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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
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TÁJÉKOZTATÓ A FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE, 
PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJRÓL 

 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- 
testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a 
szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. 
(II. 25.) számú rendelet 17. 
§ (6) bekezdésének megfe-
lelően ismét meghirdeti 
főiskolai és egyetemi hall-
gatók ösztöndíj pályázatát. 
 

A jogosultsági feltételek a 
korábbi fordulóéval meg-
egyeznek. 
A felsőoktatási ösztöndíj a 
kérelmező hallgatót az első 
alkalommal benyújtott ké-
relméhez csatolt, a felsőokta-
tási intézmény által kiállított 
eredeti hallgatói jogviszony 
igazoláson „a hallgatói jogvi-
szony megszűnésének - a 
tanulmányi teljesítmény és 
követelmények alapján - 
becsült időpontja” rovatban 
feltűntetett időpontig, de 
legkésőbb attól számított egy 
évig illeti meg. A tanulmányi 
időbe nem számítanak bele a 
külföldön végzett tanulmá-
nyok, valamint a hivatalosan 
igazolt rendkívüli események 
(így különösen betegség, 
baleset, stb.) miatti halasztás 
időszakai. 
 

A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a 
felsőoktatási intézményben 
(egyetemen, főiskolán) állami-
lag finanszírozott vagy költség-
térítéses nappali és levelező 
tagozaton tanulmányokat foly-
tató, első diplomájukat szerző 
hallgatók, akik saját maguk és 
családjuk életvitelszerűen Zala-
komár településen élnek és itt 
bejelentett lakóhellyel rendel-
keznek. 
Az ösztöndíj mértéke és fo-
lyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi 
összege 8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem 
benyújtását megelőző tanulmá-
nyi félévben a hivatalosan be-
jegyzett tantárgyi vizsgaosz-
tályzatainak számtani átlaga 
legalább 3,8, abban az esetben 
10.000 Ft a felsőoktatási ösztön-
díj havi összege. 
A felsőoktatási ösztöndíj tanul-
mányi félévre, a II. félév február 
1-június 30. közötti 5 hónapjára 
szól. A felsőoktatási ösztöndíj 
folyósítására tanulmányi fél-
évenként egy összegben kerül 
sor a döntést követő hónap 15. 
napjáig. 

 

Az ösztöndíj igénylésé-
nek menete: 
A felsőoktatási ösztöndí-
jat igénylő hallgatók a 
pályázat kiírását követő-
en, a II. félév vonatkozá-
sában március 31-ig 
nyújthatják be kérelmü-
ket. 
A kérelemhez csatolni 
kell a felsőoktatási intéz-
mény által kiállított, a 
kérelem benyújtásakor 
érvényes hallgatói jogvi-
szony igazolást. Az aktív 
félévet minden esetben a 
félévente csatolandó 
hallgatói jogviszony 
igazolással igazolja a 
felsőfokú ösztöndíjat 
kérelmező hallgató. Ezek-
ben az esetekben a felső-
oktatási ösztöndíj a hall-
gatói jogviszony létrejöt-
tével már igényelhető. 
A beérkezett kérelmeket 
II. félév vonatkozásában 
november 15. napjáig 
bírálja a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság. 
A kérelmeket a fent jelzett 
időtartam alatt a Zalako-
mári Közös Önkormányza-
ti Hivatal igazgatási ügyin-
tézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők 
a Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal por-
tai recepcióján, valamint 
elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
 
További információ: 
Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal, 
8751 Zalakomár Tavasz u. 
13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. 
mellék 
e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu 

 

SZM gyűlés 
 
 

Varga Zoltánné óvo-
davezető 2017.01.31-
én délután 15.00 órára 
hívta össze a Szülői 
Munkaközösség 
tagjait. A megbeszé-
lés témája a közelgő 
farsang szervezési 
feladatainak pontosí-
tása volt. A jelenlévő 
SZM tagok aktív 
közreműködést vállal-
tak a csoportszintű 
farsangi rendezvé-
nyek megszervezésé-
ben, lebonyolításá-
ban.   

TANKÖNYVELLÁTÁS 
TÁMOGATÁSA 2017- BEN IS 

 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- testülete 
2015 tavaszán döntött az általános 
iskolás tanulók tankönyvellátásának 
támogatásáról (továbbiakban: 
tankönyvtámogatás). 
Települési támogatásként tankönyv 
ellátásának támogatásában részesít-
hető az az általános iskolába járó 
gyermek, aki rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásra nem jogosult és a 
család tagjai egyikének sincs vagyo-
na. 
A tanuló az önkormányzat által biz-
tosított tankönyvet köteles a tanév 
végén átadni a köznevelési intézmény 
részére. 
A kérelmeket 2017. március 1. és 
2017. július 31. napja között nyújthat-
ja be a szülő vagy más törvényes 
képviselő. Az oktatási intézmények 
kérésének megfelelően felhívjuk a 
szülők figyelmét, hogy a kérelmeket 
lehetőség szerint március hónapban 
juttassák el az elbíráló hatósághoz, 
mivel nagyon rövid idő áll rendelke-
zésre a tankönyvek megrendeléséhez. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalako-
mári Közös Önkormányzati Hivatal 
portai recepcióján, valamint elérhetők 
Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig 
a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
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TISZTELT LAKOSSÁG! 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata évente két alkalommal küld értesítőt a lakosság részére, tájékoztatva őket a 
helyi adónemek egyenlegéről. Az egyenleg értesítő értelmezéséhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbi rövid 
leírással. 

 

1 Az Ön azonosítószáma, melyet utaláskor vagy csekkes befizetéskor kérünk feltüntetni. 

2 Adónemenként külön láthatóak az egyenlegek, melyek után a számlaszám is megtalálható. A példában 
építményadó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó található.  

3 A túlfizetés soron látható az Önnek visszajáró összeg. Ezt az összeget kérésére át lehet vezetni a más adó-
nem terhére, vagy kérheti annak kifizetését az Ön számára (ezt abban az esetben teheti meg, ha a más 
adónemben nincs hátraléka!) 

4 A magánszemélyek kommunális adója adónemen hátraléka keletkezett. Ennek oka lehet az, hogy előző év 
második felében nem fizette meg az adót. Ez látható az ÉRTESÍTŐ kézhezvételekor fizetendő soron, 
azonban ez mellett be kell fizetnie az évi adókötelezettséget is. (lásd: 5 számú pont) 

5 Az Ön aktuális évi adókötelezettsége: 20.000 Ft. Ezt az összeget befizetheti 2 részletben is. Az első részlet be-
fizetési határideje: aktuális év március 16. A második részlet befizetési határideje: aktuális év szeptember 
15. 

6 Az Ön számlaegyenlege: 30.000 Ft, mely magába foglalja a tavalyi évi hátralékát (10.000 Ft) és az aktuális 
évi adókötelezettségét (20.000 Ft). 

7 A megjelölt sorban kerülnek feltüntetésre az Ön gépjárműveinek adatai: rendszám, változás, éves adó. Vál-
tozás oszlopban a következő információk szerepelhetnek: adóztatva (amikor a gépjármű adott évben 
adóköteles), dátum+megszűnt (amikor a gépjármű pl. eladásra került), dátum+adóztatva (amikor új gép-
jármű kerül a tulajdonába). 

8 XXX-111 rendszámú gépjármű folyó évi adókötelezettsége: 27.000 Ft. Az értesítettnek hátraléka nincs, így 
az ÉRTESÍTŐ kézhezvételekor fizetési kötelezettsége nincs. DE! a tárgyévi adó fizetése alól nem mentes! 
(lásd: 9 számú meghatározás) 

9 Az aktuális év gépjármű-adókötelezettségének mértéke: 27.000 Ft. Ezt az összeget befizetheti 2 részletben is. 
Az első részlet befizetési határideje: aktuális év március 16. A második részlet befizetési határideje: aktu-
ális év szeptember 15. 

 

Jelen példanyomtatvány szerint a következőket kell összegezni: 

- HÁTRALÉK - az ÉRTESÍTŐ kézhezvételekor azonnal fizetendő összes adó: 10.000 Ft 

- március 16. napig fizetendő összes adó: 23.500 Ft 

- szeptember 15. napig fizetendő összes adó: 23.500 Ft 

- TÚLFIZETÉS mértéke: 20.000 Ft (jelen példában ezt az összeget nem kérheti, hogy egészben kifizessék Ön-
nek, mivel hátraléka van. Az összeg fele fedezi az előző évi hátralékát a kommunális adóból (10.000 Ft). A 
fennmaradó összeg (10.000 Ft) kifizetését kérheti, vagy kérésére átvezettetheti a kommunális adó térítésére. 

Egyéb fontos tudnivaló, hogy a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó vonatkozásában a január 1-i 
állapot a mérvadó, tehát annak kell megfizetnie az adót, akinek január 1-én a tulajdonában volt az ingatlan vagy 
gépjármű. 

A FELTÜNTETETT ADATOK MINTAKÉNT SZOLGÁLTAK,  

A VALÓSÁGGAL NEM MEGEGYEZŐEK! 
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Művelődési Ház 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Tisztelt  
Zalakomári Lakosok! 

Mint a település plébá-
nosa köszönöm meg 
Önöknek, magam és az 
egyházközség képviselő-
testületének nevében, 
hogy az elmúlt évben oly 
sokféle módon támogat-
ták a Zalakomári Plébá-
nia munkáját! 
Az elmúlt év mozgal-
masnak bizonyult min-
dannyiunk számára, 
amikor, lassan felocsúd-
va Szi-Márton János atya 
halálát követően, a tele-
pülésünk temploma és 
kápolnái tekintetében 
jelentős munkálatok 
valósultak meg. Az alá-
szigetelt épületeink im-
már védettek lettek a 
talajvíz ártalmaitól, 
valamint a templom 
belső vakolatának leve-
résével a fal száradását 
mozdítottuk elő. Hallhat-
tunk visszhangokat, 
melyek a felfordulás 
miatt születtek meg, 

de tudnunk kell, ahhoz, hogy 
épületeink méltán szolgálhassák 
gyermekeinket és unokáinkat, 
ahhoz ezen munkálatok elen-
gedhetetlenek. Hasonlóan nehéz 
helyzetet idéztünk elő a 
kiskomáromi temető kápolná-
jánál is, de kérjük szíves megér-
tésüket, mert, hogy a kiásott 
munkaárok betemetésre kerül-
hessen, még pár munkálatot el 
kell végezni a kápolnán annak 
megőrzése érdekében. 
Az elmúlt évben 10 millió forin-
tos Emberi Erőforrások Minisz-
tériumától kapott támogatás 
mellett még 5 millió forint 
került felhasználására templo-
maink felújításakor, mindez 
úgy, hogy a hívek az egyházi 
hozzájárulásukkal, perselyado-
mányaikkal és sokan kétkezi 
munkájukkal is segítettek a 
felújítási munkálatoknál. Külön 
kiemelem a polgármesteri hiva-
tal segítségét, hogy munkások-
kal is segítette a tereprendezést 
az épületeink körül. Köszönjük 
áldozatos szeretetüket! Az idei 
évben szeretnénk a további 
felújítást előkészíteni, valamint, 
 

ha pályázati lehetőségeink 
engedik, folytatni a meg-
kezdett munkálatokat. 
Az idei év másik nagy fela-
data számunkra, hogy szep-
tember 30-án megrendezzük 
a Szent Teréz Misszió X. 
Országos Találkozóját. Ez 
az esemény még János atya 
álma volt, de sajnos nem 
érhette meg megvalósulá-
sát. Bízunk benne, hogy a 
rendezvény révén ismertebb 
lesz településünk is! 
Ahhoz, hogy tervezett fela-
datainkat és működésünket 
kiszámíthatóan tudjuk 
finanszírozni, szükségét 
tartottuk, hogy az idei évtől 
az egyházi hozzájárulás 
mértékét 3.000Ft/Fő/évre 
emeljük. Kérjük a Kedves 
Híveket, hogy az idei évben 
is tiszteljenek meg bennün-
ket áldozatos szeretetükkel! 
Előre is köszönjük! 
Kívánunk mindnyájuknak 
Istenben bővelkedő új esz-
tendőt! 
 

Dr. Háda László plébános 
 

KISMALAC ÉS A FARKASOK 

 
2017.01.27-én délelőtt zenés-
jelmezes meseelőadáson vehettek 
részt óvodásaink és a bábszakkö-
rös gyermekek szülei az óvoda 
aulájában.  
Kismalac és a farkasok mellett 
hóember és nyuszika foglalta 
keretbe az ismert történetet.  
Előadás után az érdeklődők fel is 
próbálhatták a karakterjelmezeket. 

 

TÉLI ÖRÖMÖK 

A téli szünet után január 
közepén érkezett meg a 
gyermekek által várva 
várt hó.  
A nagyobb mennyiségű 
hótakaró a tartós hideg 
hatására hosszú ideig adott 
lehetőséget a téli sportok 
kipróbálására, gyakorlásá-
ra. A téli időjárás megfi-
gyeltetése a szabadban ok-
okozati összefüggések meg-
láttatására, megtapasztalta-
tására is jó alkalom nyílt. 
Az óvodás korosztály egés-
zséges életmódjának kiala-
kításában télen is nagy 
szerepe van a szabadban 
 

friss levegőn eltöltött 
időnek, önfeledt moz-
gásnak, sportolásnak. 
Ennek gyakorlása 
érdekében elő is ke-
rültek a játéktárolóból 
a szánkók, és az óvo-
da udvarán vége-
hossza nem volt a 
szánkózásnak, csúsz-
kálásnak és hógolyó-
zásnak.  
A tél folyamán nem 
feledkeztünk meg a 
madarak etetéséről 
sem. Madáreleségről 
a szülők közreműkö-
désével rendszeresen 
gondoskodtunk.  
 

MEGEMLÉKEZÉS  

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL 
 

Iskolánkban januárban megemlékez-
tünk a magyar kultúra napjáról.

 
Felsős diákjaink készültek egy kisebb 
műsorral, amelyben versek és énekek 
hangzottak el. A műsort filmvetítés is 
színestítette, amely bemutatta tanuló-
inknak a legnépszerűbb 
hungarikumokat. Az igazgató úr beszé-
de után zárásként közösen elénekeltük a 
Himnuszt.  
Ugyanezen a napon délután a könyvtár-
ban vetélkedőt szerveztek a felsős diá-
kok részére. Minden évfolyamról négy 
tanuló vett részt a versenyen. A vegye-
sen összeállított csapatoknak különböző, 
a magyar kultúrával kapcsolatos felada-
tot kellett megoldaniuk, mint például: 
szókereső, képfelismerés vagy a magyar 
költőkhöz kapcsolódó kérdések. 

 
 A diákok a feladatok megoldása során 
használhatták a könyvtári kézikönyve-
ket valamint az internetet is segítségül 
hívhatták. A vetélkedőn mindenki na-
gyon jól érezte magát.  


