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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

ÚTFELÚJÍTÁS A FŐ ÉS  
ATTILA UTCÁKBAN 

 
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzata 2014.március 19-én köz-
beszerzési eljárást tett közzé a Za-
lakomár Fő utca, Attila utca burko-
lati felújítási munkálataira.  
Az Önkormányzat 2014. április 11-én a 
közbeszerzés nyerteseként a Reál-
Munkagép Kft.-t és a Colas Út Építő-
ipari Zrt-t, mint közös ajánlattevőt 
hirdette ki, akikkel 2014. április 30-án 
megkötötte a vállalkozási szerződést. A 
munkaterület átadása május 7-én rend-
ben megtörtént, a két cég emberei 
megkezdték a munkálatokat. A két utca 
burkolati munkái, mely az aszfaltozást 
is tartalmazza, összesen bruttó 
41.382.295.-Ft-ba kerülnek. Ezt az ösz-
szeget, az Önkormányzat a 2013. évben 
befolyt közigazgatási bírságokból fede-
zi. A burkolat felújítási munkálatok 
befejező időpontja 2014. június 10-e. A 
felújítás ideje alatt, esetlegesen előfor-
duló közlekedési nehézségek miatt a 
lakosság türelmét kérjük. 
 

KEDVEZMÉNYES  
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
2014. május 1-től kedvezményesen 
vásárolható 120l-es hulladékgyűjtő 
edény bruttó 3810 Ft-os áron. A ked-
vezményes edények vásárlására annak 
az ingatlantulajdonosnak van lehetősé-
ge, akinek jelenleg nincs edénye. Vásá-
rolni ügyfélfogadási időben lehet a 
hivatalban. (8751 Zalakomár, Tavasz u. 
13.) 
 

„ZALA MEGYE RENDŐRSÉGÉÉRT” DÍJ 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
a területi és helyi szervei társadalmi 
kapcsolatai építésében, a korszerű 
Rendőrség-kép terjesztésében és a 
Rendőrség népszerűsítése érdekében 
kifejtett kiemelkedő tevékenység, 
illetve teljesítmény elismerésére 
három évvel ezelőtt „Zala Megye 
Rendőrségéért” címmel kitüntető díjat  

alapított természetes és jogi személyek 
részére. A díj odaítélésére minden 
évben, hagyományosan a Rendőrség 
Napja alkalmából kerül sor. Idén a 
Zalakomári Önkormányzat részesült 
elismerésben. A díjat május 17-én az 
„Egerszeg Fesztivál” keretében vehette 
át Varga Miklós polgármester. 

 

KÖSZÖNET 

Ezúton is szeretné kifejezni háláját és 

köszönetét Baranyainé Járó Marika és a 

Németh család mindazoknak, akik bármilyen 

formában segítették azt, hogy Marika eljusson 

a németországi látásvizsgálatra illetve, hogy a 

Németh család újrakezdhesse életét.  

Köszönik a támogatást, a segítséget, az 

összefogást! 

 

HANGOS OLVASÁSI VERSENY 

Áprilisban hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk „A magyar 
nyelv hetét”, amelynek keretében több rendezvényre is sor került. 
 
A hónap elején a tanulásban akadályozottak mérték össze tudásukat hangos 
olvasásból. A versenyen alsós és felsős diákok is részt vettek, összesen nyolcan 
vállalkoztak arra, hogy bemutassák kedvenc olvasmányukat. Ezt a programot Tóth 
Hajnalka, gyógypedagógus szervezte.  

Eredmények a 2. oldalon 

 

http://zalakomar.hu 
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FAGYOSSZENTEK 
 
„A népi hagyomány szerint Pongrác, 
Szervác és Bonifác az úgynevezett 
"fagyosszentek": névnapjuk május 12. 
és 14. közé esik. A több évszázados 
tapasztalat szerint ilyenkor nagy az 
esélye annak, hogy a kellemesen meleg 
időjárás ismét hidegre fordul, sőt akár 
fagyot is hozhat, ami tönkreteheti a 
sarjadó rügyeket és a vetéseket. 

naptárra. Akkor a korábbi - még a Julius 
Caesartól származó - naptár pontatlansága 
miatt felgyülemlett 10 nap hibát azzal 
küszöbölték ki, hogy 1582. október 4-e után 
másnap október 15-ét írtak. Ettől kezdve 
tehát 10 nappal eltolódtak a dátumok a régi 
naptárhoz képest. A fagyosszentek időjárási 
szabálya viszont - Pongráchoz, Szerváchoz, 
Bonifáchoz kötődve - május 12-14. maradt 
ezután is. Gyakran lehet hallani (például 
ebben az évben is), hogy "korán jöttek az 
idén a fagyosszentek". Az előbbieket 
figyelembe véve tulajdonképpen május első 
napjaiban van a rendes idejük. Az éghajlati 
statisztika is több fagyesetet mutat ki erre 
az időszakra, és jóval kevesebbet a 
fagyosszentek tényleges napjaira. A 
hagyomány szerint a Krisztus utáni 3-4. 
században élt három szentéletű férfi a 
keresztény hitéért halt mártírhalált, míg 
más források szerint a három szent azért 
fagyott halálra, mert ruháikat a 
szegényeknek adták. Egyes kutatók a 
fagyosszenteket magyar szenteknek 
nevezik. Tény, hogy a magyar néphit 
számos legendát ismer a három férfiról: 
ezek szerint Pongrác kánikulában, a 
subájában megfagyott, Szervác a Tisza 
közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot 
pedig agyoncsípték a szúnyogok. Mivel 
ezért ők haragszanak ránk, bosszút 
esküdtek ellenünk, és évről évre 
visszajárnak, hogy tönkretegyék a termést. 
Fagyot ráznak, letarolják a veteményt, 
megdermesztik a földet, sok fájdalmat 
okozva ezzel az embereknek. Egyes 
vidékeken viszont úgy vélik, hogy e 
rosszindulatú szentek jóságosak is tudnak 
lenni, ugyanis ha kisüt a nap, bő termést 
hoznak a szőlősgazdáknak. "Sok bort hoz 
ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác), 
ha felhőt egyiken se látsz!" - vallja a népi 
jövendölés. Több hasonló tartalmú rigmus 
is ismeretes, mint például "Szervác, 
Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot 
ráz!" vagy "Pongrác, Szervác, Bonifác, 
Zsófia is lehet gyász!" - ami arra utal, hogy 
Zsófia napja is hozhat fagyot, ezért egyes 
vidékeken a Zsófiákat is a rosszemlékű 
fagyosszentek közé sorolják. Annak, hogy a 
nép miért figyelt fel erre a 
szabályszerűségre, és miért nem méltat 
figyelemre más hasonló időjárási 
érdekességeket, a magyarázata igen 
egyszerű. A májusi fagy igen gyakran egy 
esztendő termését tehette tönkre, akár 
országos csapás is lehetett, így érthető, 

hogy a földműveléssel foglalkozók 
külön figyelemmel fordultak a jelenség 
felé. A kalendáriumok bölcsei ezért az 
alábbi tanácsot adták a gazdáknak: 
"Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a 
fagyos szentök, hogy a szőlő el ne 
fagyjon, füstöljenek kendtök!" Ám 
nemcsak Pongrác, Szervác és Bonifác 
május fagyosszentjei. Ugyanis van még 
egy: Orbán (május 25.), akinek a 
nevéhez szintén sok-sok népi 
bölcsesség kötődik. Az orvosokon kívül 
a szőlősgazdák is figyelték az Orbán-
napi időjárást, mert "ha Orbán nevet, a 
szőlő sír" vagy egy más megfogalmazás 
szerint: "savanyú lesz a bor, ha Orbán 
napja esős, édes, ha tiszta az idő." 
Egészen távoli prognózist mutat az a 
népi jövendölés, amely szerint 
"amilyen Orbán napja, olyan lesz az 
ősz". Felhasználták ezt a napot 
termésbecslésre is, mert "ha Orbán 
napja szép, úgy bő lesz az esztendő". A 
négy fagyosszent tehát könnyen 
elronthatja a szép májusi 
napsütésünket. Na, de bánkódásra 
semmi ok, hiszen a nyár melegét nem 
befolyásolják.”   
   Hatos Tibor 

No, de kik is azok a fagyosszentek? De vajon 
miért? És honnan jött ez a népi bölcsesség, 
miszerint Pongrác, Szervác és Bonifác 
fagyokat okoz? Már a régiek is megfigyelték, 
hogy ez a három "jómadár" könnyen 
visszacsalogathatja kertjeink rémét, a hajnali 
fagyot, és kárt okozhat veteményeseinkben, 
sőt még a szőlő-gyümölcs ültetvényekben is. 

Ráadásul az agrometeorológusok kutatásai 

alapján tényleg bebizonyosodott, hogy a 
fagyosszentekre vonatkozó néphit nem légből 
kapott állítás. Alapja az, hogy május elején 
nagy a valószínűsége a sarkvidéki hideg 
légtömegek betörésének a Kárpát-medencébe, 
az ezzel járó derült időnek és az erős éjszakai 
lehűlésnek. Ez azonban korántsem jelenti azt, 
hogy minden évben fagy lenne ezeken a 
napokon, csak azt, hogy a múlt tapasztalatai 
alapján többször fordul elő ilyenkor erős 
lehűlés, mint ez időszak előtt és után. 
Természetesen az is előfordulhat, hogy éppen 
ezek a hónap legmelegebb napjai, vagy előtte, 
illetve utána köszöntenek be fagyok, erős 
lehűlések. Éppen ezért nem szabad pontosan a 
nevezetes napokhoz ragaszkodni, már csak 
azért sem, mert ez a hiedelem is nagyon régi 
keletű, valószínűleg még a naptárreform előtt 
keletkezett. A fagyosszentekhez kötődő 
hiedelem helytállóbb lesz, ha figyelembe 

vesszük az 1582-es naptárreformot. Ekkor 
tértek át ugyanis a ma is érvényes Gergely- 

HANGOS OLVASÁSI 
VERSENY EREDMÉNYEI 

Alsó tagozat: 
1. Bogdán János 3.b 
2. Bogdán Csilla 4.a 
3. Bogdán Erika 4.b 

 

Felső tagozat: 
1. Bogdán Zsanett 5.b 
2. Bogdán László 6.a 
3. Kovács Ibolya 5.a 

 

 



 

Közterület- felügyelet Zalakomár  
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„MAGYAROS” DÉLUTÁN 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon fejeződött be „A magyar 
nyelv hetének” programsorozata. Ennek első eseménye az alsósok 
versmondó délutánja volt, ahol bárki elszavalhatta kedvenc versét.  

 
Ezután következett az alsósok és a 
felsősök játékos vetélkedője. Amíg a 
kicsik a könyvtárban Perényi Ildikó 
tanító nő irányítása alatt mérték 
össze tudásukat, addig a felső 
tagozatosok a magyar teremben 
Hatos Eszter tanárnő vezetésével 
vetélkedtek. A játékos feladatok 
között volt többek között puzzle, 
helyismereti feladat és verskeresés is. 
Az izgalmas megmérettetés során az 
alábbi eredmények születtek:  
 

Alsó tagozat: 
1. helyezett: 3.b „Aranycsapat” 

csapata  
(Riczu Beáta, Major Krisztofer, 
Bogdán Vanessza, Bogdán Éva) 

2. helyezett: 2.a „Villám” 
csapata 

(Kardics József, Bogdán Csaba, 
Bakonyi Mária, Vajda Bálint) 

3. helyezett: 4.a „Szuper 
csapat” csapata  

(Horváth Nikolett, Lakatos Tamara, 
Tinó Dorina, Bogdán Csilla) 
 4.b „Ászok” csapata  
(Takács Diána, Kérges Zsolt, Korpádi 
Petronella, Bogdán Lajos P.u.) 
 
Felső tagozat: 

1. helyezett: 7.a „Aranyászok” 
csapata  

(Szalavári Csaba, Kérges Valentin, 
Riczu Marietta, Nagy Szabina) 

2. helyezett: 8.o „Fantasztikus 
4-es” csapata 

(Bogdán Krisztián, Bogdán Klára, 
Bogdán Renáta, Bogdán Márta) 

2. helyezett: 8.o „Sasok” 
csapata  

(Köncz Csilla, Bogdán Ferenc, 
Bogdán Ildikó 95., Horváth Géza) 

3. helyezett: 6.b „Titánok” 
csapata 

(Szőke Renátó, Hörcsöki Márk, Boros 
Martin, Karakai Márk) 
 
A vetélkedők után érdekes és 
változatos programokon vehettek 
részt a tanulók: 
A könyvtárban Varga Lajosné, Erzsi 
nénivel, helyi amatőr költőnővel 
beszélgethettek, az ének teremben 

zenés verstanulásra, a rajzteremben 
könyvjelző készítésre került sor. Az 
előbbi foglalkozást Fenyvesi Attila, 
nagykanizsai könyvtáros, az utóbbit 
pedig Hajmásiné Török Gyöngyi 
tanárnő tartotta. A magyar 
teremben activityzni lehetett, a 
teakonyhában pedig Tóth Hajnalka 
gyógypedagógus egy kis 
meglepetéssel várta a résztvevőket. 
Ugyanis a Konyhatündér 
szakkörösök teával és a mellé való 
finom süteménnyel kedveskedtek az 
ide betérőknek, akik az evés-ivás 
mellett kamaszoknak szóló képes 
magazinokat is lapozgathattak. 
(Utólag is köszönjük szépen a finom 
süteményt Martonné Somogyi 
Márta tanárnőnek és Bogdán Eszter, 
Bogdán Ildikó és Nagy Jolán 
Erzsébet „konyhatündéreknek”!) 
A programok egészen estig 
tartottak, a rendezvényen mindenki 
nagyon jól érezte magát. 

 

KÖRZETI MAGYAR VERSENY 

Az alsó tagozatos munkaközösség 3.-4. osztályos diákok számára hirdetett versenyt 
hangos olvasásból és helyesírásból. A versenyeken összesen 37 fő vett részt. A helyi 
iskola tanulóin kívül Galambokról, Nemesvidről, Sármellékről, Zalaapátiból és 
Zalakarosról érkeztek gyerekek. 

Eredmények: 

Olvasás 3.o. 
1. Fehér Bálint  Zalaapáti 
2. Koller Helén  Zalaapáti 

Hetesi Barnabás Sármellék 
3. Tálos Csenge  Zalakaros 

Olvasás 4.o. 
1. Galuska Réka  Zalaapáti 
2. Neumajer Gergő Zalakaros 
3. Fridecz Nóra  Zalaapáti 

 

 

Helyesírás 3.o. 
1. Fehér Bálint   Zalaapáti 
2. Horváth Kornél  Zalakaros 
3. Farkas Abigél  Zalakaros 

Helyesírás 4.o. 
1. Galuska Réka  Zalaapáti 
2. Tálos Laura  Zalakaros 
3. Horváth Zsombor  Sármellék 

A helyezettek oklevél és könyvjutalomban 
részesültek. 

 

SULI- ÉLET – KÉPEK 

 

DALTANULÁS 

 

 

VERSMONDÓ DÉLUTÁN 

A suli-híreket egész évben iskolánk újságíró 
szakköröseinek köszönhetjük! 
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MEGEMLÉKEZÉS A KÖLTÉSZET NAPJÁRÓL 

 

Április 11-én, József Attila születésnapján, megemlékezést tartottunk. A 
műsorban a nyolcadik osztályosok szerepeltek, akik József Attila életének 
felidézése mellett a költészet napjáról is megemlékeztek. A megemlékezést 

versek felolvasása, és megzenésített versek lejátszása is színesítette. A műsort 

összeállította és a tanulókat felkészítette Bencze Margit tanárnő.  
 

A KÖZTERÜLET FELÜGYELET BESZÁMOLÓJA 

Közterület- felügyelet Zalakomár Nagyközségben 2013-ban 2 fő közterület- felügyelővel működött. 

Fő feladat a közterületek jogszerű használata közterületen engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött 
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály betartatása, 
tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése ill. szankcionálása, valamint az 
Önkormányzati rendeletek betartatása. 

A rendőrséggel kötött megállapodás 
értelmében a kamera felvételek 
visszanézése, lementése, ezek 
dokumentálása is a közterület felügyelet 
feladata. 
2013-ban 9 alkalommal került 
kamerafelvétel kimentésre 
bűncselekmény, közúti baleset miatt. 
Zalakomár térfigyelő kamerahálózata 
2013-ban további 10 kamerával bővült, 
ami lehetővé tette, hogy a 7-es fő útról 
szabálytalanul ki és bekanyarodó 
járművekkel szemben a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (Kkt.) 
20. §-a alapján eljárjunk. 

A KRESZ 13. § (1a) /Kötelező haladási 
irány figyelmen kívül hagyása/ ill. a 
KRESZ 14. § (1b) /Balra kanyarodni 
tilos figyelmen kívül hagyása/ miatt 
összesen: 1528 esetben szabtunk ki 
közigazgatási bírságot, ebből 814 befi-
zetés történt, 714 esetben a Kkt. 20.§ 
(4c) bekezdése alapján közigazgatási 
hatósági eljárás megindítását kezde-
ményeztük a nagykanizsai Rendőrkapi-
tányságon.  

A fenti számok is bizonyítják, hogy meg-
növekedett ügyintézés hárult a Közterület-
felügyeletre. A rengeteg telefonon, e-
mailben, levélben és személyesen történt 
panasz miatt a járőrözést többnyire sze-
mélygépkocsival láttuk el A KRESZ 15. § 
(1a) /Megállni tilos megszegése/ miatt 7 
esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, 
továbbá 50 fotót készítettünk és 33 alka-
lommal figyelmeztettünk. 
Engedélyhez kötött árusítás ellenőrzése 
miatt 19 esetben igazoltattunk és 
készítettünk fotót. Bírságolás ill. feljelentés 
ez ügyben nem történt, mivel a 
figyelmeztetést követően az engedélyeket 
beszerezték ill. az árusítást megszüntették. 

Gazos ingatlanokról 83 fényképet 
készítettünk, és adtunk át a hivatal - erre a 
feladatra kijelölt- ügyintézője részére. 
Bejelentésből 51 rendbetételére, ill. 
kaszálásra kötelező határozat született. Nem 
teljesítés miatt kiszabott bírság 9 db volt. 
Lakossági bejelentések valódiságának 
meggyőződése miatt 30 esetben kerestük fel 
a bejelentett helyszínt. 
 

Egyéb figyelmeztetés: szabálytalan 
gyalogos közlekedés, kerékpárút 
elfoglalása miatt 76 esetben történt. 
Ebtartás szabályainak megszegése 
miatt 4 esetben tettünk feljelentést. 
Közterületen történő szeszes ital 
fogyasztás ellenőrzéséhez rendőri 
segítséget vettünk igénybe. 
A településen van pozitív elmozdulás, 
főleg a KRESZ szabálysértéseket sikerült 
visszaszorítani. /megállni tilos/ 
2013-ban kevesebb gazos ingatlan 
tulajdonost kellett felszólítani. 
Az ebtartás szabályainak be nem tartása 
viszont állandó probléma jelent. 

Megragadva az alkalmat mondunk 

köszönetet a mezőőr kollégáknak, a KMB 
szolgálatot ellátó rendőröknek, hivatal 

dolgozóinak és vezetőinknek, 
mindazoknak, akik munkánk elvégzéséhez 

segítséget nyújtottak. 

Nagyné Bertalan Ágnes és  Kanizsai József 

Közterület-felügyelők 

 
KIRÁNDULÁS 

Püspökladányi gyerekek és nevelőik kirándultak 
Zalakomárban, akik helyi gyerekekkel és 
szüleikkel  ismerkedtek. A Zalakomári Művelődési 
Ház vendégkönyvébe a következőket írták az itt 
eltöltött időről: 

„Kedves Évi néni, Beácska, kedves szülők, 
gyerekek, zalakomári barátaink! 
2014.05.21-23. között 3 szép napot töltöttünk 
nálatok, veletek. A Püspökladányi Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola Petőfi Sándor 
Általános Iskolai Tagintézménye Eltérő 
tagozatának 17 tanulója és 6 kísérője köszöni azt 
az önzetlen szeretetet, amit tőletek kaptunk. A 
program és a kaja remek volt, sok új barátot 
szereztünk és rengeteg élménnyel gazdagabbak 
lettünk. Köszönet mindenért!” 

„Köszönöm, hogy itt lehettem, és megint tanultam 
valamit, szeretetből, emberségből. Gazdagabban 
térek haza, mint ahogy ideérkeztem. Remélem lesz 
módom viszonozni ezt a csodás három napot!” 

Mártháné Szűcs Éva, Mártha Lajos és a gyerekek 
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 

Zalakomárban még mindig hátráltatja az 
eredményes megelőző munkát az a tény is, hogy  
a lakosság részéről félelem miatt nem érkezik 
megfelelő mennyiségű információ. Tény, hogy  a 
KMB létszám emelésével valamint azzal, hogy a 
településen mezőőrség és közterületfelügyelet is 
működik, valamint modern kamerarendszer 
üzemel, jelentős csökkenés mutatható ki a 
bűncselekmények számában.  
Zalakomár illetékességi területén 2012. évben 109 
bűncselekmény vált ismertté, 2013. évben pedig 
89. Ezáltal az ismertté vált bűncselekmények 
száma mintegy 18,3 % -os csökkenést mutat. A 
számszaki adatokat vizsgálva megállapítható, 
hogy – és ez évek óta így van – a vagyon elleni 
bűncselekmények, ezen belül is kifejezetten a 
lopások és betöréses lopások teszik ki a 
bűncselekmények jelentős hányadát /62,9 %-át/. 
Zalakomár Község illetékességi területére vetítve 
az egyes bűncselekmény kategóriák a 
következőképpen alakultak. A lopások száma 4,7 
%-kal emelkedett, mivel a 2012. évi 43 esethez 
képest 2013. évben 45 ilyen jellegű deliktum 
történt  Megjegyzem, hogy ezen növekmény 
részét képezi az 5 db INA töltőállomásos lopás is. 
Itt azonban el kell mondani, hogy a lopások nagy 
részét elhagyatott, használaton kívüli, ám 
bekerített területek vonatkozásában követték el 
olyan módon, hogy az épületek mellett elhelyezett 
tárgyakat – többnyire fém tárgyakat – 
tulajdonították el ismeretlenek. 
Az eltulajdonított tárgyak értéke ezen esetekben a 
szabálysértési értékhatáron belül volt, azonban a 
bekerített hely minősítette fel ezen eseményeket 
bűncselekményekké.  
Továbbá ezen vagyon elleni bűncselekmények 
tekintetében számos eredményes felderítést 
produkáltunk, így az elkövetők kiléte 
megállapítást nyert és eljárás alá vontuk őket.  

Örvendetes módon a betöréses lopások száma 
pedig tovább csökkent, mintegy 40,0 %-al, 
mivel a 2012. évi 10 esethez képest 2013. 
évben csupán 6 ilyen eset vált ismertté.  

A személy elleni bűncselekmények száma 57,9 %-
al csökkent, ezen belül is a testi sértések száma 
drasztikus módon, 14-ről 6-ra esett vissza /57,1 %/. 
Meg kell említeni ennek kapcsán, hogy a testi 
sértéses esetek szinte mindegyike családon belüli 
elkövetés volt. Valamennyi ilyen jellegű 
bűncselekmény esetében elfogásra és 
elszámoltatásra kerültek az elkövetők. Ezen esetek 
elkövetése kapcsán pedig a rendőrségnek, mivel 
családon belüli esetekről van szó, a megelőzés 
vonatkozásában nem volt esélye. A közrend elleni 
bűncselekmények száma 24-ről 15-re, 37,5 %-al 
csökkent, amelyet a visszaélés okirattal  

 

bűncselekmények lopásokhoz történő 
beolvasztása eredményezett.  
A közlekedési bűncselekmények száma 
pedig 4-ről 7-re, 75 %-al nőtt, amelyet 
jelentős mértékben a közúti jármű ittas 
vezetése bűncselekmények számának 
250 %-os /2-ről 7-re/ megemelkedése 
eredményezett.  
A 2013-as év ezen eredményei 
köszönhetőek annak, hogy a Zalakomári 
KMB csoport a 2008. év végén beállított 
+ 1 fővel 4 fős lett, amelynek szinten 
tartása biztosított, valamint Zalakomár 
Község Önkormányzata egy teljesen 
felszerelt körzeti megbízotti irodát 
bocsátott a Zalakomárban szolgálatot 
teljesítő állomány részére, amely 
nagymértékben megkönnyíti a helyben 
történő munkavégzést, így a körzeti 
megbízottaknak még az írásos 
tevékenységük ideje alatt sem kell, hogy 
elhagyják Zalakomár területét. 
Továbbá  Zalakomár Község 
Önkormányzata a zalakomári körzeti 
megbízotti csoport tagjainak a 
rendőrség által belső forrásból 
biztosított km-támogatáson túl további 
jelentős km-támogatást nyújtott, 
melynek segítségével szinte kétszer 
akkora km-felhasználásra nyílt 
lehetősége az érintett állománynak.   
 

A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA 

A nyomozás eredményességi mutató 
44,61 %, mely az előző évi 43,62 %-hoz 
képest közel 1 %-os emelkedést jelent. 
Mindez amellett, hogy több, sorozat 
jellegű, az Őrs által felderített bűnügyet 
vont magához a Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, 
amely ügyek eredményessége nem az 
Őrs mutatóiban tükröződött vissza. 
Nyomozáskezdeményezésre 229 esetben 
került sor, míg a feljelentés elutasítással 
21 alkalommal éltünk.  
A bíróság elé állítások jogi 
intézményével 2013. évben 14 esetben 
éltünk a tavalyi évi 3 esethez képest. A 
bíróság elé állítás jogi feltételeit, minden 
egyes esetben vizsgáltuk és amennyiben 
a feltételek adottak voltak, azokat szinte 
minden esetben kihasználtuk. 

A KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG 
 
1. A közterületek, a közösségi életterek és 
a nyilvános helyek biztonsága 

 

A rendőrőrs illetékességi területén, 
így Zalakomárban is folyamatos 
jelenlétet biztosítottuk.  
Az intézkedési készség és aktivitás 
alapvetően javult - néhány terület 
vonatkozásában, főképpen 
Zalakomárban nagyobb mértékben 
nőtt is -, a reagáló képességünk 
jelentősen nem csökkent.  
Az idegenforgalmi szempontból 
kiemelt területek ellenőrzését 
megfelelő szinten biztosítottuk. 
Az év során a rendőri jelenlét 
mértéke, módja, szervezettsége a 
korábbi évekhez hasonlóan alakult. 
A jelentősebb – tömegeket, 
csoportokat vonzó - rendezvények 
biztosítása rendben megtörtént. 

2. Közrendvédelmi tevékenység 
A rendőrőrs közrendvédelmi 
tevékenységet végző állománya 
2013. évben szolgálatellátása során 
2439 alkalommal 26859 órát töltött 
szolgálatban (2012. évben 
2437/28689). Ebből  gyalogos 
szolgálatellátásra főképpen nyáron a 
rendezvénybiztosítások alkalmával  
került sor, valamint az év második 
felében a járőri és körzeti megbízotti 
állomány is gyalogosan töltötte el 
szolgálati idejének egy részét a 
körülmények figyelembe vételével. 
2354 alkalommal került sor 
alkoholszonda alkalmazására, mely 
34 esetben pozitív eredményt hozott 
(2012. évben 2509/38). 
A járőr 276 alkalommal vonult ki 
hívásra, míg saját kezdeményezés 
alapján 1701 intézkedésre került sor 
(2012. évben 294/1444). 
Kitöltésre került 1846 igazoltató lap 
(2012. évben 2229). 
A 242 elrendelt elővezetésből 176 
került végrehajtásra (2012. évben 
148/43).   
A közrendvédelmi statisztika fő 
adatait tekintve elmondható, hogy e 
tevékenységet reprezentáló mutatók 
nagy része emelkedett. Növekedés 
észlelhető az elfogások és az 
előállítások számában. A 
szabálysértési feljelentések 
számának csökkenésével fordított 
arányosságban és nagyobb 
mértékben nőtt a helyszíni 
bírságolások száma. A hatósági 
engedélyek elvételének száma  
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nőtt a tavalyihoz képest, a helyszíni határozatok és a 
vezetői engedélyek elvételének száma pedig 
stagnálást tükröz. 
A szabálysértési adatokat tekintve összesen 143 
szabálysértési feljelentést tettünk Zalakomár község 
területén, amelyből a Zalakomári kmb csoport tagjai 
78 esetben éltek ezen jogintézmény lehetőségével 
2012. évben. 
2013. évben ezen számadatok kismértékben nőttek, 
ugyanis ekkor összesen 150 szabálysértési feljelentést 
tettünk Zalakomár község területén, amelyből a 
Zalakomári kmb csoport tagjai 49 esetben 
kezdeményezték ezen eljárást.  
A bűnügyi tevékenységet tekintve a nyomozás 
kezdeményezések száma az előző évek váltakozó 
tendenciáját követve, a tavalyi év csökkenéséhez 
képest  ismét nőtt, az eredményességi mutatók pedig 
kismértékben romlottak. Itt azonban meg kell 
jegyezni, hogy számos olyan büntetőeljárás került 
befejezésre, amelyet a körzeti megbízottak derítettek 
fel, azonban egyéb leterheltségük okán ezen 
eljárásokat már nem ők fejezték be, hanem az Őrs 
bűnügyi csoportjának tagjai vagy a Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályainak 
munkatársai, így ezen ügyek eredményes befejezése 
náluk jelent meg. Meg kell még jegyezni, hogy a 
körzeti megbízottak bűnügyi leterheltségét fokozta 
az is, hogy az Őrs 3 fős bűnügyi csoportja 1 főre 
apadt, ezáltal körzeti megbízottakra több bűnügyi 
feladat hárult.  

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A Rendőrőrsön belül a bűnügyi csoport tagjai, 
valamint a közrendvédelmi állomány kapcsolata 
megfelelő színvonalú. Jellemző a közös feladat 
végrehajtás, így több alkalommal került sor 
egyenruhás állomány bűnügyi tevékenységbe 
történő bevonására, illetőleg bűnügyes állomány 
közrendvédelmi ellenőrzési feladatokkal történő 
megbízására, különös tekintettel a végrehajtott 
akciók során. Ugyanakkor továbbra is előre kell lépni 
az információáramlás biztosításában. 
A Rendőrőrs állománya és a Kapitányság állománya 
között az együttműködés megfelelő szintűnek 
mondható. 
2013-ban Zalakaros, Zalakomár, Galambok, 
Zalaszentjakab, Zalamerenye önkormányzatai előtt 
került sor önkormányzati beszámolóra. A 
beszámolókat a képviselőtestületek egyhangúan 
elfogadták. 

BŰNMEGELŐZŐ MUNKA 

A 2013-as év legjelentősebb megelőző jellegű  

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

tevékenysége illetékességi területünkön 
a Kapitányság Bűnmegelőzési Csoportja 
által július és augusztus hónapban 
üzemeltetett bűnmegelőzési irodájában 
történt részvételünk volt. A 
szolgálatellátás során rendszeres 
járőrözést hajtottak végre a strandfürdő 
területén, melynek eredményeképpen 
elenyésző volt az ott elkövetett 
bűncselekmények száma, valamint  
tettenéréseket is foganatosítottak a 
strandfürdő területén. 
Ugyancsak megelőzési jelleggel napi 
rendszerességgel biztosítottuk a diákok 
biztonságos iskolába érkezését a 
Zalakarosi és a Galamboki Általános 
Iskolához.  

2014. év fő célkitűzései: 

- A bűnügyi mutatók emelése, fo-
lyamatos javulás elérése. A 
nyomozás eredményességi mu-
tató növelése, a kapitánysági át-
lag elérése, nyomozások idősze-
rűségének javítása. 

- Bűnügyileg releváns informáci-
ók szolgáltatásának növelése 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani 
területünkön a gyermek- és fia-
talkorúak által elkövetett bűn-
cselekmények nyomozásával 
kapcsolatos tevékenységre, illet-
ve a sérelmükre valamint az 
időskorúak sérelmére elkövetett 
bűncselekmények nyomozása 
során. 

- Családon belüli erőszak kezelése, 
reprezentatív megelőző tevé-
kenység e téren. 

- A vagyon elleni bűncselekmé-
nyek visszaszorítása, felderítési 
arányának növelése.  

- A közterületi rendőri jelenlét és 
a szolgálat hatékonyságának nö-
velése. 

- Az állomány képzése és tovább-
képzése. 

- A bűn- és baleset megelőzés ha-
tékonyságának növelése. 

- Szorosabb együttműködés a civil 
szervezetekkel, különösen a Pol-
gárőr szervezetekkel. 

- A minőségügy körébe tartozó 
célkitűzések megvalósítása, 
feladatok végrehajtása. 

Tóth Árpád r. őrgy.  őrsparancsnok    

-  

OLVASNI JÓ 

Áprilisban iskolánk hetedik-
nyolcadik osztályos tanulói a 
nagykanizsai könyvtár vendégei 
voltak, ahol az „Olvasni jó” 
program keretében A királyfi és 
az óriás című népmese 
segítségével ismerkedtek a 
www.azolo.hu lehetőségeivel. 
Az olvasás élménye mellett 
tízórait és ebédet is kaptak, és 
kipróbálhatták a gólyalábazást is. 
Ezen kívül magukkal vihették a 
Kanizsai almanach 1990-ről című 
kötetet is, mely többek között a 
feldolgozott mesét is tartalmazza. 
A programot Városnéző séta is 
színesítette, és a tanulók a honlap 
nevét adó Azolo (Az olvasás 
órája) feliratú napórát is kaptak 
emlékbe. 

KARITATÍV KAMPÁNY 

A Nagykanizsai Civil Kerekasztal 

karitatív kampányt indított a Németh 

család megsegítésére. 

 „2014.05.04-én Zalakomárban leégett 

a családi házunk tetőtere, amit a 

közelmúltban fejeztünk be saját 

erővel, folyamatos belső felújítás 

után. Mivel a földszinten lakott édes-

apám, két középső csoportos ikerfi-

únkkal ez jelentette számunkra a 

teljes életteret. A tűzben mindenünk 

odaveszett. Elsősorban anyagi segít-

ségre lenne szükségünk ahhoz, hogy 

építési anyagokhoz jussunk, a házun-

kat újból lakhatóvá tudjuk tenni, az 

életünket újra tudjuk kezdeni.” 

A karitatív kampányt az UniCredit 

Bank Hungary Zrt. Nagykanizsai 

fiókja is támogatja, aki kampány 

számára ingyenesen biztosítja a 

bankszámlaszámot, melyre a család 

várja a felajánlásokat. 

Számlatulajdonos: Nagykanizsai 

Civil Kerekasztal Egyesület 

Bankszámlaszám: 10918001-

00000085-20470042 
Kedvezményezett: Németh Család 


