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(illusztráció) 

 
Településünk csatlakozott a Kaposmenti Hulladék-

gazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz akik a 
„Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program” 
keretein belül települési szilárdhulladék-lerakókat érin-
tő térségi szintű rekultivációt végeztek el a zalakomári 
0552/12. helyrajzi számú bezárt települési hulladékle-
rakónál, ami a Zalakomárba bevezető Rákóczi utcáról 
közelíthető meg.  

A projekt a bezárt hulladéklerakó - alapvetően em-
beri tevékenység által roncsolódott - területének táj-
képbe történő visszaillesztését foglalta magába (rekul-
tiváció). Legfontosabb feladatuk a tájseb eltüntetése és 
a hulladéklerakóból történő szennyezőanyag-
kibocsátás megszüntetése, illetve minimalizálása volt. 
Rekultivációs munkálatok során a felhagyott szilárd-
hulladék-lerakók tartalmát korszerű technológiával 
„becsomagolták” azért, hogy az esővíz ne mossa ki a 
jövőben a szennyező anyagokat. A hulladékot záró, 
szigetelő réteggel fedték le, földdel letakarták, majd 
füvesítették, tehát helyreállították a környezet eredeti 
állapotát, és természetesen megoldották a csapadékvíz 
biztonságos elvezetését is. Az így helyreállított terüle-
tet folyamatosan, évtizedeken keresztül figyelni fogják 
azért, hogy tudják, nem sérült-e meg a „csomagolás”, 
nem történik-e szivárgás valahol. 

TÉLI HÓ ELTAKARÍTÁSA  

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanjaik előtt a hótól és 

jégtől síkossá vált járdaszakaszt szíveskedjenek a lehető leghama-

rabb megtisztítani! A tisztítást úgy kell elvégezni, hogy az a biz-

tonságos gyalogos közlekedést lehetővé tegye. A járdát nem aján-

lott tiszta sóval szórni, olyan szóróanyagot kell használni, amely a 

közlekedés biztonságát nem veszélyezteti (homok, fűrészpor, ha-

mu, vagy ezek sós keveréke). A szóróanyag beszerzéséről az ingat-

lan használójának kell gondoskodnia, miként az ingatlanok előtti 

járda takarításáról, csúszásmentesítéséről is. Továbbá kérjük a 

gépjármű tulajdonosokat, hogy autójukkal úgy parkoljanak a köz-

utak mellett, hogy azzal a hó eltolását ne nehezítsék. 

Együttműködésüket köszönjük. 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

 

Változott a szociális rendelet! 

Részletek a 4. oldalon 
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MIKULÁS NAP 

Decemberben kicsik és na-
gyok legnagyobb örömére a 
vártnál korábban, december 
4-én érkezett iskolánkba a 
Mikulás. Végigjárta a tan-
termeket, ahol a kicsiknek 
ajándékcsomagokat, a na-
gyoknak szaloncukrot osz-
togatott.  
Délután pedig az ebédlőben 

Mikulás bulit szervezett a 
Diákönkormányzat a felsőt 
tagozatosok és a negyedik 
osztályosok részére. A részt-
vevők közül sokan jöttek Mi-
kulás-sapkában illetve piros 
ruhában. A jó hangulatú mu-
latságon mindenki jól érezte 
magát. 
 

KÖZÖS ÜNNEPLÉS 

 

Decemberben, az utolsó tanítási napon került sor 
iskolánkban a közös karácsonyi ünnepségre. 
 
A nagyszabású, bensőséges hangulatú műsorban elsőtől 
a nyolcadik osztályig minden évfolyam képviseltette 
magát, közel ötven tanuló szerepelt. A diákok verseket, 
szép idézeteket adtak elő a télről, az adventről és a ka-
rácsonyról, de színesítette a programot kicsik és nagyok 
tánca, a pedagógus énekkar előadása valamint árnyjá-
ték is. 
Az ünnepségen iskolánk tanulóin és dolgozóin kívül 
számos vendég is részt vett a különböző helyi és megyei 
civil szervezetek képviseletében. 
 

SZÉPÍRÁSBÓL VERSENYEZTEK 

 

December elején rendez-
ték meg iskolánkban az 
országos szépírási verseny 
iskolai fordulóját, ame-
lyen közel harminc tanuló 
vett részt. A legügyeseb-
ben szereplő diákok to-
vábbjutottak a megyei 
fordulóba:  
 

1—2 osztály: 
1. Herceg Sándor Zsolt 

2. Völfinger Zsófia 

3. Köncz Martin 

 

3-4. osztály: 
1. Bogdán Eszter 

2.  Andrasek Ferenc 

3. Neubauer Evelin 

 
5-6. osztály: 
3. Tinó Veronika Zsófia 

 

7-8. osztály: 
2. Kovács Ibolya 
 

MIKULÁSVÁRÓ 
December 4-én tartottuk óvodánk aulájában a Mikulásváró ün-
nepséget. Az óvoda báb csoportja színvonalas dramatizálással 
készültek erre az alkalomra. A közös éneklés alatt megérkezett a 
Mikulás, akit a gyermekek csoportonként versekkel és énekekkel 
köszöntöttek.  „Puttonyában” édesség és gyümölcs lapult, amit 
szétosztott az óvodások között. 
 

GYERTYAGYÚJTÓ 

December 17-énkerült sor a 
Zalakomári Napköziotthonos 
Óvoda Gyertyagyújtó ünne-
pére.  
Az aulában elhelyezett hatal-
mas fenyőfát koradélután a 
Szülői munkaközösség tagjai  
 

díszítették fel. Mire felébredtek a 
gyerekek a fa már ezüst-fehérben 
pompázva állt. Délután 16-órakor 
kezdődő ünnepséget Varga Zoltánné 
óvodavezető nyitotta meg beszédé-
vel, majd a „Mióta van csillag a kará-
csonyfa csúcsán?”című karácsonyi 
mesét Maci nagycsoportosaink elő-
adásában tekinthették meg a jelenlé-
vők. Az óvónők énekkara zárta az 
ünnepséget. 
 
A fenyőfa alatt elhelyezett játékokat 
Szabadics Zoltán adományozta in-
tézményünknek. 
 

https://www.facebook.com

/zalakomar 
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Zalakomár ESE csapatainak 2015/2016-os őszi szezonban elért eredményei: 
NBII teke tabella: 

hely csapat M Gy D V Pont 

1. Nagymizdó SE 11 10 0 1 20 

2. Lovász Bányász SK 11 8 0 3 16 

3. I. Magyar Cukor Manufaktúra SE 11 6 1 4 13 

4. Bázakerettye SE 11 6 1 4 13 

5. Halogy SE 11 6 0 5 12 

6. Soproni Turis SE 11 6 0 5 12 

7. TK Resznek 11 5 0 6 10 

8. Sárvári Kinizsi kékgolyó 11 5 0 6 10 

9. NK Teke SE 11 4 0 7 8 

10. Zalakomár ESE 11 4 0 7 8 

11. Zalakaros SE 11 3 0 8 6 

12. Horváth-Gravitáció TK 11 2 0 9 4 
NBIII Asztalitenisz tabella: 

hely csapat M Gy D V Pont 

1. Pécsi TÜKE SE 8 7 0 1 14 

2. Kaposvári AC 8 7 0 1 14 

3. Yorgos SE 8 6 0 2 12 

4. Zalakomár ESE 7 4 0 3 8 

5. Komló Sport KFt. II. 8 3 2 3 8 

6. Bajai T. SE 8 3 1 4 7 

7. PTE PEAC Kalo-Méh IV. 8 1 2 5 4 

8. Dunaújvárosi Főiskola DSE II. 7 1 1 5 3 

9. Polgárdi VSE II. 8 0 0 8 0 
Megye II. Labdarúgó felnőtt tabella 

 
Megye II. Labdarúgó U19 tabella 
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A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER 2016. ÉVRE VONATKOZÓ VÁLTOZÁSAI 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- 
testülete a 2015. december 15-
én megtartott nyílt ülésén 
módosította a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú 
rendelet (a továbbiakban: R.) 
egyes rendelkezéseit. 
 
 
 

a.) Lakhatási támogatást 
érintő változások 

 
A jogszabályváltozást követően 
változatlan feltételek mellett, de a 
korábbiaktól eltérő jogosultsági 
összegek kerülnek megállapításra 
2016. január 1. napjától, 
legfeljebb 2016. december 31. 
napjáig.   
 
A R. 12. § (6) bekezdése alapján: 
„A lakhatási támogatás egy hó-
napra jutó összege: 
a) 4.000 Ft, amennyiben a kérel-
mező háztartásában az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80 %-át,  
b) 3.000 Ft, amennyiben a kérel-
mező háztartásában az egy fo-
gyasztási egységre jutó havi 
jövedelem eléri az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb össze-
gének 80 %-át, de nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 130 %-
át, 
c) a lakhatási támogatás egy 
hónapra jutó összege 2.000 Ft az 
a)-b) pontok alá nem tartozó 
esetben.” 
 

b.) Gyermekek részére étke-
zési támogatását érintő 
változások 
 

A jogszabályváltozást követően a 
korábbiaktól eltérő jogosultsági 
feltételek teljesülése mellett 

kerülhet megállapításra a 
támogatás, 2016. január 1. 
napjától legfeljebb 2016. 
december 31. napjáig.   
 
A R. 13. § (1) bekezdése alapján: 
„Települési támogatásként étkezé-
si támogatásban részesíthető az 
az óvodába és általános iskolába 
járó gyermek, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre 
nem jogosult és a család tagjai 
egyikének sincs vagyona, részük-
re az önkormányzat a gyermekét-
kezési térítési díjat 100%-ban 
átvállalja.” 
 
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 
Gyvt.) 19. § (7) bekezdése szerint 
pedig: 
„Vagyon alatt azt a hasznosítható 
ingatlant, járművet, továbbá 
vagyoni értékű jogot kell érteni, 
amelynek egy főre jutó értéke a 
gyermeket gondozó családban 

a) külön-külön számítva az 
öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének húszszorosát, vagy 

b) együtt számítva az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 
hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem 
minősül vagyonnak az az ingat-
lan, amelyben a szülő vagy a 
tartásra köteles más törvényes 
képviselő életvitelszerűen lakik, 
az a vagyoni értékű jog, amely az 
általuk lakott ingatlanon áll fenn, 
továbbá a mozgáskorlátozottság-
ra vagy tartós betegségre vagy 
tartós betegségre tekintettel fenn-
tartott gépjármű.” 

 
A fentiek alapján a kérelem be-
nyújtásához mellékletek csatolá-
sára (pl. munkáltató igazolásra) 
nincs szükség, a család jövedelmi 
helyzetét a hatóság nem vizsgálja.  
A kérelem elbírálása során egyet-
len mérvadó tény, a vagyon meg-
léte. 

A vagyon fogalmát a Gyvt. 
határozza meg, mely szerint 
akkor tekinthető vagyonnak 
egy hasznosítható ingat-
lan/gépjármű, ha annak egy 
főre jutó értéke az 570.000 Ft-
ot vagy az 1.995.000 Ft-ot 
eléri. 
 
 

c.) Tankönyv ellátásának 
támogatását érintő 
változások 
 

Települési támogatásként 
nyújtott tankönyv ellátásának 
támogatását tekintve a jogo-
sultsági feltételek nem változ-
tak, azonban 2016- ban a 
kérelmeket egy adott időszak-
ban lehet benyújtani.  
A Képviselő- testület döntése 
szerint érdemi elbírálásban a 
tárgyév június 15. napja és 
július 31. napja között benyúj-
tott kérelmek részesülnek.  
 

d.) Az első nyelvvizsga 
megszerzéséhez nyúj-
tott támogatást érintő 
változások 

 
2016. január 1-től a szülő(k), 
gondviselő(k) rendszeres 
jövedelmét igazoló jövede-
lemigazolást, kereseti kimuta-
tást nem kell csatolni a kére-
lemhez. 

f.) Hátrányos helyzetű 
gyermekek részére 
kulturális célú tehet-
séggondozás 

 
A képviselő- testület a telepü-
lésen élő szociálisan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek 
részére kulturális célú tehet-
séggondozás céljából, egy 
alkalommal szervezett kultu-
rális műsort tartott a Zalako-
mári Művelődési Ház közre-
működésével. 
 

e.) Idősek egyszeri tá-
mogatása 

 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testülete az idősek iránti 
tiszteletét kifejezésre juttat-
va, 2015. december 4-én 
idősek napi ünnepséget ren-
dezett, ahol a részvételi 
szándékot jelző idős lakoso-
kat megvendégelte. 
Az ünnepségen túl, minden 
70. életévét betöltött, 
zalakomári lakóhellyel ren-
delkező idős lakos részére 
1.000 Ft összegű támogatást 
nyújtott, mely ajándékcso-
mag formájában került át-
adásra.  
 

FEBRUÁRI PROGRAM-

AJÁNLÓ 

 
Február 3. 
Falugazdász fogadóóra 
 
Február 6. 
Kreatív klub 
 
Február 13. 
Farsang 
 
Február 17. 
Falugazdász fogadóóra 
 
Február 20. 
Activity party 
 
Február 27. 
Társasjáték party 
 
 
Info: 
Zalakomári Művelődési 
Ház 
kulturhaz@zalakomar.hu 
 
https://www.facebook.co
m/kulturhaz/ 
 


