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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

ELKÉSZÜLT ORVOSI ÉS VÉDŐNŐI RENDELŐ 
Önkormányzatunk jelentős pályázati forrás bevonásával újíttatta fel az Ady u. 2. szám alatti II.sz. orvosi és 
II.sz védőnői rendelőt. Az épület környezete is megújult, melyet közmunka programból valósítottunk meg. 

2016. május 25-én került be-
adásra az a pályázat, melynek 
keretében Zalakomár Nagykö-
zség Önkormányzata lehetőséget 
kapott arra, hogy egy régen várt 
épület-felújítást elvégezhessen. 

Az Ady u. 2 szám alatti orvosi- 
és védőnői rendelő épülete rend-
kívül rossz állapotban volt. A te-
tőszerkezet megrogyott, a falazat 
omlott, a villamosvezetékek fel-
újításra szorultak. 

 
 

Ezek azonban csak a problémák egy része volt, 
összességében elmondható, hogy az épületet sür-
gősen fel kellett újítani. 

A kivitelezéshez közel 30 millió forintot nyert 
önkormányzatunk, mely csaknem a teljes beruhá-
zás költségeit fedezte, 31,5 millió forintot. 

Ez elegendő volt arra, hogy az egész épület 
megújulhasson. A rendelők környezetét a felújí-
tást követően közmunka program keretében tet-
tük rendbe, szintén pályázati forrásokból. 
 

Meghívó a rendelők átadására 
Az Ady u. 2. orvosi és védőnői rendelők ünnepé-

lyes átadására, 2017. 08. 18-án 13 órakor kerül sor, 
melyre nagy szeretettel várjuk a község lakosságát.  

Az épületet átadja Cseresnyés Péter országgyűlési 
képviselő és Csárdi Tamás polgármester. 
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Zalakomár Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő- testülete a szo-

ciális gondoskodás helyi szabályai-

ról szóló önkormányzati rendeleté-

ben meghatározott feltételrendszer 

alapján támogatja a vidéken tanuló 

diákok közlekedési éves tanulóbér-

letének megvásárlását. (továbbiak-

ban: bérlettámogatás).  

A kérelmeket 2017. augusztus 20. és 

2017. szeptember 1. napja között lehet 

benyújtani a szülő vagy más törvényes 

képviselő, illetve nagykorú gyermek 

által.  

Pályázati feltétel: középfokú oktatási 

intézményben, nappali oktatás munka-

rendje szerint tanulói jogviszonnyal 

rendelkező diák jogosult rá, akinek 

családjában az egy főre jutó jövede-

lem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gének 250 %-át (2017- ben 71.250 Ft)  

A kérelemhez csatolandó igazolások:  

a) munkaviszonyban állók esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap 

nettó átlagkeresetéről szóló munkálta-

tói igazolás  

b) munkanélküli ellátásról a kérelem 

benyújtását megelőző hó- napban fo-

lyósított ellátás igazoló szelvény, vagy 

 

utolsó havi bankszámla kivonat, 

ennek hiányában a munkaügyi ki-

rendeltség által kiállított igazolás, 

határozat  

c) a társadalombiztosítás keretében 

folyósított ellátások eseté- ben a 

kérelem benyújtását megelőző hó-

napban kifizetett ellátás igazoló 

szelvény, ennek hiányában az utolsó 

havi bankszámla kivonat,  

d) nem havi rendszerességgel szer-

zett, valamint vállalkozásból szár-

mazó jövedelem esetében az illeté-

kes NAV igazolás, a kérelem be-

nyújtását megelőző gazdasági év 

személyi jövedelemadó alapjáról  

e) iskolalátogatási igazolás, megje-

lölve a tanulmányok várható végét  

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását 

igazoló számla (gyermek/ szülő ne-

vére kiállítva) illetve az éves bérlet 

fénymásolata.  

A kérelmek beszerezhetők a Zala-

komári Közös Önkormányzati Hiva-

tal portáján, valamint elérhetők Za-

lakomár nagyközség honlapjáról. A 

kérelmeket a fent jelzett határidőig a 

Zalakomári Közös Önkormányzati 

Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 

kell eljuttatni, ügyfélfogadási idő-

ben. 

 

 
Sikerek az önkormányzati ösztöndíj programban 

Önkormányzatunk nagy figyelmet fordít arra, hogy támogassa azokat az általános- és középisko-
lás gyermekeket, akik számára fontos a jó tanulmányi eredmény elérése, hiszen a tanulás nem 
csak saját érdekük, hanem társadalmi haszna is lényeges. 
Ezúton is gratulálunk annak a 17 általános iskolásnak és 9 középiskolásnak, akik a 2016/2017-es tanulmányi 
évben elért eredmények alapján jogosulttá váltak Zalakomár Nagyközség Önkormányzat ösztöndíjára. A 26 
gyermek összesen 480 ezer forint támogatásban részesül. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő tanév vé-
gén még több tanulót támogathatunk, hogy ismét büszkék lehessünk Zalakomár legjobb tanulóira. 

JÁRDAFELÚJÍTÁS 

Közmunka programunk kere-

tében folytatódott Zalakomár 

járdáinak felújítása. 

A Táncsics utca mintegy 300 

nm-en került térkövezésre. 
 

A következő helyszín az im-

már Önkormányzati tulajdon-

ban lévő Kiskomáromi teme-

tő lesz. 

 


