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2018. MÁRCIUS 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet értelmében a község területén 
lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondoskodni. Az ingatla-
nok előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. A ténylegesen 
használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfele-
lő nyesése. 

Az ingatlan tulajdonosa köteles a telekhatártól az útpadkáig húzódó zöldterületet rendszeresen gondozni, ennek kere-
tében a zöldterület tisztántartásáról, fűnyírásról, a tulajdonos által kihelyezett növények ápolásáról gondoskodni. A 
közterületen történő gyommentesítés során növényvédő- és gyomirtó szer alkalmazása tilos. A fent említett területe-
ken a fűnyírást szükség szerinti gyakorisággal kell elvégezni, azonban a gyep magassága a 20 cm-t nem haladhatja 
meg.  

Az ismertetett szabályok betartása mellett kérjük a lakosságot, hogy tegyenek azért, hogy településünk rendezett le-
gyen, és a jövőben kiültetendő virágok a rendezett ingatlanok előtt szépen mutathassanak. Ennek érdekében kérjük 
Önöket, figyeljenek oda a telkeik illetve az előttük lévő terület (járda, zöldfelület az útpadkáig) rendszeres gondozásá-
ra. Mindezek fontosak ahhoz, hogy aki itt lakik, vagy csak átutazóban jár erre, elmondhassa, milyen szép, rendben 
tartott település Zalakomár.  
Ugyanakkor egyre többen szenvednek a tavaszi hónapokban allergiától, amit az ilyenkor virágzó gyomok pollenjei 
okoznak, kérjük Önöket, gondoskodjanak ezen allergiakeltő növények szükséges gyakoriságú irtásáról még a virágzá-
sukat megelőzően. 
 
Bízunk abban, hogy együttes erővel szebbé varázsolhatjuk Zalakomárt! 

   Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
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2018. évi  Start közmunka programjaink 
 

Március   1-jével  újra  elindultak  a   közmunka  programok   Zalako-
márban. 
Idén a mezőgazdasági közmunka programunk teljes költsége 
29.328.608.-Ft, melyhez az Önkormányzat 176.917.-Ft önerőt biztosít. A 
programban 18 fő mezőgazdasági segédmunkás, 2 fő munkavezető és 1 
fő adminisztrátor vesz részt. A 2019. február 28-ig tartó program során 
a munkások a zöldségnövények vetésével, a palánták nevelésével, kiül-
tetésével és gondozásával fognak foglalkozni. A 2018. évhez hasonlóan 
igyekszünk az Önkormányzati piacon kiszolgálni a lakosság igényeit. 
A haszonnövények termesztése mellett sor kerül a parlagfüves terüle-
tek kaszálására is.  
 

 

 

 

 

46.199.611.-Ft támogatást kapott önkormányzatunk a korábbi években nagyon sikeres belterületi utak karbantartása 
című programra, melyhez önkormányzatunk további 504.261.- Ft önerőt biztosít. Idén a program keretein belül foly-
tatjuk a legrosszabb állapotú járdaszakaszok térkövezését. Sor kerül a Zrínyi utca, a Petőfi utca Takarék Szövetkezet-
től a Templomig tartó szakasza, a Kossuth utca Coop bolttól a 19-es házszámig, valamint a Tavasz utca-Ady utca ösz-
szekötő járda térkövezésére, összesen 1880 m2-en. A járdák megszépítése mellett sort kerítünk a kátyús útszakaszaink 
rendbetételére és padkázásra is.  
 

Tájékoztató a főiskolai és egye-
temi hallgatók részére, 

pályázat útján elnyerhető ösz-
töndíjról 

 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) 
számú rendelet 17. § (6) bekezdésének 
megfelelően ismét meghirdeti főiskolai 
és egyetemi hallgatók ösztöndíj 
pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételek a korábbi 
fordulóéval megegyeznek. 
 
A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező 
hallgatót az első alkalommal benyúj-
tott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási 
intézmény által kiállított eredeti hall-
gatói jogviszony igazoláson „a hallga-
tói jogviszony megszűnésének - a ta-
nulmányi teljesítmény és követelmé-
nyek alapján - becsült időpontja” ro-
vatban feltűntetett időpontig, de legké-
sőbb attól számított egy évig illeti  
meg. A tanulmányi időbe nem számí-
tanak bele a külföldön végzett tanul-
mányok, valamint a hivatalosan iga-
zolt rendkívüli események (így külö-
nösen betegség, baleset, stb.) miatti 
halasztás időszaka 
 

A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőokta-
tási intézményben (egyetemen, főisko-
lán) államilag finanszírozott vagy 
költségtérítéses nappali és levelező 
tagozaton tanulmányokat folytató, 
első diplomájukat szerző hallgatók, 
akik saját maguk és családjuk életvi-
telszerűen Zalakomár településen 
élnek és itt bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek. 
 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 
8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtá-
sát megelőző tanulmányi félévben a 
hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizs-
gaosztályzatainak számtani átlaga 
legalább 3,8, abban az esetben 10.000 
Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi össze-
ge. 
A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi 
félévre, a II. félév február 1-június 30. 
közötti 5 hónapjára szól. A felsőokta-
tási ösztöndíj folyósítására tanulmányi 
félévenként egy összegben kerül sor a 
döntést követő hónap 15. napjáig. 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő 
hallgatók a pályázat kiírását követően, 
a II. félév vonatkozásában 2018. már-
cius 31-ig nyújthatják be kérelmüket. 
 

A kérelemhez csatolni kell a felsőokta-
tási intézmény által kiállított, a kére-
lem benyújtásakor érvényes hallgatói 
jogviszony igazolást. Az aktív félévet 
minden esetben a félévente csatolandó 
hallgatói jogviszony igazolással igazol-
ja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező 
hallgató. Ezekben az esetekben a felső-
oktatási ösztöndíj a hallgatói jogvi-
szony létrejöttével már igényelhető. 
 
A beérkezett kérelmeket II. félév vo-
natkozásában 2018. április 15. napjáig 
bírálja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság. 
 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam 
alatt a Zalakomári Közös Önkormány-
zati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalako-
mári Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján, valamint elérhetők Zalako-
már nagyközség honlapjáról. 
 
További információ: 
 
Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 
13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
 



 
            

 

       

  

3             Komári Hírmondó                          2018  március 

Tájékoztató a szabadtéri tüzek megelőzéséről 
 
A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2018. évben is kiemelten kezelendő a 
szabadterületi tüzek megelőzése.  
 
Belterületi szabadtéri égetés szabályai: 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) számú rendelet 3. § (3) 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a belterületi szabadtéri égetés rendjéről: 
„Belterületen a kerti művelésből keletkezett kis nedvességtartalmú hulladék és az avar égetését hétfői napokon 9 óra és 18 óra 
között, szombati napokon 9 óra és 12 óra között lehet végezni szélcsendes időben az épületektől megfelelő égetési távolság betar-
tásával. Ünnepnapokon, illetve vasárnap a község közigazgatási területén egész évben tilos az avar és a kerti hulladék égetése.  
Közterületen az égetés tilos.” 
 
A fentieken túl rendkívül fontos, hogy az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és az csak úgy végezhető, hogy a környe-
zetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.  
Az égetés során biztosítani kell a tűz eloltásához elegendő létszámú személy jelenlétét.  Biztosítani kell továbbá a tűz továbbter-
jedésének megakadályozására alkalmas és megfelelő darabszámú eszközöket.  
 
Amennyiben az égetést nem a Rendeletben meghatározott időpontokban végezték, akkor a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellá-
tó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. 
(XII.7.) Korm. rendelet alapján 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. 
 
Külterületi irányított égetés szabályai: 
A külterületen végzett irányított égetés esetében annak tervezett időpontját megelőző 10. napig - kérelem kitöltésével- be kell 
jelenteni a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.). A kirendeltség a kérelmet elbí-
rálja és 5 munkanapon belül határozatot hoz. 
Az irányított égetés kérelméhez csatolni kell a 3.000 Ft értékű általános eljárási illetéket, kivéve az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 5. §- ban felsoroltaknak. 
A kérelemhez csatolni kell továbbá az égetéssel érintett terület tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumát.  
Az irányított égetés legfeljebb 10 ha nagyságú területen végezhető.  
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
21. §- előírt hatósági engedélyt nem pótol.  
 

Óvodai Hírek Madárkiállítás 
 
 2018.02.16-án Pillangó nagycsoportosainkkal ellátogattunk a Balatonmagyaródi Művelődési Házban megrendezésre került VIII. 

Galamb- díszmadár- és aprójószág kiállításra. 
Gyermekeink a gyönyörű állatok látványa mellett új ismereteket is szerezhettek ezen élőlények táplálkozásáról, életmódjáról, 
különböző tulajdonságaikról. 
Élményekkel és sok új ismerettel gazdagodva tértünk haza, minden nagycsoportos nagyon élvezte a kiállítást. 
Ez úton köszönjük Zalakomár Önkormányzatának, hogy óvodás gyermekeink szállításában segítettek. 
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Óvodánkban 2018.02.08-án a Virág csoport nyitotta 
meg a csoportszintű farsangok sorát. Ebben az évben is 
is nagyon sok ötletes jelmezt és színvonalas műsort 
láthattunk. Elhangzottak télkergető - tavaszváró mon-
dókák, farsangi énekek és a Méhecske csoport jóvoltá-
ból megelevenedett A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című mese. 
15-én a Pillangó nagycsoport „cirkuszi produkciójával” 
zárult az idei farsangi időszak. 
A vendégek tombolát és zsákbamacskát is vásárolhat-
tak. Családias, jó hangulatban teltek a délutánok. 
 
 

Farsang az oviban 

HANGFÜRDŐRE várunk 2018. 03. 23-án 18.00 órára a Zalakomári Művelődési Házba. Hogy iga-
zán jól érezhesd magad, kérjük hozzál magaddal plédet, vagy polifoamot, és meleg, kényelmes ruhá-

ban gyere! 
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Hangos olvasás verseny 
 

2. osztály 
I. Horváth Erik 2.a. – Kocsis Mátyásné 

II. Szabó Kristóf 2.b. – Ács Eszter 
III. Orsós Viola 2.a – Kocsis Mátyásné 

Bogdán Gergő 2.b. – Ács Eszter 
3. osztály 

I. Bogdán Orsolya 3.a.- Saffer Szilvia 
II. Horváth Sztella Ilona 3.b. – Bálint Alexandra 

III. Tóth –Pajor Adél 3.b. – Bálint Alexandra 
4. osztály 

I. Bogdán László 4.b. – Türei – Horváth Enikő 
II. Bognár Boglárka 4.b. – Türei – Horváth Enikő 

III. Bogdán Dénes 4.a. – Horváthné Takács Gabriella 
Horváth Zalán 4.b. – Türei – Horváth Enikő 

         SULI-HÍREK Farsangi mulatság 
 Idén húshagyó kedden tartottuk iskolánkban a farsangot. A korábbi 

évek hagyományait folytatva most is a tornateremben került megrende-
zésre a mulatság. A rendezvényt a hagyományőrző csoport műsora 
nyitotta, majd ezután az osztályok bemutatkozása következett. A peda-
gógusok és gyerekek idén is kitettek magukért, és számost ötletes pro-
dukcióval lepték meg a közönséget: az alsósok előadásában láthattuk a 
Zengő ábécét, a vidám kiskacsákat, a harcias indiánokat, a lovas szekér-
rel bevonuló mulatozókat, japán gésákat és ninjahacosokat, esernyős-
táncot, pingvintáncot és derűs pillanatokat az X-faktorból. Ezután a 
felsősök produkciói következtek 
. 

 
Szintén csoportos műsorszámok örvendeztették meg a szép számmal megje-
lent vendégeket, mint például: táncos produkciók, földönkívüliek „látogatá-
sa”, Nótár Mary „fellépése”, a facebook-ról jól is mert emojik felvonulása, a 
sötét zsaruk tánca; valamint Gedeon bácsi fodrászüzletének életébe is bepil-
lantást nyerhettünk. A fellépés után minden szereplő jutalomban része-
sült.  A vidám délutánt a tombolasorsolás zárta, ahol értékes nyeremények 
találtak gazdára.   

                  

 

Helyi tanulmányi versenyek 

 
A bulizás mellett azért a tanulás, a tudás is fontos szerepet 
kapott, hiszen februárban két versenyen is próbára tehették 
tudásukat  alsós kisdiákjaink 
Először egy komplex tanulmányi versenyen vehettek részt, 
ahol matematikai, anyanyelvi és irodalmi ismereteikből 
adhattak számot, majd két héttel később a hangos olvasás 
versenyen mérettettek meg. 

 

A két versenyen 
az alábbi eredmények születtek: 

 
Alsós tagozatos Komplex tanulmányi verseny 

/matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból/ 
 

2. osztály 
I. Török Nimród, Bendegúz 2.b. 

II. Szabó Kristóf  2.b. 
III: Bogdán Gergő  2.b. 

Felkészítők: Ács Eszter-Katona Pétern 
3. osztály 

1.Tóth-Pajor Adél 3.b. 
2. Tinó Patrik 3.b. 

3. Horváth Máté 3.b. 
Felkészítők: Bálint Alexandra – Ivanics Jánosné 

4. osztály 
1. Lakatos Máté 

2. Horváth Zalán 
3. Szolnok Márk 

Felkészítők: Szita Edina – Türei-Horváth Enikő 
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Hirdetmény a 2018. évi országgyűlési válasz-
tásokkal kapcsolatos határidőkről 

A Köztársasági Elnök 2/2018.(I.11.) KE határoza-
tában az országgyűlési képviselők 2018. évi álta-
lános választásának időpontját 2018. április 8. 
napjára tűzte ki.  

A szavazás napján külföldön tartózkodó, de ma-
gyarországi lakcímmel rendelkező választópol-
gárok a külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telt a választási iroda vezetőjétől 2018. március 
31-én 16.00 óráig kérhetik személyesen, ajánlott 
levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy 
ügyfélkapus regisztráció esetén a 
www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelem-
nyomtatvány igényelhető a Választási Irodán. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legké-
sőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megér-
keznie a helyi választási irodához. Az átjelentke-
zés személyesen, ajánlott levélben, a 
www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus 
regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu 
honlapon. A kérelemnyomtatvány igényelhető a 
Választási Irodán. 

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2018. 
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához, vagy 2018. április 8-án, leg-
később 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazat-
számláló bizottsághoz. 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti 
Braille-írással készült értesítő megküldését, 
könnyített formában megírt tájékoztató anyag 
megküldését, Braille-írással ellátott szavazósab-
lon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a moz-
góurnás szavazás során, valamint akadálymentes 
szavazóhelyiség alkalmazását. A kérelmet 2018. 
április 6-án 16.00 óráig kell benyújtani a Válasz-
tási Irodához. 

A választópolgár kérheti, hogy a központi név-
jegyzéken kerüljön feltüntetésre nemzetiségének 
megnevezése, és azt, hogy az országgyűlési vá-
lasztáson is nemzetiségi választópolgárként kí-
ván szavazni. Az erre vonatkozó nyilatkozatot 
legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig kell 
benyújtani. 

A választással kapcsolatos további információk 
megtalálhatók a www.valasztas.hu oldalon. 

Papné Szabó Mónika   Választási Iroda Vezetője 

 

 
 
 

 

 
 

Retro kiállítás 

Tisztelt Barátaim!         Figyelem, Zalakomáriak! 
Ingyenes számítógép, okostelefon és tablet használatot tanító alapfokú 
tanfolyam indul Zalakomárban 65 éves korig. A résztvevők a tanfolyam 
befejezését követően ösztöndíjat, és a tanfolyam sikeres elvégzéséről 
tanúsítványt kapnak. A 70 órás tanfolyam 10 alkalomra szól.  
Érdeklődni és jelentkezni: Baranyainé Járó Gyöngyinél lehet a 06 30/ 
182 9131-es telefonszámon .a tanfolyam április közepén vagy végén in-
dul. .Jelentkezési határidő: 2018. március 31. 
 

      .....vagy amit akartok  

A Művelődési Ház kiállítása időutazásra, nosztalgiázásra hívja a betérőket 
az 1980-as, ’90-es évek világába. A fiatalabbakat visszarepíti  az időben, 
hogy lássák, milyen miliőben nőttek szüleik, hogy emlékezzenek saját 
gyerekkoruk talán már elfeledett apróságaira. Az idősebbeknek emléke-
ket, fiatalságuk szép szakaszát idézheti.  

A kiállítás március 29-ig  látogatható a  Művelődési Ház  nyitvatartási  
idejében. 

  

Kedden és csütörtökön esténként  szeretettel 
látunk minden olyan mozogni vágyót, aki 
maroknyi lelkes  zumbázó csapatunkkal  szí-
vesen töltene egy órát, hogy átmozgassa a 
napközben megfáradt izmait.  

Jelenleg zumbáznak, de ha van olyan mozgásforma, amit olyan szinten 
művelsz, hogy meg tudod mutatni a többieknek a pontos kivitelezést, 
szívesen tornásznak, mozognak mást is. Demokrácia van, közös meg-
egyezés,…és van még vidámság, elfáradás - aztán felüdülés, izomláz….és 
újra MOZGÁS A KULTÚRBAN!  

Időpont: kedd és csütörtök 18.00 óra 

 

 

 

 


