
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
Májusban a természet minden szépségét megmutatja, 
ugyanakkor a hónap közepén még akár fagyos 
éjszakákra is számíthatunk. 
Melegigényes növényeinket fátyol, buborékfóliával 
vagy könnyű textíliával takarjuk le. 
Paradicsom és paprikapalántákat, tök, dinnye, 
cukkinitöveket a hónap közepétől ültessük ki. 
A gyepet rendszeresen kaszáljuk, az abba kiültetett 
hagymás növények leveleit azonban csak júniusban 
vágjuk le. 
A kertben védekezzünk a sokféle gombabetegség ellen, 
a permetlébe tegyünk tapadásfokozót és lombtrágyát. 
A komposztot forgassuk át és szórjunk bele nitrogén 
tartalmú műtrágyát. 
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Idén is folytatódnak közfoglalkoztatási 
programok 
 
2020. március 1-jével a közfoglalkoztatási program keretén belül 
újra elindult településünkön a mezőgazdasági program és a 
belterületi közutak felújítása. 
Mezőgazdasági közmunka programunk teljes költsége 28.287.791 
Ft, melyhez az Önkormányzat 174.232 Ft önerőt biztosít. A 
programban 18 fő mezőgazdasági segédmunkás és 2 fő 
munkavezető vesz részt. A 2021. február 28-ig tartó program 
során a munkások a korábbi évekhez hasonlóan 
zöldségnövények termesztésével foglalkoznak. A tavalyi évhez 
hasonlóan továbbra is igyekszünk kiszolgálni a lakosság igényeit 
az Önkormányzati piacon. A haszonnövények termesztése 
mellett sor kerül a parlagfüves területek kaszálására is.  
 
A korábbi években nagyon sikeres belterületi utak karbantartása 
című programra 2020- ban 45.520.783 Ft támogatást kaptunk, 
melyhez Önkormányzatunk további 582.105 Ft önerőt biztosít. A 
programban 30 fő építőipari segédmunkás és 2 fő munkavezető 
vesz részt.  Idén a program keretein belül folytatódik a Petőfi 
utca járdájának felújítása, valamint hozzálátunk a Kossuth utca 
járdájának felújításához is. A gyalogjárdák megszépítése mellett 
sort kerítünk a kátyús útszakaszaink rendbetételére és 
padkázásra, valamint a zöld területek gondozására, a 
közterületek folyamatos tisztítására is.  
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2020. március 1-jével újra elindult a 

mezőgazdasági és a belterületi közutak felújítása 

közmunka program Zalakomárban. Idén a 

mezőgazdasági közmunka programunk teljes 

költsége 28.287.791.-Ft. A programban 18 fő 

mezőgazdasági segédmunkás és 2 fő munkavezető 

vesz részt. A 2021. február 28-ig tartó program 

során a munkások a korábbi évekhez hasonlóan 

zöldségnövények termesztésével fognak foglalkozni. 

A 2019. évhez hasonlóan igyekszünk az 

Önkormányzati piacon kiszolgálni a lakosság 

igényeit. 

Az idei évben összesen 45.520.783.-Ft támogatást 

kapott önkormányzatunk a korábbi években nagyon 

sikeres belterületi utak karbantartása című 

programra,  melyhez önkormányzatunk további 

582.105.- Ft önerőt biztosít. Idén a program keretein 

belül befejezzük a Petőfi utca nyugati oldali 

járdájának felújítását, valamint megvalósítjuk a 

Kossuth utca nyugati oldali járdájának tárkövezését. 

A járdák megszépítése mellett sort kerítünk a kátyús 

útszakaszaink rendbetételére és padkázásra, valamint 

a zöld területek gondozására, és a közterületek 

folyamatos tisztítására is.  

 

A hivatalban újraindul az 
ügyfélfogadás  
 
Az elmúlt hetekben kialakult járványhelyzetre tekintettel a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal személyes 
ügyfélfogadása szüneteltetésre került.  
A járvány mérséklődésére, a fertőzöttek számának 
alakulására tekintettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal személyes 
ügyfélfogadása 2020. június 3. napjától, a korábbi 
ügyfélfogadási rendnek megfelelően elindul. 
     A fentiek alapján, a már megszokott időpontokban 
kereshetik kollégáinkat: 

- hétfő: 9.00-12.00, 
- kedd: nincs ügyfélfogadás, 
- szerda (polgármesteri és jegyzői fogadóóra is): 

13.00-17.00, 
- csütörtök: nincs ügyfélfogadás, 
- péntek: 9.00-12.00. 

   Az Önkormányzati Hivatali mellett 2020. június 3. 
napjától kezdődően a Zala Megyei Kormányhivatal 
Nagykanizsai Járási Hivatalának ügysegédi ügyfélfogadása 
is újraindul, szintén a korábbi ügyfélfogadási rendben 
(szerda: 13.15-15.45 és péntek: 9.45-12.30). 
    Az esetleges fertőzések minimalizálása érdekében a 
védőmaszk használata kötelező!  
Kérjük továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy ügyeljenek a 
másfél méteres távolság megtartására! 
 

Ózongenerátorral a kórokozók ellen 
 
Az elmúlt időszakban kialakult járványhelyzet során Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata számtalan lépést tett annak érdekében, 
hogy az esetleges fertőződés lehetőségét minimalizálja. Az 
önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendje módosult, 
kézfertőtlenítő automata került kihelyezésre az orvosi rendelőkbe és 
a hivatal épületébe, a lakosság védőmaszkkal való ellátása 
megtörtént. Az Önkormányzat intézményeinek hatékonyabb 
fertőtlenítése érdekében pedig beszerzésre került három darab 
ózongenerátor készülék.  
 
A ózongenerátor vegyszermentesen tud olyan szabad kézzel és 
szemmel nem elérhető helyeket is tisztítani, melyeket másképp 
lehetetlen, ezzel is megelőzve a jelenlegi koronavírus kórokozóinak 
terjedését.  
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Ózongenerátor  (folytatás az 1. oldalról) 
 
A készülék működése során magas koncentrációjú ózon 
gázt bocsát ki, ami részt vesz a baktériumok, vírusok, 
gombák, atkák, allergének és minden egyéb káros 
mikroorganizmus elpusztításában, egyúttal sterilizál is. Az 
ózon ilyenkor behatol a baktériumok/vírusok 
sejthártyájába, feloldja azok fehérje burkát, melynek 
következtében lyuk keletkezik a sejtfalon és a sejtek 
elvesztik alakjukat, majd elpusztulnak. 
Vegyszermentessége miatt idős emberek, csecsemők és 
kisgyermekek, vagy legyengült immunrendszerrel 
rendelkező személyek által látogatott helyiségeket is 
hatékonyan lehet ilyen módon fertőtleníteni. 
 
A három készülékből kettő az orvosi rendelőkbe került, 
míg egy darab készülékkel az Önkormányzat további 
épületeinek rendszeres fertőtlenítése a cél.  
 

Tájékoztató a települési 
gyógyszertámogatásról 

 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) számú rendelet 20/I.§-al bevezeti a 
települési gyógyszertámogatást. 
 
A jogosultsági feltételeket Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- testülete a 2019. december 19-i 
ülésén fogadta el. 
 
Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, 
aki nem jogosult közgyógyellátásra, és Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén 
bejelentett állandó lakóhellyel legalább egy éve 
folyamatosan rendelkezik, és életvitelszerűen is 
Zalakomár nagyközségben lakik, és a havi rendszeres 
gyógyító ellátásának költsége legalább 8.000 forint, és a 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg családban élőknél a 102.600 Ft-ot, egyedül 
élőknél a 142.500 Ft-ot. A települési gyógyszertámogatást 
a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség időtartamára, 
de maximum egy évre lehet megállapítani. 
A települési gyógyszertámogatás egy évre jutó összege 
20.000 Ft. 
A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. A háziorvosi 
igazoláson kizárólag a kérelmező személyes 
szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyszereket 
lehet feltüntetni. 
A kérelmezőt a települési gyógyszertámogatás a kérelem 
benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. 
 

A települési gyógyszertámogatást utólag, a kérelem 
benyújtása hónapját követő hónap 5-éig kell kifizetni 
házipénztárból vagy pénzintézeti folyószámlára. 
A települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti 
kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon kell 
benyújtani. A települési gyógyszertámogatás 
megállapításához 
a kérelmező, illetve családja jövedelmének hitelt érdemlő 
igazolása, a 
háziorvos és gyógyszertár igazolása a rendszeresen 
jelentkező gyógyszerköltség összegéről és időtartamáról 
szükséges. 
 
A kérelmeket 2020. január 3-tól a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők 
Zalakomár 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 
 


