szünteti meg. 
b./ építési tilalommal terhelt föld-
részlet esetén a tilalom feloldása, 
külterületi földrészlet belterületté 
nyilvánítása évét követő év első 
napján keletkezik. 
c./ lakásbérleti jog esetén jogvi-
szony létrejöttét követő és első 
napján keletkezik. 
d./ beépítetlen földrészlet esetén a 
tulajdonba vételt követő év első 
napján keletkezik. 
 

Az adókötelezettség: 
a./ építményre az építmény meg-
szűnése félévének utolsó napján 
szűnik meg, 
b./ belterületi földrészlet külterü-
letté minősített félévének utolsó 
napján szűnik meg, 
c./ építési tilalom kihirdetése ese-
tén a kihirdetés félévének utolsó 
napján szűnik meg, 
d./ lakásbérleti jog esetén a jogvi-
szony megszűnése félévének 
utolsó napján szűnik meg 
e./ beépítetlen földrészlet esetén a 
tulajdonjog /használati jog/ meg-
szűnését követő félév utolsó nap-
ján szűnik meg. 

 

Az adó alanya 
(1) Az adó alanya az a magánsze-
mély, aki a naptári év 
/továbbiakban: év/ első napján a 2. 
§-ban megjelölt építmény vagy 
földrészlet tulajdonosa, a nem 
magánszemély tulajdonában álló 
lakás bérlője /továbbiakban: adó-
zó/. 
(2) Ha az építményt vagy földrész-
letet az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyonértékű jog terhe-
li, a tulajdonos és a vagyonértékű 
jog gyakorlója megállapodása 
/nyilatkozata/ szerinti személy, 
megállapodás hiányában a vagyo-
ni jog jogosultja /továbbiakban: 
tulajdonosa/ az adózó. 
 

Az adó mértéke 
 

Az adó mértéke a 2. §-ban megha-
tározott adótárgyanként, illetve 
bérleti jogonként 
évente: 12.000,- Ft. 
 

Az adó bevallása és megfizetése 
 

(1) Az adózó az adókötelezettségé-
nek keletkezését, változását éven-
ként január 31-ig köteles bevallás-
sal az adóhatóság tudomására 
hozni. 1996. évben az adófizetésre 
kötelezettek február 29-ig kötele-
sek bevallást benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal által kiadott 
nyomtatványon. 
(2) Az adót késedelmi pótlék men-
tesen évi két egyenlő részletben, 
minden év március 15. és szep-
tember 15. napjáig lehet megfizet-
ni. 
(3) A határozattal első ízben meg-
állapított adót az abban foglalt 
határidőig lehet pótlékmentesen 
megfizetni. 
/4/  Felhatalmazza Zalakomár 
Község Önkormányzata az adóha-
tóságot 
a.) 5000.-Ft-ot meg nem haladó 
összegű helyi adóra (adótartozása) 
készpénzfizetést fogadhat el. Kész-
pénzes átvételére vagy lefoglalásra 
az jogosult, akit erre a jegyző 
írásban felhatalmazott és az e 
célra rendszeresített hivatalos 
nyugtatömbbel ellátott. Az átvett 
vagy lefoglalt készpénzről nyugtát 
kell adni, a pénzösszeget az átvétel 
napján, de legkésőbb a következő 
munkanapon az adóbeszedési 
számlára kell fizetni. 
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b.) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a megállapított 
adót, adópótlékot, mulasztási bírságot és adóbírságot mérsé-
kelje vagy elengedje. 

 
RENDELET ÖNKORMÁNYZAT  2010. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK EL-

FOGADÁSÁRÓL 
 

Zalakomár község Önkormányzatának képviselő - testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) 
bekezdése és a többször módosított az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak alapján a képvi-
selő - testület és szervei 2010. évi költségvetése végrehajtásának 
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§. (1) A képviselő - testület az önkormányzat és költségvetési 
intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtását 
Nyitó pénzkészlet tárgyidőszak elején: 56 623 eFt 
Tárgyévi bevétel  611 330 eFt bevétellel 

667 953 e Ft 
Záró pénzkészlet tárgyidőszak végén: 5174 eFt 

662 779 eFt kiadással 
667 953 eFt 

jóváhagyja. 
(2) Zalakomár község Önkormányzatának 2010. évi pénzügyi 
mérlegét jelen rendelet 1. számú, míg Zalakomár község Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatának pénzügyi mérlegét a 4. számú 
melléklete tartalmazza. 
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és 
kiadásainak alakulását a rendelet 2. számú melléklete tartalmaz-
za. 
(4) Zalakomár község Önkormányzatának szakfeladatonkénti 
bevételek és kiadások alakulását a rendelet 3 – 4. táblázatai 
tartalmazzák. 
 

2.§. (1) Képviselő - testület az önkormányzat 2010. évi pénzma-
radványát az alábbiak szerint fogadja el: 
Tárgyévi pénzmaradvány:   1239 e Ft 
Költségvetési befizetés többlettámog. n.  - 1376 e Ft 
Módosított pénzmaradvány  -137 e Ft 
 

3.§. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit ösz-
szevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a 7. számú mellék-
let szerint jóváhagyja. 
 

4.§. (1)Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Zalakomár 
község önkormányzata képviselő – testületének az önkormány-
zat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010.(III.03.) rendelete, valamint az azt módosító 7/2010. 
(VI.16.), 9/2010.(VIII.18.), 13/2010.(XI.10.) valamint 2/2011. 
(II.01.), 12/2011. (III.28.) számú rendeletek hatályukat veszítik. 

RENDELET  A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÉJSZA-

KAI NYITVA TARTÁSÁRÓL 
 
Zalakomár Község Képviselő-testülete a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV törvény 6.§ (4) bekezdésében és a 
12.§ (5) bekezdésben, valamint az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felha-
talmazása alapján a vendéglátó üzletek nyitva tartási idejé-
nek általános szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Általános rendelkezések, a rendelet hatálya 
 

1.§(1) A rendelet célja, hogy a magántulajdon zavartalan 
birtokolásához fűződő lakossági érdekeket, a lakók egészsé-
ges életkörülményeit és pihenéshez való jogát biztosítsa. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Zalakomár Község közigaz-
gatási területén található vendéglátó egységekre (az épület-
re, illetve a hozzá tartozó vele azonos, vagy más helyrajzi 
számon levő ingatlanra), az azokat üzemeltető kereskedők-
re.  
 

Értelmező rendelkezések 
 

2.§ Vendéglátó üzlet:  
1. Melegkonyhás vendéglátóhely 
Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és 

édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az 
ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, főzik vagy 
sütik. 

Ide tartozik: pl. étterem, vendéglő, csárda, 
gyorsétkezőhely, étkezde, kifőzde, étterem-söröző, kávéház, 
vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija. 

2. Cukrászda 
Jellemzően saját készítésű cukrászati készítmények, 

édesipari termékek, hideg ételek, ahol a helyben fogyasztás 
is biztosított. Szeszes és szeszmentes italok. 

3. Italüzlet 
Különböző szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása pa-

lackozva és kimérve, étel felszolgálása nélkül. A nem a 
helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából 
készített fmompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesít-
hető. 

Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, 
kocsma. 

4. Egyéb vendéglátóhely 
Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, fris-

sen sült (grillezett) húsok, halak, nyers saláták és zöldségfé-
lék, lángos, édesipari termékek, cukrászati készítmények, 
kávé, szeszes és szeszmentes italok stb. 

Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, bü-
fé, falatozó, fagylaltozó, valamint a bármilyen intézmény-
ben működő nyílt árusítású vendéglátóhely. 

Nem ide tartozik: a munkahelyi, intézményi, pl. az isko-
lai büfé. 

5. Zenés szórakozóhely 
Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése pa-

lackozva és kimérve, étel, élő és gépzene-szolgáltatás, mű-
sor. 

Ide tartozik: pl. mulató, varieté, bár, diszkó. 

 

Zalakomár Község Képviselő- testülete 29/2011. (II.28) 
sz. határozatával arról döntött, hogy a község közigaz-
gatási területén reggel egy órával korábban kapcsolja 
ki és este egy órával később kapcsolja be a közvilágí-
tást, valamint azokban az utcákban ahol minden oszlo-
pon van lámpatest, ott az éjszakai órákban csak min-
den második lámpatest működjön. 

Megkérjük a lakosságot, hogy ezeket a lámpatesteket 
ne jelezzék hibának az áramszolgáltató felé. Köszön-

jük! 
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Lakóépület: emberi lakhatásra alkalmas 
és rendeltetés-szerűen arra használt épü-
let. 
 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva 
tartási rendje 

 

3.§ (1) Vendéglátó üzlet 22 óra és 06 óra 
között, pénteken és szombaton 24.00 óra 
és 06.00 óra között akkor tarthat nyitva, 
ha az üzemeltetett egység épületének 
hatókörében nincs 30 m távolságon belül 
lakóépület. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
korlátozás nem vonatkozik az alábbi 
eseményekre és 
alkalmakra: 
- december 31. és január 1. (szilveszter 
éjszaka) 
- az önkormányzati intézményekben, 
valamint alkalmi rendezvények helyszí-
nein tartott búcsúi, jótékonysági és ala-
pítványi bálokra, zenés rendezvényekre. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt rendezvény 
esetén a hosszabbított eseti nyitva tartás 
engedélyezése érdekében a rendezvény 
szervezőjének, vagy a vendéglátó üzlet 
üzemeltetőjének kérelmet kell benyújta-
nia, a rendezvény napját legalább 4 mun-
kanappal megelőzően Zalakomár Község 
Jegyzőjéhez, aki a kérelmet az előzetes 
tapasztalatok, észrevételek alapján meg-
vizsgálja, engedélyezés esetén a bejelen-
tést záradékolja. 
 (4) Olyan kereskedő esetében, aki koráb-
ban kért eseti nyitva tartási idő hosszab-
bítást, és ez alkalommal olyan közrendet, 
köznyugalmat megzavaró esemény tör-
tént a rendezvény alatt, melynek kiváltó 
okaként a vendéglátó egységgel kapcso-
latban felróhatóság volt megállapítható, - 
melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, 
akár egyéb hatóság által, az ügy érdemé-
re vonatkozó döntése is alátámasztott, - a 
jegyző a kereskedő újabb, éppen aktuális 
kérelmét elutasítja. 
(5) A nyitva tartási idő be nem tartása 
esetén hivatalból vagy feljelentésre sza-
bálysértési eljárást kell lefolytatni az 
üzemeltető ellen. 
 

Záró rendelkezések 
 

4.§ (1) E rendelet 2011. május 1. napjával 
lép hatályba. 
(2) A rendeletet a már működő üzletek 
esetében is alkalmazni kell. 
3) A már működő üzletek üzemeltetőinek 
az üzlet nyitva-tartását a rendelettel 
összhangban,  
a hatályba lépéstől számított 15 napon 
belül újra meg kell határozni és azt a 
nyilvántartásba vétel céljából a Polgár-
mesteri Hivatalba be kell jelenteni. 

 

ÁPRILISI RENDES TESTÜLETI – ÜLÉS 

 
Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
Zalakomár Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
tanácstermében  2011. április 18- án nyilvános ülést tartott. 

 

Napirendi pontok: 
 
1.) Beszámoló a település közrendjének és közbiztonságának 
helyzetéről 

dr. Molnár József: Sokkal jobb most a helyzet, mint 2007- ben volt. 
Stabil közbiztonsági helyzet alakult ki. Sokat tettünk mi is, a falu 
is. Zalakomárral példálóztam általában az együttműködési talál-
kozókon. A Polgármester Úr jóvoltából volt itt csoport is a KMB-s 
bemutatón. 4%- os emelkedés van a tudomásra jutott bűnelköveté-
sek számában az őrs illetékességi területén, de az autópályán elkö-
vettek is ide esnek, viszont Zalakomár közbiztonságát ez nem be-
folyásolja. Egy db bűncselekménnyel nőtt az ide statisztikázott 
szám. Összességében javulás látható mind az őrs, mind pedig 
Zalakomár tekintetében. A mi tevékenységünkre az elkövetők 
reagálnak, nézik ki mikor van szolgálatban, szervezetten érkeznek, 
ami köszönhető az autópályának is. Ezt sajnos tudomásul kell 
venni, hogy míg gazdaságilag pozitív az autópálya jelenléte, addig 
a mi szempontunkból nem az. Alkalmazkodni kell, új kihívások 
vannak. Az első negyedévben a betöréses lopások száma emelke-
dett. A tevékenységünk látható. A körzeti megbízottaink szigorú-
ak, jó a csoport. Tudni kell, hogy ők más kapcsolatot tudnak itt 
kiépíteni a lakossággal, mint a szimpla járőrök. Az őrs feltöltött, 
volt személyi változás, de jól választottunk. Felszerelést nézve az 
ország legjobban felszerelt csoportjáról van szó. Jelentős támoga-
tást ad az önkormányzat is. A kamerarendszer kiépítése remek 
lépés volt, az eredmény látható. Ha megalakul a közterület- fel-
ügyelet akkor végre az egész legálissá fog válni. 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja Zalakomár Község közrend-
jéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 

Kéri továbbá az illetékes Rendőrkapitányság intézkedését, hogy a 
településen szolgálatot teljesítő KMB-sek a szolgálatteljesítés ide-
jén használt magán tulajdonú gépkocsijaikon megkülönböztető 
jelzést (pl. kék fényt) használhassanak. 
 

2.) Beszámoló a Zalakomár ESE működéséről 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Zalakomári ESE beszámo-
lóját. 
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a támogatás időarányos 
utalásáról. 
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Képviselő-testület 

3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 3/2011.(II. 01.) számú rendelet 
módosítás tervezetének megtárgyalása 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képvi-
selő - testülete 5 igen 0 tartózkodás és 1 nem 
szavazattal a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 3/2011.(II. 01.) számú rendelet 
módosítása tárgyában a 14/2011. SZ. rendeletet 
alkotja 
 

4.) Egyéb, aktuális ügyek 
a.) ÖNHIKI 
 

61/2011. (IV.18.) Képviselő- testületi határozat: 
1. Zalakomár Község Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 
2. Zalakomár Község képviselő-testülete 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez 
a fenti törvény alapján a következő nyilatkoza-
tot teszi: 
I. A települési önkormányzat lakosság-
száma 2010. január 1-jén  
 1 000 fő feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó 
bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jog-
címen 44.045 eFt összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletét 39.538 eFt összegű működési célú 
hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 
2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvál-
lalás felső határát. 
V. B.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai 
szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
C.) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkor-
mányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizs-
gáló elfogadta. 
 
b.) Az iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztés pályázat benyújtásához szük-
séges hiánypótlás 
 

62/2011. (IV.18.) Képviselő- testületi határozat: 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a 2011. évre a sporttal kapcsolatos felada-
tait az alábbiakban állapítja meg: 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának 48/2011. 
(III.28.) sz. képviselő- testületi határozatával elfo-
gadott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- 
fejlesztésének felújítása szerepel az elképzelések 
között. Ezekhez a beruházásokhoz önkormányzati 
forrásból 1.245.569,- forint szükséges.  
Az önkormányzat minden sportlétesítményében 
nagyobb teret kíván biztosítani a település lakói 
számára. A Képviselő- testület az egészséges élet-
mód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében 
többek között ellátja a helyi sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz 
való helyet. 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevé-
kenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további 
biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a 
település sportéletének helyet adó sportlétesítmény 
folyamatos fenntartásáról. Ezen létesítményt ren-
delkezésre kívánja biztosítani a helyi sportszerve-
zeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezetek-
nek. A helyi sportéletet elsődlegesen a Zalakomár 
ESE támogatásával képzeli el az Önkormányzat. 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011. (III. 01.) sz. önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint a 2011. évi kiadások közt szerepel 
a közműdíjak kiegyenlítésén és a sportpálya fo-
lyamatos gondozásán, fűnyírásán túl a Zalakomár 
ESE támogatása 2.000.000,- Ft-tal. 
 

c.) Kommunális adó 
 

63/2011. (IV.18.) Képviselő- testületi határozat: 
Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete tárgyalja Nagy Gábor képviselő – a kom-
munális adóról szóló helyi rendelet módosítására 
vonatkozó – sürgősségi indítványát. 
 
Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - 
testülete a témával kapcsolatban 6 igen 0 tartózko-
dás és 0 nem szavazattal a magánszemélyek kom-
munális adójáról szóló 15/1995.(XII.13.) önkor-
mányzati rendelet módosításának tárgyában a 
15/2011. sz.  rendeletet alkotja.  
 
d.)Egyéb felvetések 
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Zalakomár Község Önkormányzat Képvise-
lő- testülete Zalakomár Község Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalának tanácstermé-
ben  2011. április 26.- án nyilvános ülést tar-
tott 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Zalakomár Község Önkormányzat és 
szervei 2010. évi zárszámadásának megtár-
gyalása 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képvi-
selő - testülete 6 igen 0 tartózkodás és 0 nem 
szavazattal az alábbi rendelet alkotja: 

16/2011.(IV.28.) 
AZ ÖNKORMÁNYZAT  2010. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 
ELFOGADÁSÁRÓL 

 

2.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tar-
tásáról szóló rendelettervezet megtárgyalása 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának 
Képviselő - testülete 6 igen 0 tartózkodás 
és 0 nem szavazattal az alábbi rendelet 
alkotja: 

17/2011.(IV.28.) 
A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ÉJSZAKAI 

NYITVA TARTÁSÁRÓL 

3.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtár-
gyalása a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete Zalakomár Község Önkormányzatánál a 
2010. évben elvégzett ellenőrzés tapasztalatairól 
készült Éves Ellenőrzési Jelentést elfogadja. 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete a Zalakaros Többcélú Kistérségi Társulás 
Belső Ellenőrének az Önkormányzat 2009. évi kötött 
felhasználású központi költségvetési támogatásai 
igénylése, elszámolása szabályszerűségének ellen-
őrzéséről szóló 57-4/2010/BEL számú vizsgálati je-
lentésre készített intézkedési tervet az előterjesztés-
ben foglaltak szerint elfogadja. 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete a Bakos A. Erzsébet belső ellenőr által  
Zalakomár Község Polgármesteri Hivatalánál a 
szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 
szabályszerűségének ellenőrzéséről szóló 1/2011 
számú vizsgálati jelentéséhez készített intézkedési 
tervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogad-
ja. 
 

4.) Beszámoló az adóhatósági tevékenységről 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete az előterjesztésben foglaltak alapján elfo-
gadja a 2010. évi adóügyi munkáról szóló beszámo-
lót. 
 

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

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete az irodaszer beszerzést illetően az 
Egerszeg Papír Kft.-t (8900 Zalaegerszeg, Mártírok 
útja 43.) választotta Zalakomár Község Önkor-
mányzata és intézményei beszállítójának. 
 

6.) Egyéb, aktuális ügyek 
a.) Intézményfenntartó társulás 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete közoktatási intézmény fenntartó társulást 
hoz létre Garabonc Község Önkormányzat Képvise-
lő- testületével. A megállapodás aláírásával meg-
bízza a polgármestert. 
 

b.) Egyéb felvetések 
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Képviselő-testület 

5.) Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. szociális bér-
lakásra beérkezett pályázatról döntés 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 

64/2011. (IV.18.) Képviselő- testületi határozat: 
Zalakomár község Önkormányzat Képviselő – 
testülete a kizárólagos tulajdonát képező 
Zalakomár, Hunyadi u. 7/1. szám alatt lévő 
szociális bérlakás bérlőjének Szerdahelyi Tünde 
(Zalakomár, Rákóczi. u. 13.) szám alatti tartóz-
kodási hellyel rendelkező személyt jelöli ki 
2011. május 2. napjával két havi kaució kiköté-
sével. A bérleti jogviszonyt határozott időre 
állapítja meg a képviselő – testület 2014. május 
2. napjáig. A bérleti jogviszonyra egyebekben 
az önkormányzat érvényben lévő helyi rendele-
te az irányadó. 
 
A képviselő – testület felhatalmazza Varga 
Miklós polgármester Urat a fenti tartalmú la-
kásbérleti szerződés megkötésére. 
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FAÜLTETÉS 

12-én a felsősök könyvtári vetélkedőn 
vehettek részt, amelynek témája 
Arany János és költészete volt. A négy 
fős csapatok az érdekes feladatok 
megoldása során használhatták a 
könyvtár kézikönyveit és az internet 
nyújtotta lehetőségeket is.  
13-án olvasás-szövegértés versenyre 
került sor, amelynek keretében a ta-
nulók egy ismeretlen szöveg elolvasá-
sa után különböző feladatokat oldot-
tak meg. A versenyen 2.-8. osztályig 
vehettek részt az osztályok legügye-
sebben olvasó diákjai. 

Április 11-én iskolánk tanulói 
megemlékeztek „A költészet 
napjáról”. Az ünnepi műsor-
ban József Attila versei mellett 
elhangzottak más híres ma-
gyar költők alkotásai is. A 
megemlékezésen egyben „A 
magyar nyelv heté”-nek ünne-
pélyes megnyitójára is sor 
került, amelynek keretében 
még aznap délután szavaló-
versenyt tartottak az alsós 
tanulók részére. 
A tanulók a tavaszról, a ter-
mészetről és a vízről szóló 
verseket szavaltak az érdeklő-
dőknek és a zsűrinek, aki a 
legügyesebbeket jutalmazta is. 
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Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fiatal újságíró szakkörösök munkái alapján készült. 
 

KÖLTÉSZET NAPJA 

 

SULI HÍREK 
 

Április 5-én iskolánk 
tanulói részt vettek a 
Zalakarosi Móra Ferenc 
Általános Iskolában ren-
dezett Móra-napokon, 
ahol szép eredményeket 
értek el. 
RAJZ: (Móra mű- il-
lusztrálása) 
2. helyezett Opra Rebe-
ka 3.a  Felkészítője: Ko-
csis Mátyásné 
3. helyezett Horváth 
Stefánia Réka 3.a Felké-
szítője: Kocsis Mátyásné 
PRÓZAMONDÓ 
VERSENY: (Móra mű) 
 2. helyezett Szanyi 
Gertrúd Jusztina 3.a 
Felkészítője: Kocsis 
Mátyásné 
 2. helyezett Kérges Va-
lentin 4.a Felkészítője: 
Kőfalviné Beke Magdol-
na 
 
Április 6-án rendezték 
Nagykanizsán az Alap-
műveleti matematika 
verseny megyei forduló-
ját. A megmérettetésen 
iskolánk 8. osztályos 
tanulója 6. helyezést ért 
el. A tanuló oklevélben 
és könyvjutalomban 
részesült. 
Felkészítő tanára: 
Partiné Birnbauer Kata-
lin  

 
Bognár Ádám 

Május 3-án Iskolánkban hagyományteremtő 
szándékkal faültetésre került sor. Mindkét 
első osztály elültetett egy-egy fűzfát az is-
kola udvarán a focipálya szomszédságában. 
Ezek a fák a tanulókkal együtt fognak majd 
cseperedni az évek során, akik kísérik  
és vigyáznak rájuk. 

A faültetésben részt vet-
tek a nyolcadik osztályo-
sok is, akik védnökei 
lettek az elültetett fák-
nak. Az ültetés végén 
minden osztály névsorral 
ellátott szalagot helye-
zett el a fa mellett, amely 
a későbbiekben az iskola 
galériájában kerül kiállí-
tásra. 
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ZALAVÁRI VERSENY 

Zalavárban az alsó tagozatos tanulók részére 
mesemondó versenyt rendeztek a KÖLTÉSZET 
NAPJA alkalmából, amelyre szabadon válasz-
tott verses mesével várták a tanulókat. Isko-
lánkból az 1.b osztályból Bogdán Boglárka, a 2. 
a osztályból Debrei Veronika, a 2.b osztályból 
Losonczi Lilla a 4.b osztályból pedig Losonczi 
Mária képviselte iskolánkat. Közülük első he-
lyezést ért el Losonczi Mária, aki Csukás István, 
A sínen ül egy fehér nyúl című versét szavalta 
és harmadik helyezett lett Losonczi Lilla , Csu-
kás István , Sün Balázs című versével. (Felkészí-
tő nevelők: Hatos Eszter; Anda Zoltánné) 
 

A mesemondó versenyhez kapcsolódva rajzpá-
lyázattal is neveztek tanulóink, melynek témája 
első és második osztályban Móricz Zsigmond , 
Iciri-piciri verses meséje volt, harmadik és ne-
gyedik osztályban, La-Fontaine, A holló és a róka 
című művét kellett rajzba önteni. A rajzverseny 
eredményei: 
1. osztály: Bogdán Zsófia  II. helyezett (Felkészí-
tő nevelő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
2. osztály: Horváth Hanna  I. helyezett (Felkészí-
tő nevelő: Anda Zoltánné) 
                 Balázs Fanni      II. helyezett (Felkészí-
tő nevelő Anda Zoltánné) 
 

Húsvét az óvodában 
 
„Itt a Húsvét, eljött végre 
A szép lányok örömére. 
Most a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájuk…” 
 
A Húsvétot megelőző napok szokásává vált óvo-
dánkban a tojásfestés, díszítés. A csoportszobákat 
zöld ágakra akasztott hímes tojások díszítik. A 
gyerekek locsoló verseket, mondókákat tanulnak.  
A Húsvét váró napunkon a Péczely Attila népze-
nei csoport látogatott el hozzánk és adott ízelítőt 
műsorából. A gyerekeket megismertették az álta-
luk megszólaltatott népi hangszerekkel. Közös 
éneklés után, minden csoport előadta az ünnep 
alkalmából tanult mondókáját, versét vagy dalát. 
 

   Hózensteiner Lászlóné 

Anyák napi ünnepség a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodában 
 
„Szavakat keresek, 
anyák ünnepére, 
Az én jó anyácskám  
felköszöntésére.” 
 
Mind a hét csoport lázasan készülődött az év 
egyik legszebb ünnepére az Anyák napjára. 
Kicsik és nagyok keresték a legszebb szavakat, 
mellyel kifejezhetik hálájukat, szeretetüket. 
Kezükben virágcsokorral, apró ajándékkal meg-
illetődve álltak a számukra legfontosabb előtt. 
Verssel, dallal köszöntötték az anyukákat, 
nagymamákat.     
  

Karancz Zoltánné 
 

Kanizsa Csillagai 
 
2011.04.27-én az Etnikai munkacsoport szervezésében meghívtuk a Kanizsa Csillagai együttest.  
A művészek autentikus zenét játszottak. A programon részt vettek az óvodába járó gyermekek, szülők, 
pedagógusok.A zene, tánc, ének segítségével interaktív kapcsolat, érzelmi kötődés alakult ki a más 
kultúrájú gyerekek és szülők között. 
 

A kultúrnapon közös éneklés, tánc, zenehallgatás és zenélés volt. 
Célunk volt: - a cigányok zenei világának megismertetése 
                     - a társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 
                     - tolerancia, előítélet mentes magatartás megsegítése 
                     - a gyermek óvodai rendezvényeken való részvételének megsegítése 
                     - érzelmi nevelés, közösségi élmény, szocializáció 
                     - óvoda – család kapcsolatának erősítése. 
      

         Kötőné Kürti Csilla 
 



  

KULTÚRA  
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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   
 

KÉPSZERKESZTÉS ÉS WEBKEZDŐ TANFOLYAM 
 

Képzési cél:  
A képszerkesztés modul célja, hogy a képzésben részt vevők 
megismerjék a számítógépes képszerkesztéssel kapcsolatos 
alapfogalmakat, készség szinten elsajátítsák a szerkesztéssel 
kapcsolatos alapismereteket, ezáltal képessé váljanak képek 
számítógépen történő formázására, szerkesztésére és világhá-
lón való közzé tételére. 
A Webkezdő modul célja, hogy a képzésben részt vevők 
megismerjék a webszerkesztés, weblap-készítés alapfogalma-
it és készség szinten elsajátítsák a szerkesztéssel kapcsolatos 
alapismereteket, ezáltal képessé váljanak egyszerűbb webol-
dalak létrehozására és szerkesztésére. 
Info/jelentkezés a Művelődési Házban 

FŐZŐVERSENY 
 

Az idei évben hosszú idő után először, július első 
szombatján megrendezésre kerül a falunap, ahol 
főzőversenyt is rendezünk. Olyan csapatok jelent-
kezését várjuk, akik összemérnék tudásukat a faka-
nálforgatás terén. 
 

Jelentkezés/info a Művelődési Házban, nyitvatar-
tási időben. 
(93) 386-314 
kulturhaz@zalakomar.hu 

 
 
 

A főzés olyan mint a művészet, 
vannak alapok, de változtathatunk rajtuk, az össze-
tevőkön, az alkotóelemek mennyiségen, hozzáadjuk 
önnön kreativitásunkat és máris új, egyedi dolog, íz 

RÉGI KÉPEK TÁRHÁZA 
 

A Zalakomári Művelődési Ház facebook oldalán 
elindult a régi, településünkhöz köthető, az el-
múlt időkben készült képek feltöltése. Minden 
hónapban lapunkban is közzé teszünk 1-2 képet, 
hogy ne csak az internet elérhetőséggel rendelke-
zőknek okozzunk örömet. 
A Művelődési Ház gyűjtést is rendez! Várunk 
minden olyan képet (legyen az új vagy régi) és 
videó felvételt, melyek településünkhöz, a Műve-
lődési Házhoz, a kultúrához köthető. A képeket és 
videókat természetesen feldolgozás után a gazdá-
ja visszakapja. Létrehozunk egy digitális archí-
vumot az elmúlt időkről. 

 

Minden segítséget előre is köszönnek a Műve-
lődési Ház dolgozói! 

 
Május 28-án 15 órától gyermeknapot 
tart a Művelődési Ház a Fecskefészek 

Kulcsosház udvarán. 
Bőrözős játszóházzal, népi játékokkal 
és sok-sok mulatsággal várunk min-

den kicsit és nagyot! 

Úttörőcsapatunk citerazenekara: Tóth Éva, 
Kuzma Vali, Szakonyi Anikó, Etler Tamás, Tóth 
Miklós, Iványi Lajos. 

Nagyi segítő tanfolyamunk véget ért. Minden sikeres 
eredményt elérő hallgatónak gratulálunk! 



  

 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. 

Tárkonyos sertésnyelv kapros 
túrógombóccal 

Hozzávalók 4 személyre: 
• 4 db sertésnyelv 
• 1 közepes fej vöröshagyma 
• 4 db babérlevél 
• Só 
• Néhány szem egész bors 
• Tárkony 
• 15 dkg sárgarépa 
• 15 dkg zeller 

 
A túrógombóchoz: 

• 25 dkg túró 
• 4 dkg búzadara 
• 3 dkg liszt 
• Apróra vágott kapor 
• Só 
• Ízlés szerint őrölt bors 
• 1 db tojás 

 
 
Elkészítése: 
 

A sertésnyelvet leforrázzuk és a lepedéket lekaparjuk róla. A 
sárgarépát és a zellert hasábokra vágjuk, a vöröshagymát 
egészben hagyjuk. A sertésnyelvet vöröshagymával, babérle-
véllel, tárkonnyal, sóval, borssal feltesszük főni. Annyi vizet 
öntsünk rá,. Hogy csak félig lepje el. A főzővíz a későbbiek-
ben felhasználásra kerül. Amikor a nyelv majdnem kész hoz-
záadjuk a sárgarépát és a zellert. Amikor ez puha, akkor a 
nyelvet kiszedjük a vízből és készítünk egy tejfölös, mustá-
ros, tárkonyos habarást, s ezzel a főzővizet besűrítjük. 
 
Túrógombóc: 
A hozzávalókat összekeverjük. Kb. fél órát pihentetjük. 
Gombócokat formázunk s bő, enyhén sós vízben kifőzzük. 
Tálaláskor a nyelvet egészben a tányérra tesszük, leöntjük a 
mártással, mellé rakjuk a túrógombócos és citromkarikákkal 
díszítjük. 
 
Jó étvágyat! 

 

 

Közérdekű Információk 
 

Zalakomári KMB Iroda: 
Cím: Zalakomár, Árpád utca 44 
Telefon: (93) 386-428 
 
Zalakarosi Rendőrőrs: 
8749 Zalakaros, Hegyalja út 45. 
Telefon: (93)340-433  
 
Orvosi ügyelet: 
Cím: Zalakaros, Jegenye sor 1.( a mentőállo-
másnál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 
08:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon péntek 
16:00 órától az első munkanap reggel 08:00 
óráig 
 
Hibabejelentők: 
Közvilágítási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80-20-50-20 (zöld szám) 
e-iroda: kozvilcc@eon-hungaria.com 
 
Áramszolgáltatási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/205-020, 06-40/545-545 
 
Vízmű ügyelet: 
Telefon: 06-80/314-019 
 
E-ON hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/301-301 
 
Távközlési hibabejelentő: 
Telefon: 194 
 
Környezetvédelmi Felügyelőség: 
Telefon:06-80/401-111 


