
 

 

  

Táblacsere 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2014. augusz-
tusában mintegy 240 ezer forint értékben cserélte le 
közlekedési tábláit az önkormányzathoz tartozó útsza-
kaszokon. A táblák cseréjét indokolta azok kopása, 
elhasználódása. 

Lomtalanítás 

A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
értesíti a lakosságot, hogy Zalakomár Nagyközség köz-
igazgatási területén a természetes személy ingatlanhasz-
nálók részére a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás 
részeként 2014. szeptember 19-én lomtalanítási akciót 
szervez. A lomtalanítás minden természetes személy 
ingatlanhasználó részére díjmentes. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi 
CLXXXV. tv. 2 § 39. szakasza szerint a lomtalanítás 
keretében kizárólag a rendszeresített edényméretet meg-
haladó méretű hulladék helyezhető ki és gyűjthető. 
Az edényméretnél kisebb hulladékot a szolgáltató az 
arra rendszeresített szürke színű, logóval ellátott, meg-
vásárolható zsákban szállítja el. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy veszélyes hulladék, gallya-
zási (bio) hulladék vagy nem lakossági eredetű, illetve 
mennyiségű hulladék lomtalanítás keretében nem he-
lyezhető ki. Köszönjük együttműködését: Marcali és 
Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 

Eboltás 2014 

Kiskomárom ( Templom előtti tér (Coop bolttal szem-
ben) 
2014. szeptember 11. (csütörtök) 8 – 10 óráig 
2014. szeptember 13. (szombat) 8 – 10 óráig 
2014. szeptember 13. (szombat) 10:15 órától 
Ormándpusztán 
 

Komárváros (Komárvárosi Idősek Klubja) 
2014. szeptember 26. (péntek) 8 – 10 óráig 
2014. szeptember 27. (szombat)  8 – 10 óráig 
Oltás + féregtelenítés:  3.500.- Ft / eb 
Oltási könyv (ha szükséges): 1.000.- Ft / könyv 

 

Az oltást csak chipezett ebeken 

 lehet elvégezni! 

 
Helyben chipezés díja: 4.000.- Ft / eb 
Háznál oltás díja: +1.000.- Ft 

-önk 

 

 

INGYENES KIADVÁNY 

MEGJELENIK 900 PÉLDÁNYBAN 

IV. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 

2014. SZEPTEMBER 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Hétszínvilág 
TÁMOP – 3.2.13-12/1-2012-0436 
 
 

Sajtóközlemény 

 
A Zalakomári Művelődési Házaz Új Széchenyi terv TÁMOP – 
3.2.13-12/1-2012-0436 Kulturális intézmények részvétele a tan-
órán kívüli nevelési feladatok ellátásában – pályázat felhívására 
benyújtott „Hétszínvilág” című projektjét az Európai Unió és a 
Magyar Állam 24 994 000 Ft-tal támogatta. A projekt megvalósí-
tására 2013. június 15- 2014. augusztus 15 –ig került sor. 
 

A projekt megvalósításában a Zalakomári Művelődési Ház hét 
közoktatási intézménnyel működött együtt, annak érdekében, hogy 
az intézményekbe járó gyermekek számára minél szélesebb kíná-
latot nyújtson – igényfelmérés alapján – a tanórán kívüli tevé-
kenységek köréből. A projektben résztvevő intézmények: 
 

Általános Művelődési Központ Sármellék iskolai tagintézménye 
Általános Művelődési Központ Sármellék óvodai tagintézménye 
Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Óvodai és Iskolai 
Intézményegysége 
Zalakomári Általános Iskola 
Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 
Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Miháldi Tagintézménye 
A pályázati forrásból a nevelési-oktatási intézmények óvodai, 
iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató kínála-
tát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális tevé-
kenységek valósultak meg. A hét intézményben huszonnégy heti 
szakkör, kettő tehetséggondozás, öt havi szakkör, tizenkét téma-
nap, témahét, kettő témahét, mely tábori formában került megva-
lósításra. 
 
Zalakomári Művelődési Ház 
Cím: 8751 Zalakomár, Petőfi utca 9. 
Telefon: (93) 386 314 
E-mail: kulturhaz@zalakomar.hu 
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Testvér-települési kapcsolat 

Már olyan sokszor hangzott el, hogy 

„testvér-település”, de talán sokan 

nem tudják mit takar a kifejezés. 

Tulajdonképpen hogyan is jött létre 

ez a nagyon sikeressé vált és igazi 

barátságokat létrehozó gyermekek és 

felnőttek között, kulturális kapcsola-

tokat kialakító és ápoló kezdeménye-

zés? 

Már a 80’-as években volt ilyen törek-
vés, amikor a Községi Tanács felvette a 
kapcsolatot a Csehszlovákiában lévő 
Kolon nevű településsel, ami nevében 
hasonló volt Kiskomárom egyik faluré-
szével, de nem bizonyult tartósnak ez a 
kapcsolat. A rendszerváltozás után, a 
90’-es évek elején szóba került, hogy a 
képviselő-testületünk alakítson ki egy 
testvér-települési kapcsolatot valame-
lyik másik ország településével. Akkor 
Tibol Gerencsér Józsi bácsi közremű-
ködésével hamarosan körvonalazódott 
is egy ausztriai faluval való lehetőség, 
ami aztán, egyéb okoknál fogva (nyelvi 
nehézség, stb.) mégsem valósult meg. 

Majd egy véletlen folytán 2005-ben a 
nagykanizsai könyvtár igazgatója, 
Riersch Zoli kezdeményezésére, kereste 
meg önkormányzatunkat azzal a kérés-
sel, hogy tudnánk-e fogadni egy erdélyi 
települést, Csíkszentkirályt, ismerkedés 
és egy közvetlen beszélgetés erejéig. 
Természetesen képviselő-testületünk 
igent mondott. A beszélgetésből hama-
rosan barátság született, majd 2007-ben 
a képviselő-testület döntése alapján 
hivatalosan is megpecsételődött az első 
testvér-településünkkel a kapcsolat. 
Csíkszentkirálynak akkor már partnere 
volt Berekfürdő üdülőhely, akikkel 
képviselő-testületünk hamarosan csere-
üdültetési programot létesített. Így már 
egyenes út vezetett a 2009-ben a velük 
megkötött összefogásra.  

2010-ben a Mezővárosi találkozón, Dr. 
Hajdú Lajos Berekfürdő polgármestere 
azt a javaslatot tette, hogy a magyarsá-
gunk szélesebb körű összekapcsolására, 
és a trianoni döntés alapján elcsatolt 
területeken élő magyar emberek és 
azok kultúrájának jobb megismerésére 
kellene lehetőséget találni, ezzel meg-
erősíteni azt a vágyunkat is, hogy soha 
ne feledjük, bármit is hozott  

számunkra az igazságtalan nagyhatalmi 
politika, mi magyarok bárhol is élünk, 
összetartozunk és segítjük egymást. Így 
az egész Kárpát medencét átölelő ösz-
szefogást hozhatnánk létre! Majd meg-
kerestük Felvidékről 
Krasznahorkaváralját, Kárpátaljáról 
Tiszapterfalvát, Délvidékről 
Lukácsfalvát, akik kitörő örömmel 
fogadták kezdeményezésünket, hiszen 
ez által még szorosabb lehet a kötődé-
sük az anyaországgal. Így került sor 
2011-ben Berekfürdőn, országos szin-
ten is talán egyedülálló eseményre, 
amikor is hivatalosan mind az öt tele-
pülés „Egymással - Egymásért” cím-
szóval testvér-települési kapcsolatot 
létesített. Még ez évben, az ősz folya-
mán már Zalakomárban találkozott és 
mutatkozhatott be az öt település, és 
színvonalas műsoraikkal ízelítőt adhat-
tak saját kultúrájukból. Ekkor ismerhet-
tük meg a már Európa szerte műsort 
adó, kiváló zenészekből álló, népzenét 
játszó kárpátaljai Kokas bandát is, akik 
már évente jönnek el hozzánk és tánc-
ház keretében adnak lehetőséget (fiata-
loknak és idősebbeknek egyaránt) a 
magyar népzene és a magyar tánc meg-
ismerésére. 

Természetesen nem csak ők látogatnak 
el hozzánk, hanem községünk művé-
szeti csoportjai és gyermekeink is rend-
szeresen kapnak meghívást, és vesznek 
részt a határon túli rendezvényeken is, 
és lépnek fel nagy sikerrel, ahol saját 
gasztronómiánkból is adhatunk ízelítőt, 
ezzel is öregbítve községünk hírnevét. 

A kialakult kapcsolatunkat ez év már-
cius 22-én a kiskomáromi régi játszótér 
helyén, létesített, így a községünk 
egyik színfoltjává váló emlékpark ki-
alakításával, faültetéssel tettük mara-
dandóvá. (Az emlékpark szépítése, 
alakítása ma is folyamatosan történik) 

Bátran mondhatom, hogy ennek a kap-
csolatnak talán legsikeresebb és legér-
tékesebb eseménye, e települések 
gyermekeinek, illetve községünk gyer-
mekeinek ma már hagyományosnak is 
mondható közös nyári táboroztatása, 
amire az ide évben már harmadik alka-
lommal került sor. Ez kiváló lehetősé-
get nyújt a felnövekvő  

nemzedéknek közelről,emberi kapcsolatokon 
keresztül megismerni egymást, illetve megismer-
tetni közös történelmi múltunkat, hagyományain-
kat is. Ami igazán felemelő ebben a táborközös-
ségben az, hogy valóban négy országból jöttek, 
mégis tökéletesen megértik egymást, mert min-
dannyian egy nyelvet beszélnek, ugyanúgy imád-
kozzák a Miatyánkot, mert mindannyian magya-
rok. Az idei évben már községünk pedagógusai is 
sikeres, jó hangulatú, szakmai tapasztalataikat 
kicserélő, találkozót szerveztek a gyermekeket 
kísérő pedagógusokkal, mi több a kárpátaljai 
Tiszapéterfalva egyik iskolájával testvériskolai 
megállapodást kötöttek. 

Mindez csak úgy lehetett és lehet sikeres, hogy a 
képviselő-testület teljes mértékben partner volt 
ennek a kapcsolatnak a kialakításában és a későb-
biekben is partner lesz annak ápolásában. 

 

Mennyire nagyra értékelik ezek a határon túli 
települések a képviselő-testületünk ez irányú 
cselekedeteit? Azt nem bizonyítja jobban más, 
mint az erdélyi Csíkszentkirály képviselő-
testülete ez év augusztus 17-iei díszközgyűlése 
Varga Miklós polgármester úrnak 
„Csíkszentkirály ezüst plakettjét” és 
„Csíkszentkirály Község Szolgálatáért” kitünte-
tést adományozta, ami elismerést jelent a képvise-
lő-testületnek és községünknek egyaránt. 

 

 

Hatos Tibor 
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. II. 

Tisztelt Választópolgárok! 

2014. október 12-én kerül sor a helyi önkor-

mányzati képviselők és polgármesterek meg-

választására. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2014. évi választásán a választópolgárok 
döntenek a helyi képviselő-testület összetételé-
ről, a polgármester személyéről, illetve a megyei 
közgyűlés tagjairól. A korábbi négyéves ciklus 
helyett októberben már öt évre választják meg a 
helyi képviselőket és polgármestert. 

1. A települési önkormányzati képviselők 

választása 

A helyi önkormányzati képviselőket a település 
választópolgárai úgynevezett kislistán választják 
meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon a vá-
lasztópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb 
annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a 
településen kiosztható. (Zalakomár nagyközség 
esetében 6 fő). A megválasztott képviselők azok 
a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képvi-
selők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták. 

2. A polgármester választása 

A polgármestert a választópolgárok közvetlenül 
választják. A választópolgár érvényesen csak egy 
jelöltre szavazhat. Az a jelölt lesz a település 
polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta.  

3. A megyei közgyűlés tagjainak választása 

A megyei közgyűlés tagjainak választása alkal-
mával a megye alkot egy választókerületet, 
melynek azonban nem része a megyei jogú vá-
ros. Így tehát a megyei jogú városban lakóhellyel 
rendelkező választópolgárok nem vesznek részt a 
megyei közgyűlés tagjainak választásában. 
A megyei önkormányzati képviselőket a válasz-
tópolgárok megyei listán választják.  
A megyei választókerületben listát az a jelölő-
szervezet, párt állíthat, amely a választókerület 
választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűj-
tötte.  
A megyei listákra külön szavazólapon lehet 
szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazóla-
pon szereplő listák közül egyet választ. A me-
gyei listák a leadott szavazatok arányában jutnak 
mandátumhoz. 
 

Szavazni a szavazás napján  
2014. október 12-én  

vasárnap  
06. 00 órától 19. 00 óráig lehet. 

 

A szavazás időtartama alatt a szavazóhe-
lyiségben a választópolgárok csak a 
választójog gyakorlásához szükséges 
ideig tartózkodhatnak. 

A szavazatszámláló bizottság a személy-
azonosság és a lakcím megállapítására 
alkalmas igazolvány alapján megállapítja 
a szavazni kívánó személyazonosságát és 
azt, hogy szerepel a névjegyzékben.  
A személyazonosság és a lakcím megál-
lapítására alkalmas dokumentumok a 
következők: 
1. lakcímet tartalmazó érvényes sze-
mélyazonosító igazolvány 
2.  érvényes lakcímigazolvány 
3. érvényes személyazonosító igazolvány 
4. külföldi állampolgár számára kiállított 
személyazonosító igazolvány 
5. ideiglenes személyazonosító igazol-
vány 
6. érvényes útlevél, ideiglenes útlevél 
7. érvényes vezetői engedély 
8. más uniós tagállam által kiállított 
útlevél vagy személyazonosító igazol-
vány  
9. hatósági bizonyítvány, illetőleg igazo-
lás a személyi azonosító jelről (személyi 
azonosító igazolására) 

 

Szavazni csak személyesen, a választó-
polgár lakóhelyén lehet. Átjelentkezési 
kérelem benyújtására 2014. október 10-
én 16. 00 óráig van lehetősége a HVI-hez 
annak a választópolgárnak, akinek 2014. 
június 23-ig létesített tartózkodási enge-
délyének érvényessége még 2014. októ-
ber 12-én is tart.  

A mozgásában gátolt személy a szavaza-
ta leadásához mozgóurnát igényelhet 
lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányá-
ban, illetve átjelentkezést követően tar-
tózkodási helyére), vagy a lakcíme sze-
rinti szavazókör területén lévő, általa 
megjelölt egyéb címre 2014. október 10-
én 16. 00 óráig a Helyi Választási Irodá-
hoz, illetve a szavazás napján 15. 00 
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
benyújtott kérelmével. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a sza-
vazatszámláló bizottság átadja a válasz-
tópolgárnak a szavazólapot, amelyet a 
választópolgár jelenlétében hivatalos 
bélyegzőlenyomattal lát el. 

 

A szavazólap átvételét a választópol-
gár a névjegyzéken saját kezű aláírásá-
val igazolja. 
A szavazatszámláló bizottság szükség 
esetén – a választópolgár befolyásolása 
nélkül - megmagyarázza a szavazás 
módját. 
A szavazólap kitöltésének ideje alatt 
csak a szavazó tartózkodhat a szavazó-
fülkében. Az a választópolgár, aki nem 
tud olvasni, illetőleg akit testi fogyaté-
kossága vagy egyéb ok akadályoz a 
szavazásban, más választópolgár - 
ennek hiányában a szavazatszámláló 
bizottság két tagjának együttes segít-
ségét igénybe veheti. 
Érvényesen szavazni a jelölt neve 
melletti körben elhelyezett X vagy + 
jellel lehet! 
A választópolgár választása szerint a 
szavazólapot borítékba teszi, és a sza-
vazatszámláló bizottság előtt urnába 
helyezi. 
 

A szavazás 19.00 órakor befejező-

dik, ezt követően kerül sor a vá-

lasztás eredményének megállapítá-

sára. 

Tisztelt Választópolgárok, 
Jelöltek! 

Esetlegesen felmerülő, a vá-
lasztással kapcsolatos egyéb 
kérdéseikre a Helyi Választási 
Iroda (honlapon, hirdetőtáb-
lán közzétételre kerülő) bár-
mely elérhetőségén szíves tá-
jékoztatást nyújt. 

 
Adófizetési határidő 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a 2014.évi adófizetés máso-

dik határideje 2014.szeptember 

15.-e! Aki befizetésként az utalás 

módját választja, kérjük, közle-

ményben adja meg az azonosító-

számát, melyet az értesítőn talál az 

azonosító sorában második helyen,  

kivastagítva.  

Köszönjük! 

-önk 
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Kitüntető díjak adományozása, 
 ami az előző mérlegből kimaradt 

 

A képviselő-testület 57/2003.(IV.29.) sz. határoza-
tával „Zalakomár Díszpolgára” címet adományo-
zott Dr. Merkly-Belus István nyugalmazott gyógy-
szerész részére Zalakomárban végzett több évtize-
des áldozatos gyógyszerészi munkája elismerése-
ként. 
58/2003.(IV.29.) sz. határozatával Takács Károly-

né nyugalmazott tanítónő részére több évtizedes 
pedagógusi munkája elismeréseként „Zalakomár-

ért” kitüntető díjat adományozott. 
A két kitüntetés átadására a 2003. július elején a 
volt Kiskomáromi alsóiskola területén kialakított 
parkban rendezett Falunap keretében került sor. 
51/2005. sz. határozatával a Péczely Attila Népze-

nei Csoport részére több éves kulturális és művé-
szeti tevékenységének elismeréseként „Zalako-

márért” kitüntető díjat adományozott. 
A kitüntetés átadására első alkalommal került sor a 
Mezővárosi Találkozón.  
36/2006.(III.28.) sz. határozatával Bedővári Pál 

alpolgármester részére –posztumusz- „Zalako-

már Díszpolgára” címet adományozott a községért 
végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, 
mellyel maradandó értéket teremtve hozzájárult a 
település fejlődéséhez, gyarapodásához.  
A kitüntetést özvegye vette át a Mezővárosi Talál-
kozó keretében tartott ünnepségen. 

Varga Miklós 

MÉRLEG 2007-2010 

A 2006. október 1-én megtartott 
önkormányzati választáson a követ-
kező eredmények születtek:  
Polgármesterjelöltek: Hegedüs Lász-
ló 97, Plánki Ferenc 161, Varga Mik-
lós 593, Varjaskéri Anita 54 szava-
zat. 
Képviselőjelöltek: Bogdán János 
121, Boros Ervinné 297, Csárdi János 
303, Csizmadia László 446, 
Druskóczi Ferenc 447, Fodor Ernő 
374, Hatos Tibor 552, Hegedüs Lász-
ló 375, Kőszegi Géza 62, Lakner 
Lajos 497, Marton Józsefné 407, 
Nagy Gábor 332, Dr. Niklesz Tibor 
407, Rátkai Józsefné 295, Sinkovics 
Lászlóné 187, Szi-Márton János 488, 
Tóber László 239 szavazat. 
A szavazatok alapján polgármester: 
Varga Miklós, képviselők: Csárdi 
János, Csizmadia László, Druskóczi 
Ferenc, Fodor Ernő, Hatos Tibor, 
Hegedüs László, Lakner Lajos, Mar-
ton Józsefné, Nagy Gábor, Dr. 
Niklesz Tibor, Szi-Márton János. 
A képviselő-testület alpolgármester-
nek Fodor Ernőt választotta. 
 
2007-ben felújításra 23.millió 872 
ezer, beruházásra 10 millió 567 ezer 
Ft-ot fordítottunk. Jelentősebb tételek 
a szennyvíztisztító telep felújításának 
befejezése /5 millió 686 ezer Ft/ és a 
Bercsényi és Zrínyi utcák útburkola-
tának teljes felújítása saját forrásból 
/17 millió 107 ezer Ft/. 

A képviselő-testület 58/2007.(V.22) 
sz. határozatával „Zalakomárért” 
kitüntető díjat adományozott Németh 

Lászlóné részére több évtizedes 
kulturális és művészeti munkája 
elismeréseként. 
A díj átadására a Mezővárosi Talál-
kozó keretében került sor. 
 
A képviselő-testület 13/2008. 
(IV.30.) számú rendeletével az aláb-
biak szerint fogadta el a 2007. évi 
gazdálkodásról szóló zárszámadást: 
Bevétel: 557 millió 807 ezer Ft 
Kiadás:  530 millió 472 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 18 millió 390 ezer 
Ft 
A vagyon értéke: 1 milliárd 636 
millió 979 ezer Ft 

2008-ban pályázatok híján csak 5 

Szabadics József részére. 

A kitüntetés átadására a Mezővárosi 
Találkozó keretében rendezett ünnep-
ségen került sor. 

2009-ben felújításra és beruházásra 
összesen 28 millió 329 ezer Ft került 
felhasználásra, melyből az óvodai in-
tézményfenntartó társulásból adódóan 
pályázaton elnyert 10 millió 89 ezer Ft 
összeggel a Miháldi óvoda felújítása 
történt meg. 
Zalakomárban elkezdődött az Arany 
János utca és a Kossuth utca templom 
mögötti részének burkolat-felújítása /5 
millió 250 ezer Ft/, elkészíttettük a 
Művelődési Ház felújításának és bőví-
tésének tervét /IKSZT / és vásároltunk 
pályázati támogatással közösségi buszt 
/7 millió 970 ezer Ft/ 
Júliusban székelykapuval ajándékoztak 
meg bennünket csíkszentkirályi testvé-
reink. 

A képviselő-testület „Zalakomárért” 
kitüntető díjat adományozott 
40/2009.(V.12.) sz. határozatával Dr. 
Tiborcz János Zala megyei rendőrfőka-
pitánynak Zalakomár közbiztonsága 
javítása érdekében végzett munkája 
elismeréseként. 
41/2009.(V.12.) sz. határozatával Ka-
lászné Dr. Pintér Anna háziorvosnak 
több évtizedes áldozatos gyógyító 
munkájáért. 
42/2009.(V.12.) sz. határozatával a 
Napközi-otthonos óvoda Nevelőtestüle-
tének több évtizedes lelkiismeretes 
nevelő munkájáért. 
A kitüntetések átadására a Mezővárosi 
Találkozó keretében került sor, melye a 
kitüntetetteket köszöntötte Dr. Kalász 
Mátyás Zalakomár Díszpolgára is. 

 A képviselő-testület 4/2010. (IV.28.) 
számú rendeletével fogadta el a 2009. 
évi gazdálkodásról szóló zárszámadást: 
Bevétel: 688 millió 699 ezer Ft 
Kiadás:  632 millió 76 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 56 millió 623 ezer Ft 
A vagyon értéke: 1 milliárd 794 millió 
911 ezer Ft 
 
2010-ben felújításra és fejlesztésre 68 
millió 541 ezer Ft került felhasználásra.  

 

Folytatás az 5. oldalon 

beruházásra. Többek között KIA gépkocsit, számí-
tógépeket, óvodai eszközöket vásároltunk. 
 
Ez az év kiemelkedő jelentőségű a közbiztonság 
javítása terén. A községben az előző években rend-
kívül magas volt az elkövetett bűncselekmények 
száma, 2006-ban például az év 365 napján 263-at 
követtek el Zalakomárban. Emiatt Zala megyei 
közgyűlési tagságomat kihasználva a megyei köz-
gyűlés elnökével szeptemberben együtt tárgyaltunk 
Zala megye  rendőr-főkapitányával, aki megismerve 
a problémát és azt is, hogy már megalakítás alatt 
volt  a mezőőri szolgálat, azonnal cselekedett. Rö-
vid időn belül a Galamboki KMB-sel együtt 4 fősre 
növelte a körzeti megbízotti létszámot. 

 

A képviselő-testület a 2008. évről szóló zárszám-
adást 8/2009. (IV.15.) számú rendeletével fogadta 
el: 
Bevétel: 550 millió 563 ezer Ft 
Kiadás:  526 millió 984 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 22 millió 305 ezer Ft 

A vagyon értéke: 1 milliárd 860 millió 811 ezer Ft 

 

A képviselő-testület 76/2008.(V.20.) sz. határozatá-
val Zalakomár község fejlődése, gyarapodása érde-
kében végzett kiemelkedő tevékenységéért „Zala-
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Befejeződött az Arany János utca és a 
Kossuth utca templom mögötti részé-
nek burkolat-felújítása / 10 millió 417 
ezer Ft/, felújításra, bővítésre került a 
Kiskomáromi részen lévő orvosi 
rendelő - kialakítva a fogorvosi ren-
delőt is - /23 millió 425 ezer Ft/, 
felszereltük a fogorvosi rendelőt /4 
millió 243 ezer Ft/, az iskolánál tető-
felújítást – azzal együtt a Polgármes-
teri Hivatal tetőfelújítása is megtör-
tént - /9 millió 210 ezer Ft/ és fűtés-
korszerűsítést /8 millió 344 ezer Ft/ 
végeztünk. Vásároltunk a Művelődési 
Házba számítástechnikai eszközöket 
/1 millió 60 ezer Ft/, megvalósult a 
közbiztonság javítását eredményező 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
/8 millió 973 ezer Ft/. 

2010-ben 10. alkalommal került sor 

a Középkori Mezővárosok Találko-

zójára, melyet 2000. év vége felé 
álmodtam meg. Arra gondoltam, jó 
lenne a hajdani mezővárosok között 
olyan kapcsolatokat kialakítani, olyan 
rendezvényt szervezni, melyen lehe-
tőség van egymás történetének, kultú-
rájának, idegenforgalmi értékeinek, 
gasztronómiájának megismerésére. 
Szerencsére az akkori képviselő-
testület támogatta elképzelésemet, 
így első alkalommal 2001. augusztu-
sában került sor a találkozóra, ami 
még csak egynapos volt. A következő 
9 rendezvény már kétnapos volt, 
mindegyik napon a résztvevő telepü-
lések kulturális csoportjain kívül 
sztárvendégek is felléptek. A 10 
találkozó során láthattuk és hallhattuk 
a színpadon többek között Anitát, a 
V-Techet, a Groovhouset, a Bon-bon-
t, az R-PORT-ot, a TNT-t, a 
Desperádót, az Irigy Hónaljmirigyet, 
az MC Hawer és a Teknőt, a Fiestát, 
Balázs Fecót, Varga Miklóst, a Kár-
pátia és a Kormorán együttest.  
A rendezvényekhez szükséges anyagi 
források nagy részét pályázatokból, 
valamint vállalkozások jelentős ösz-
szegű támogatásával sikerült biztosí-
tani.  

A képviselő-testület 16 /2011. számú 
rendeletével fogadta el a 2010. évi 
költségvetési gazdálkodásról szóló 
zárszámadást: 

Bevétel: 667 millió 953 ezer Ft 

Kiadás:  662 millió 779 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 5 millió 174 ezer Ft 
A vagyon értéke: 1 milliárd 771 millió 854 
ezer Ft 

                                                                                                                             

Varga Miklós 

MÉRLEG 2011-2014 

2010 évben október 3-án voltak az önkor-
mányzati választások, amikor az önkor-
mányzati törvény módosítása miatt már nem 
11, hanem csak 6 képviselő került megvá-
lasztásra.  
A szavazás napján a következő eredmények 
születtek: 
Polgármesterjelöltek: Gerő Sándor 157, 
Horváth József 12, Marton László 310, Var-
ga Miklós 387 szavazat. 
Képviselőjelöltek: Csárdi János 247, Csiz-
madia László 268, Druskóczi Ferenc 224, 
Gerő Sándor 264, Hatos Tibor 420, Hegedüs 
László 231, Horváth József 38, Horváth 
Zoltán 171, Katona Katalin 63, Kocsándi 
Gyula 77, Lakner Lajos 177, Marton József-
né 290, Marton László 388, Molnár József 
65, Nagy Gábor 318, Dr. Niklesz Tibor 168, 
Rátkai Balázs 93, Rátkai Józsefné 72, Szanyi 
Jusztina 102, Tóth-Pajor Szabolcs 368 sza-
vazat. 
A szavazatok alapján polgármester: Varga 
Miklós, képviselők: Csizmadia László, Hatos 
Tibor, Marton Józsefné, Marton László, 
Nagy Gábor, Tóth-Pajor Szabolcs. 
A képviselő-testület Hatos Tibort választotta 
meg alpolgármesternek. 
 
2011-ben a felújításra és beruházásra fel-
használ összeg 17 millió 337 ezer Ft. Na-
gyobb tételek az óvoda nyílászáróinak cseré-
je és fűtéskorszerűsítése /11 millió 291 ezer 
Ft valamint a Művelődési Ház felújításának-
bővítésének- IKSZT megkezdése /3 millió 
136 ezer Ft. 
A közbiztonság, közrend további javítása 
érdekében megalakítottuk a közterület-
felügyeletet. 

A képviselő-testület  11/2012. (IV.24.) szá-
mú rendeletével fogadta el a 2011. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást: 
Bevétel: 575 millió 117 ezer Ft 
Kiadás:  556 millió 672 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 18 millió 445 ezer Ft 
A vagyon értéke: 1 milliárd 718 millió 241 
ezer Ft 
 
2012-ben beruházásra és felújításra 78 millió 
127 ezer Ft-ot fordítottunk. Befejeződött a 
Művelődési Ház felújítása – IKSZT /44 

/3 millió 35 ezer Ft/, felújítottuk a 
Kulcsosházat, ahol a lepusztult melléképületet 
konyhává alakítottuk át /11 millió 24 ezer Ft/. 
Továbbfejlesztettük és bővítettük a térfigyelő 
kamerarendszert /9 millió 304 ezer Ft/.  
Közfoglalkoztatáshoz 100 %-os támogatással 
8 millió 142 ezer értékben vásároltunk gépe-
ket, eszközöket. 
Decemberben a korábban KÖZKINCS és 
kedvezményes kamatozású iskola-felújításra 
felvett  hitelek adósságkonszolidációjára 51 
millió 433 ezer, ÖNHIKIS támogatásként 26 
millió 779 ezer Ft támogatást kaptunk.  

A képviselő-testület a 2012. évi gazdálkodás-
ról szóló zárszámadást 9/2013. (V.2.) számú 
rendeletével fogadta el. 
Bevétel: 780 millió 331 ezer Ft 
Kiadás:  706 millió 117 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 64 millió 153 ezer Ft 
A vagyon értéke: 1 milliárd 443 millió 824 
ezer Ft 
 
2013-ban felújításra, fejlesztésre összesen 55 
millió 122 ezer Ft-ot költöttünk. Mart aszfalt-
tal felújítottuk a Dózsa utca útburkolatát /3 
millió 585 ezer Ft/. MVH-s pályázati támoga-
tással felújítottuk a Kulcsosház udvarán lévő 
vizesblokk tetőhéjazatát, napkollektor segíti a 
melegvíz-ellátást, térkövezés készült, megva-
lósult a Polgármesteri Hivatal hőszigetelése, 
festése, játszótér épült a futballpálya előtti 
részen és kialakításra került az „Egymással-
Egymásért” Testvér-települési Emlékpark /29 
millió 018 ezer Ft/. 
Pályázat útján megvalósítottuk a Polgármeste-
ri Hivatal fűtéskorszerűsítését, így az önkor-
mányzat területéről közfoglalkoztatással ki-
termelt fával szinte ingyenessé vált a Hivatal 
fűtése. 100 kW teljesítményű kazán, aprítógép 
és fűkaszák beszerzésére 13.226 ezer Ft került 
felhasználásra. A Komárvárosi temetőbe urna-
falat építtettünk és halotthűtőt vásároltunk /2 
millió 243 ezer Ft/ 
Tovább bővítettük a kamerarendszert, így 
most már több térfigyelő kamera működik 
Zalakomárban, mint Nagykanizsán. 
 
A képviselő-testület 4/2014. (V.14.) számú 
rendeletével alábbiak szerint fogadta el a 
2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót: 
Bevétel: 623 millió 237 ezer Ft 
Kiadás:  538 millió 754 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 80 millió 539 ezer Ft 
A vagyon értéke: 1. milliárd 393 millió 86 
ezer Ft 
 
A 2014. évi költségvetésben bevételi és kiadá-
si oldalon egyaránt 606 millió 18 ezer Ft-tal  



 

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

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós 

Szerkesztő: Nagy Beáta 
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A településrendezési tervre 2 millió 933 ezer, 
közfoglalkoztatás eszközeire 2 millió 469 ezer 
Ft-ot terveztünk, mindkettő állami finanszíro-
zású. Utak, járdák felújítására 50 millió Ft-ot 
került be a költségvetésbe. Terveztük a falu-
ban lévő kőkeresztek felújítását, a Komárvá-
rosi önkormányzati temetőben lévő ravatalozó 
faszerkezetének festését, kezelését, az Árpád-
szobor környezetének rendbetételét, parkosí-
tását, valamint a Testvér-települési Emlékpark 
járdájának térkövezését. 
Szeptember 3-ig megvalósult a Fő utca és 
Attila utca útburkolatának meleg aszfalttal 
való felújítása 41 millió, az Ifjúság utca, „kis” 
Attila utca, a Táncsics utca, a IV. Béla utca és 
az Erzsébet tér három szakaszának, továbbá a 
Komárvárosi temetőhöz vezető út mart asz-
falttal történő burkolat-felújítása összesen 13 
millió Ft-ért. A település-rendezési terv véle-
ményezésre, jóváhagyásra megküldve a szak-
hatóságoknak. 
Folyamatban van a Testvér-települési Emlék-
park járdájának térkövezése és az Árpád-
szobor környezetének rendbetétele. A parkosí-
táshoz szükséges növények az ültetés idejére, 
szeptember végére, október elejére megérkez-
nek. E két tétel egyike sem kerül az önkor-
mányzatnak pénzébe. 
A ravatalozó faszerkezetének kezelése, festése 
és a kőkeresztek felújítása meg van rendelve. 
Ezek a munkálatok szeptemberben befejeződ-
nek. 
Idén is nyújtottunk be pályázatot az óvoda 
hőszigetelésére és a térfigyelő kamerarendszer 
további bővítésére, melynek célja az illegális 
hulladéklerakó helyek megfigyelése is volt, 
sajnos ezek a pályázatunk nem nyertek. 
Október 1. annak 100 %-os támogatási inten-
zitású pályázatnak a benyújtási határideje, 
melynek készítése folyamatban van és az 
alábbiakat tartalmazza: 

- óvoda homlokzat és padlástér hőszi-
getelése 

- Polgármesteri Hivatal napelemmel 
történő áramellátása 

- Művelődési Ház homlokzat és pad-
lástér hőszigetelése, fűtéskorszerűsí-
tése kazánok cseréjével és napelem-
mel történő áramellátása                                                                                                                             

 

Varga Miklós 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Számítástechnika tanfolyam 

2014. szeptember végén ingyenes számí-
tástechnika tanfolyam indul a Zalakomári 
Művelődési Házban. A tanfolyam során 
elsajátíthatóak a számítógép, a szöveg-
szerkesztés, a táblázatkezelés és az inter-
net alapjai. Kezdő és haladó szintű tanul-
ni vágyókat egyaránt szívesen látunk, 
mert a tananyag egyéni igényekhez al-
kalmazkodik. Számítógépet 10 főnek 
tudunk biztosítani, ezen felül plusz 4 főt 
tudunk fogadni, amennyiben saját lap-
toppal rendelkezik.  

A tanfolyam időtartama: 8 alkalom/3 
óra 
Jelentkezés: a Művelődési Házban sze-
mélyesen vagy telefonon 
Első alkalom: szeptember 26. péntek 16 
óra 
Oktató: Csárdi Tamás 

Fotókiállítás 

Hely- és kultúrtörténeti kiállítás nyílik a 
Zalakomári Művelődési Házban.  

 

A tárlat 2014. szeptember 9. 18 órától 
2014. szeptember 30-ig látogatható. 

 
Őszi egészségnap 

Szeptember 26-án egészségnapot szerve-
zünk a Zalakomári Művelődési Házban. 

Program: 

16:30 Kalászné Dr. Pintér Anna előadása 
az őszi-téli betegségekről  

17:15 Beszélgetés a betegségek lelki 
okairól Táskai János hangterapeutával 

17:35 Hangfürdő 

 

A belépés díjtalan! 

Gyertyagyújtás 

„Az aradi Golgotára 

Ráragyog a nap sugára, 

Oda hull az őszi rózsa, 

Hulló levél búcsucsókja; 

Bánat sír a száraz ágon, 

Ott alussza csendes álmát 

Az aradi tizenhárom.” 

 

Október 6-án, 17 órától hagyománya-
inkhoz híven gyertyás megemlékezést 
tartunk a Zalakomári Művelődési Ház 
előtt. Gyújtsunk együtt gyertyát az aradi 
tizenháromra emlékezve. 

 

További információt a Művelő-
dési Ház programjairól a 

facebookon találnak. 

 


