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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Köszönjük a lakosság munkáját! 
 

Az elmúlt időszak nagyobb intenzitású esőzései rámutattak arra, 
hogy a községünkben a vízelvezető árkok és átereszek állapota a 
legtöbb helyen nem megfelelő, nagyobb csapadékmennyiség 
esetén nem biztosítják az esővíz zavartalan elfolyását. Egyes 
esetekben az átereszek teljesen el vannak tömődve.  
A probléma megoldása érdekében az augusztusi lapszámban 
megjelent egy felhívás az árokszakaszok, illetve az ingatlan 
megközelítését biztosító átereszek tisztítása tárgyában.  
A határidőként megszabott augusztus 31-ét követően munkatár-
saink örömmel tapasztalták, hogy a település nagy részén a 
lakók elvégezték a munkát, így az árkok- és átereszek ismét 
alkalmasak feladatuk betöltésére. 
A munkából természetesen az Önkormányzat is kivette a részét, 
az önkormányzati tulajdonú árkok- és átereszek kitisztítása is 
megtörtént. 
 
Mindenkinek köszönjük a munkáját! 
 
 
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 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 
tanulmányi teljesítmény és követel-
mények alapján - becsült időpontja” 
rovatban feltűntetett időpontig, de 
legkésőbb attól számított egy évig 
illeti meg. A tanulmányi időbe nem 
számítanak bele a külföldön végzett 
tanulmányok, valamint a hivatalosan 
igazolt rendkívüli események (így 
különösen betegség, baleset, stb.) mi-
atti halasztás időszakai. 
 
 

A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) 
államilag finanszírozott vagy költségté-
rítéses nappali és levelező tagozaton 
tanulmányokat folytató, első diplomá-
jukat szerző hallgatók, akik saját ma-
guk és családjuk életvitelszerűen Zala-
komár településen élnek és itt bejelen-
tett lakóhellyel rendelkeznek. 
 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 
8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását 
megelőző tanulmányi félévben a hiva-
talosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosz-
tályzatainak számtani átlaga legalább 
3,8, abban az esetben 10.000 Ft a felső-
oktatási ösztöndíj havi összege. 
A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi 
félévre, a I. félév szeptember 1-január 
31. közötti 5 hónapjára szól. A felsőok-
tatási ösztöndíj folyósítására tanulmá-
nyi félévenként egy összegben kerül sor 
a döntést követő hónap 15. napjáig. 
 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő 
hallgatók a pályázat kiírását követően,  
 

az I. félév vonatkozásában október 15-
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 I. félév vonat-
kozásában november 15. napjáig bírál-
ja a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság. 
 
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 
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Óvodai Hírek 

Óvodakukkantó 
a Zalakomári Napköziotthonos Óvodában 

 

Szeretettel vártuk a leendő óvodásainkat játszó-ismerkedő 
alkalmakra az óvodába. A Méhecske és Pillangó csoportos 
óvónénik, dajka nénik vidám tevékenységekkel, játékokkal 
várták a kicsiket az óvoda aulájába.  

Közös játékkal, beszélgetéssel teltek a délelőttök, így a gyer-
mekek és szüleik betekintést nyerhettek az óvoda életébe és 
jó élményekkel  térhettek haza az Óvoda-kukkantóból. 

Óvodai Hírek 

Művelődési Ház PROGRAMOK 

Megemlékezés 

Szeretettel várunk mindenkit 2018. októ-
ber 5-én  (pénteken) 17,00 - és 20,00 
óra között a Művelődési Ház elé gyertyát 

gyújtani az Aradi 13 emlékére! 

(Teamécsest biztosítunk) 

„ A felhőben, mely ott simul 

Talán Batthyány árnya van, 

S lenéz, magyar Reád 

S mutatván ezt a rém helyet 

Azt súgja halkan: ne feledd 

Októbernek hatodikát!” 
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Kerekítő 
Mondókás Móka 

foglalkozás 
a Művelődési Házban 

Vajda Margit zenepedagógus 
bemutató Kerekítő foglalkozást tart 
2018. szeptember 17-én délelőtt 
10 órai kezdettel a Műv. Házban. A 
foglalkozásra  szeretettel várjuk a 
piciket apával, vagy anyával, vagy 
nagyszülővel - fél éves kortól három 
éves korig. Terveink szerint a későb-
biek folyamán heti rendszerességgel 
biztosítunk lehetőséget a foglalkozás-
ra, melynek díja a szülőket terheli, s 
melynek pontos összegét a résztvevők 
létszáma határozza meg.  
 
Kisgyermekes szülők! 
Gyertek el, tapasztaljátok meg az 
együtt mókázás örömét, a minőségi 
együtt töltött időt! 
Várunk benneteket sok szeretettel! 
A bemutató foglalkozás ingye-
nes! 

Focira fel! 
Látva a helyi fiatalok 
sportszeretetét, Zalako-
már Nagyközség Önkor-
mányzata egy pár labda-
rúgó kapuval kíván hoz-
zájárulni a gyermekek 
hasznos időtöltéséhez. 
A kapuk az Önkor-
mányzat tulajdonát 
képező Zalakomár, 
Árpád u. 128. szám alatti 
telekre kerültek felállí-
tásra, ahol ezentúl bár-
ki, bármikor hódolhat 
szenvedélyének. 
   

 

„FittMami” torna - Idősebbek IS  elkezdhetik 

Manapság egyre többet hallani a fittségről. Lássuk, mi is az? Röviden: Olyan  testi-lelki állapot, amely ma-
gában foglalja az egészséget és a jó közérzetet. Rendszeres testmozgással sokat tehetünk fittségünk eléréséért és 
megtartásáért. Az edzettségi szintednek megfelelő  intenzitású edzés segít megelőzni és leküzdeni a civilizációs  
betegségeket , illetve sokat javít az  ezen betegségekben  szenvedők állapotán (magas vérnyomás, magas vércu-
korszint, túlsúly)  

Október közepétől Heti két alkalommal tervezünk „FittMami” tornát a Művelődési Házban.  
Gyere el a megbeszélésre 2018. október 3-án 18,30-kor, hogy meghallgathasd -  Dávid Lászlóné 
Livi oktatótól - , hogy mi mindenre jó az általa megtartott torna, és megbeszélhessük a részleteket! 
 

Amit már most ígérhetünk: jó hangulat, sok mozgás, javuló közérzet. 
Amit várunk tőled : kellő elszántság, kitartás, rendszeresség, egy polifoam, tornacipő, törölköző, kényelmes 

ruha és egy palack víz. 

Akit várunk: nemtől, kortól függetlenül: TÉGED! :) 
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Szeretnénk gratulálni a 2017/2018-os 
tanévben kitűnő, jeles és jó tanulmá-
nyi eredményeket elért általános- és 
középiskolás tanulóknak, mellyel jogo-
sulttá váltak az önkormányzat által 
2015. évben létrehozott ösztöndíj prog-
ramra. 14 általános iskolás gyermeket 
tanulónként 15.000 Ft összegben tud-
tunk jutalmazni, valamint 14 középis-
kolás diák részesült támogatásban 
tanulónként 25.000 Ft összegben. 

Önkormányzatunk nagy figyelmet 
fordít arra, hogy támogassa azokat az 
általános- és középiskolás gyermeke-
ket, akik számára fontos a jó tanulmá-
nyi eredmény elérése, hiszen a tanulás 
nem csak a ti érdeketek, hanem társa-
dalmi haszna is lényeges. 

Kívánunk a most elkezdődött tan-
évre is hasonlóan szép eredménye-
ket, hogy ismét büszkék lehessünk 
Zalakomár legjobb tanulóira. 
                       
                      Csárdi Tamás polgármester 

 

Elkezdődött  
a Zalakomári 

Napköziotthonos 
Óvoda játszóudva-

rának felújítása 
 
Zalakomár, Miháld, 
Pat és Sand Községek 
Napközi Otthonos 
Óvoda Intézményi 
Társulása a TOP-
1.4.1-15-ZA1-2016-
00017. számú pályá-
zat keretén belül 
100%-os támogatott-
sággal, összesen 
24.920.704 Ft összegű 
támogatást nyert. 
A projekt megvalósí-
tása során a 
zalakomári óvoda egy 
új eszközparkkal lesz 
felszerelve. A jelenle-
gi eszközök folyama-
tos ellenőrzések, javí-
tások alatt állnak, 
ennek ellenére már 
több cserére szorul.  
Az eszközbeszerzés 
keretén belül beszer-
zésre kerül egy Oxi 
torony kombináció 3 
dimenziós illetve 2 
dimenziós figurákkal, 
két hernyó alakú 
forma számokkal és 
betűkkel díszítve, egy 
Mamut torony fém 
felületű csúszdával, 
hintáink kiegészítése 
érdekében kettő kör-
hinta, egy 10 m2 alap-
területű Manó köteles 
mászóka valamint a 
homokozók fülé 2 db 
árnyékoló napvitorla 
is.  
 
A felújítási munkála-
tok elkezdődtek, a 
projekt tervezett be-
fejezési dátuma 2018. 
december 31. napja.  
 
 

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásokról 

 A Kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akikhez nincs bevezetve a földgáz és így 
nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, egyszeri támogatást kaphassanak. 

A 1368/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.) legkésőbb 2018. október 15. 
napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az 
igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a 

bejelentett lakóhelye, vagy a tartózkodási helye. 
Az igénybejelentő nyilatkozat átvehető a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján (8751 Zala-

komár, Tavasz u. 13.). 
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. 

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le a nyilatko-
zatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavé-

delmi Főigazgatósága adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyi-
ben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült valamilyen 

juttatásban, rosszhiszeműen járt el, az Önkormányzat szabálysértési ill. büntetőeljárást kezdeményez. 
Az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a 
Kormány későbbi döntéseinek értelmében.                                          Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

 
 

 

 

 


