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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 
 
A 2012. decemberi Komári Hírmondóban tájékozta-
tást adtunk az építményadóról szóló 33/2011. 
(XII.13.) önkormányzati rendelet változásairól.  
 
Lakossági visszajelzések alapján a megjelent cikket az alábbiak-
kal egészítjük ki: 
 
A fenti módosítás NEM ÉRINTI az építményadó rendelet 2. §-át, 
mely szerint mentes az adó alól: 
 
a) azon építmény, amellyel azonos helyrajzi számon lévő lakás 
céljára használt épület után a magánszemély a 15/1995.(XII.13) 
önkormányzati rendelet szerint magánszemélyek kommunális 
adóját fizeti, kivéve azt az építményt, vagy az építmény olyan 
részét, melyet vállalkozási tevékenység céljára használnak 
b) a lakás és nem lakás céljára épült építmény vagy építmény 
olyan része, amelyet az illetékes hatóság lakóhelyként a nyil-
vántartásába bejegyzett, amelyet tartósan lakás céljára egész 
évben megszakítás nélkül használnak  
 
A fentiek alapján az építményadó rendelt az újságban is hivat-
kozott módosítása természetesen nem vonatkozik azon adófize-
tőkre, akik kommunális adót fizetnek.  
 
A rendelet módosítással az építményadó mértéke tulajdonkép-
pen nem változott, nem emelkedett, csak más elven került meg-
határozásra. 
 
     Zalakomár Önkormányza-
ta 

RÖVID HÍREINK 
 

Adósságkonszolidáció 
Zalakomárban is 

 
A Magyar Állam 2012. év végén 
az 5000 fő alatti települések 
adósságát átvállalta, mely orszá-
gosan 1756 települést érintett. 
2012. december 28-án minden 
egyes érintett Önkormányzat 
esetében megtörtént az adósság 
rendezése. Zalakomár Község 
Önkormányzata esetében ez a 
likvid hitelt és a hosszú lejáratú 
hiteleket érintette. Az állam így 
összesen 51.432.892.- Ft hitelt 
fizetett ki Zalakomár községnek. 
 

 
Képviselő-testület 

 Munkaterve 
 
Zalakomár Község Önkormány-
zata elfogadta 2013. évi munka-
tervét, mely a weboldalról le-
tölthető, az alábbi címen: 
http://zalakomar.hu/2012_12_17
_ules 
 

 
Megyei Könyvtárhoz 

csatlakozott Zalakomár 
 
Zalakomár Község Önkormány-
zata a zalaegerszegi Deák Ferenc 
Megyei Könyvtárral kötött meg-
állapodást a Könyvtári szolgálta-
tások ellátására 2013 évtől kez-
dődően. Ez a gyakorlatban nem 
fog változást jelenteni, hiszen a 
mozgókönyvtári feladatokat 
továbbra is a nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár fogja 
ellátni. 

IDŐSEK NAPJA – KARÁCSONY 
 

Decemberben, a hagyományokhoz hűen köszöntötte az 
időseket Zalakomár Község Képviselő- Testülete. A ren-
dezvénynek idén a Művelődési Ház adott otthont. A dél-
utánon meglepetés is várta a vendégeket: Leblanc Győző 
és Tóth Éva operett-műsora.  
 
December végén a Művelődési Ház is megtartotta karácso-
nyi ünnepségét, amelyen fellépett az idén alakult 
Zalakomári Vegyeskar is, és közös műsort adott az Egymá-
sért Klub és a Zalakomári Dalkör.  
 

Idén, 2013-ban is nagy szeretettel várunk minden 
érdeklődőt aktuális programjainkra! 



  

megalapozásában Önök is szerepet 

alálja a lakossági 
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FARSANG - VÍZKERESZTTŐL HAMVAZÓSZERDÁIG, TORKOS CSÜTÖRTÖK 

 
A farsang évenként ismétlődő időszak, amelyet 
évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznó-
torok, jelmezes felvonulások jellemeznek. 
 
Magyar elnevezése egyes kutatók szerint a német 
"faseln": fecsegni, fantáziálni, pajkosságot űzni szó-
ból ered. Más elmélet szerint bajor-osztrák jöve-
vényszó, a vaschang-ból származik. Első írásos fel-
lelését 1283-ból, bajor-osztrák adatokból ismerjük. 
Hazánkban - elsősorban német hatás eredménye-
ként - a középkorra tehető a farsang kialakulása.  
Elterjedése 3 fő területen történt: a királyi udvar-
ban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. 
A királyi udvarban jelentős volt az itáliai hatás, míg 
a másik két szinten német hatás érvényesült. 
A farsang hosszú is lehet és rövid is, attól függően, 
hogy mikor van húsvétvasárnap. Magyarországon 
vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot meg-
előző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz "húshagyó 
keddig", vagy "hamvazószerdáig".  
A farsang a párválasztás időszaka is volt és egyben 
fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt idő-
szakában már tilos volt esküvőt tartani. Bizonyos 
vidékeken úgy tartották, hogy az eladósorban lévő 
lányoknak  a farsang idején mindenképpen párt kell 
választaniuk.  A farsangi időszak végén a vénlányo-
kat különféle módokon kifigurázták, például az 
úgynevezett tuskóhúzással.  A falun – nagy zajjal – 
végighúzott tuskót a legények a vénlányok kapujára 
kötötték, és lánycsúfoló dalokat énekeltek.  
Farsangvasárnap, Farsanghétfő, Húshagyó Kedd, 
ezek a napok zárják le a farsangot, és mindegyikhez 
más-más néphagyomány kötődik, melyek többségé-
nek van gasztronómiai vonatkozása is. A farsang 
utolsó napját jelölő „húshagyó” elnevezés a böjt, a 
böjti étkezés kezdetét jelenti. Ez az utolsó nap a 
negyvennapos böjt előtt, amikor még annyit szabad 
enni a hagyományos farsangi ételekből, ki mennyit 
akar: kocsonyát, káposztát és fánkot. A farsangi 
étkezések alapvető étele a fánk. Mágikus erőt tulaj-
donítottak neki pl. a Szerémségben azért sütötték, 
hogy a vihar ne vigye el a háztetőt.  Bács megyében 
pedig érdekes szokás volt, hogy az első fánkot eltet-
ték, megszárították és porrá törve a beteg állatoknak 
adták.  
A hamvazószerdát követő napon, az egynapos böjt 
után a böjtöt felfüggesztik. Ez a nap a torkos csütör-
tök - habár a húsvéti böjt kezdete – a farsangi ma-
radékok elfogyasztásának a napja.  A böjt alatt vi-
szont húst nem szabad enni, csak tésztát, aszalt 
gyümölcsöt, leveseket és más böjti ételeket. 
Ilyenkor rendezik a monumentális, jelmezes felvo-
nulásokkal tarkított, hatalmas tömegeket megmoz-
gató karneválokat Velencében és Rióban. Hazánk-
ban az egyik legjellegzetesebb, évszázados, 

hagyományokat őrző, a legnagyobb farsangzáró esemény 
farsangi mulatság, a mohácsi busójárás. Időpontja keresz-
tény egyházi időponthoz kötődik, és minden évben a böjti 
időszak kezdete (húshagyó-kedd) előtt hat nappal veszi 
kezdetét, amely nap így értelemszerűen mindig csütörtök-
re esik, és hat napig tartó farsangolás első szakasza a csü-
törtöktől szombatig tartó kisfarsang, melyet azután a bu-
sójárás legfőbb látványossága a farsangvasárnap követ.  El 
kell űzni a halált, az ártó erőket, a hideget. Zajos mulatsá-
gokkal kell elkergetni a gonosz szellemeket, akik el akar-
ják gyengíteni a Napot.  
Zala megyében, több faluban, így például községünkben 
is, húshagyókedden „maszkázás” volt a szokás. Nappal, 
kora délután a gyerekek maskurának öltöztek, különféle 
házi készítésű jelmezeket öltöttek magukra és járták a falu 
házait. Az őket fogadó házaktól apró ajándékokat, cukor-
kát, édességet, pénzt kaptak. Este a felnőttek öltöztek be, 
olyan módon, hogy függönydarabbal, ronggyal az arcukat 
eltakarták. Az utcai járókelőket ijesztgették, aki közel 
ment hozzájuk pálcákkal megcsapkodták, és mindenféle 
bolondságokat eszeltek ki. A legények (az álarc védelmé-
ben) megsimogatták, megölelgették a számukra kedves 
lányokat. A maszkások nem beszéltek, csak bólogattak a 
fejükkel, nehogy a hangjukról fölismerjék őket. Megláto-
gatták az ismerős házakat, a zsebüket ütögették, hogy a 
háziasszony oda tegye a kalácsot, a pénzt és egyéb masz-
kásoknak járó adományt. A maszkásoknak a legtöbb he-
lyen fánkot adtak, ezért hosszú nyelű fakanalat vittek 
magukkal, erre húzták a fánkokat. Amikor a háziak tapo-
gatták, csiklandozták, bögyözték őket, a fakanállal ráütöt-
tek a kíváncsiskodók kezére.  
Többé-kevésbé ezek a szokások a felnőttek körében a mai 
időkig községünkben is megmaradtak. 

 
     Hatos Tibor 
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SULI-HÍREK 

 
Mikulás buli 

 
December hatodikán ismét ellátogatott isko-
lánkba a Mikulás. Délelőtt az alsó tagozatos 
osztályokat kereste fel, ahol a nebulóknak 
ajándékcsomagokat adott át. Délután került 
megrendezésre a felsősök Mikulás bulija, 
amelyet a Sorry Művészeti Tánccsoport tán-
cosainak produkciója nyitott meg. A zenét 
Sziva László és Fábián András tanár úr szol-
gáltatta a diákok kéréseinek megfelelően. A 
rendezvény jól sikerült, és a hangulatot csak 
fokozta, hogy a táncosok között megjelent a 
Mikulás is. 

 

Karácsonyi ünnepély 
 

 
 
Mint minden tanévben, az idén is december végén, 
a szünet előtti utolsó tanítási napon tartottuk isko-
lánkban a közös karácsonyi ünneplést.  
 
A tornateremben bemutatott műsorban kicsik és na-
gyok egyaránt szerepeltek. A karácsonyi versek és az 
alsósok tánca mellett bemutatásra került Jókai Mór: 
Melyiket a kilenc közül? című novellájának színpadi 
változata a 6.a és 4. a osztályosok előadásában. Elhang-
zott a közismert Csendes éj című dal is, amellyel 
a pedagógus énekkar örvendeztette meg a hallgatósá-
got. 
A műsort összeállította, és a tanulókat felkészítette: 
Kovács Szilvia, Tóth Hajnalka, Győrfiné Bándi 
Zsuzsánna és Bencze Margit tanárnők. 

Versenyeredmények 
 
A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály 
Szakközépiskola és Szakiskola által hirdetett 
„I 3-ön” megyei informatika versenyen 
Opra Laura 8. osztályos tanuló 5. helyezést 
ért el. 
Felkészítő tanára: Fábián András 
 
A helyi katolikus plébánia által meghirde-
tett Betlehem-készítő versenyen eredmé-
nyesen szerepelt iskolánk 7. osztályos csa-
pata. A Bogdán Ildikó 130., Köncz Csilla és 
Bogdán Klára alkotta trió papírból készült 
betleheme végül 2. helyezést ért el. Felkészí-
tő tanár: Hajmásiné Török Gyöngyi  

TÁNC GÁLA 
 
December elején a Művelődési Házban év 
végi tánc gálát tartottunk. A rendezvé-
nyen a  helyi tánccsoportok mellett a 
balatonmagyaródi Fuego Tánccsoport is 
színpadra lépett.  

 
A programot táncgála zárta, ahol a legaktívabbak 
a képen is látható táncosok, akik a Művelődési Ház  
legújabb és legfiatalabb tánccsoportját alkotják. 
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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 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE 

 
Zalakomár Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
az alábbi önkormányzati lakás szociális alapon történő 
bérbevételére: 

CÍM: Zalakomár, Hunyadi u. 7. 1. lakás 
 
Alapterület: 44,48 m

2 

Helyiségek: szélfogó, konyha–étkező, kamra, fürdő, közle-
kedő, WC, szoba 
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás, konvektoros 
gázfűtéssel. 
Fizetendő lakbér összege: 180.-Ft/m2/hó 
Bérbeadás időtartama: max. 3 év  
A lakásba beköltözhető személyek száma max.: 4 fő 
A lakás megtekinthető: munkanapokon 8,00 órától 12,00 
óráig. 
 

A lakás rezsijét a bérlő fizeti, az a bérlőt terheli. 

A BÉRBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI: 

Bérbeadás kizárólag lakás céljára történik, a lakásbérleti 
szerződésben meghatározott feltételek szerint. A szerződés-
ben meghatározott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési 
igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel 
együtt. 
 
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRLAKÁSRA AZ A SZEMÉLY 

JOGOSULT, AKI AZ ALÁBBI FELTÉTELEKNEK MEGFELEL: 

a) a pályázó munkaviszonnyal, közalkalmazotti, vagy 
köztisztviselői jogviszonnyal (a továbbiakban: 
munkaviszony) rendelkezik. 

 Határozott idejű munkaviszony esetén bérleti 
szerződés a határozott idejű munkaviszony meg-
szűnéséig köthető. 

b) a pályázó, házastársa (élettársa), illetve a vele együtt 
költöző közeli hozzátartozója tulajdonában, 
bérletében nincs másik beköltözhető lakása és 

c) a pályázó, valamint az együtt költöző közeli 
hozzátartozók egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 3 –
szorosát, továbbá 

d) bérlő, valamint a vele együttköltözők nem rendelkeznek 
olyan vagyonnal, járművel, vagyoni értékű joggal, 
amelynek értéke  
-  külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legki-

sebb összegének húszszorosát, 
- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének hetvenszeresét meghaladja.  
 

A PÁLYÁZAT MELLÉKLETÉT KÉPEZI: 

- a pályázó, valamint együtt költöző közeli hozzátartozója 
jövedelem- és vagyonnyilatkozata;  
- munkáltatói keresetigazolás 
 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a kiírt pályázati feltételeket 
elfogadja. 
 
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon, a kötelező mellékletekkel együtt hiánytalanul kitölt-
ve lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 1. sz. irodájában. 
 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 28. 10.00 
óra 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
időt követő első képviselő-testületi ülés. 
 
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság rangsorolja a pályázati 
kiírásnak és feltételeknek megfelelő pályázatokat.  
 
A rangsorolás szempontjai az alábbiak lehetnek: 
-     több gyermeket nevel, 

- fiatal házas (35 év alatt), 
- büntetlen előéletű, 
- 2 éven belül szabálysértést nem követett el, 
- köztartozása nincs, 

- előtakarékossági programban részt vesz, 
- több éve zalakomári lakos (min. 3 év), 
- a pályázó házas- vagy élettársa munkaviszonnyal 

rendelkezik (vagy munkaviszonnyal rendelkezett) 
 

A bérlő személyéről a Képviselő- testület dönt. 
       

hz 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a települési ügyse-
géd ügyfélfogadási rendje a következő: 
 
Zalakomár, Tavasz u. 13. sz. alatt: 
 
 Kedd 9.00-16.00 
 Péntek  08.30-12.30 
 
A települési ügysegéd a járási hivatal képviseletében 2013. 
január 1-től az alábbi – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. hatálya alá tartozó- alábbi 
támogatások megállapítása tárgyában jár el: 
 
- alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre te-
kintettel megállapított ápolási díj 
- időskorúak járadéka 
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 
Papné Szabó Mónika 

jegyző 
 


