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Advent az óvodában                     
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Gyógyszertámogatás 
igényelhető                    4. oldal 

Gépjárműadó változás 2021. 
 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.  

Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni. 
 

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 

gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, 

például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es 

adónemhez tartozó, 10032000-01079160számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és 

szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó 

kivetésénél. 

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó 

mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az 

Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető 

majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az 

önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni. 

KIEMELT TÉMÁK 
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 

 

A d v e n t   a z   ó v o d á b a n 
 

December havát a karácsonyi ünnepekre való érzelmi ráhangolódás jellemezte óvodánkban. Fontosnak tartottuk, 
hogy a gyermekek megismerkedjenek az adventi hagyományokkal, szokásokkal. Elsősorban beszélgetésekkel, 
mesékkel, versekkel, dalokkal próbáltuk felkelteni érdeklődésüket az ünnepre. 
Mind a négy csoportunk elkészítette az adventi koszorúját és az ünnep közeledtével hétről hétre egyel több 
gyertyát gyújtott meg rajta.   
A finom fahéjas-fűszeres illat óvodánk épületében arról árulkodott, hogy ügyes kezű óvodásaink mézeskalács 
sütéssel foglalkoznak. Nagy odafigyeléssel készítettek ajándékokat szeretteiknek, illetve egyedi díszeket is 
barkácsoltak, melyekkel a csoportok kis fenyőfáit öltöztették ünnepi díszbe. 
Adományozóinknak köszönhetően ajándék is került a fenyőfák alá. Köszönjük szépen óvodánk örökbefogadóinak 
és az „Egy doboznyi szeretet” akció szervezőinek, hogy örömteli pillanatokat szereztek az apró gyermekszíveknek. 
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MŰV.HÁZ HÍREK 

 

„Kedvesek! Bár bezárni kényszerültünk, lelekesek vagyunk és szervezkedünk! Most éppen azt gondoltuk ki, hogy 
díszítsünk ablakot a saját, a családunk, és a falu örömére. Igen, tenni kell, és igen, MI LESZÜNK AZ ADVENTI 
MANÓK! Ha szeretnél közénk tartozni, kérlek vállald be, hogy a 24 napból az egyik reggelére kidíszíted egy ablakod,             
aztán lefotózod, vagy lefotózzuk. 

November  13-án  a  következő  felhívással   fordultunk  facebook  oldalunk  ügyes  kezű,  kreatív  követőihez : 

A díszítés bármilyen 
technikával, bármilyen 
eszközzel készülhet, bármit 
felhasználhatsz, egyetlen kikötés 
van csak, a nap sorszámának 
szerepelnie kell benne. 

A kész mű fotóját 
közzétesszük a Műv. Ház 
oldalán, természetesen a 
készítő(k) megjelölésével. 
Tehát az első kérdés: 
szeretnél-e Adventi 
Manó lenni? 

Második kérdés: advent hányadik napját szeretnéd/tudod bevállalni? Harmadik kérdés: Készítsünk-e számokat, amiket 
a rendelkezésetekre bocsájtunk? Negyedik kérdés: Ugye ti is úgy gondoljátok, hogy mindegy mit mér ránk a sors, egy 
közösséghez tartozni jó, hogy fontos, hogy bár különböző helyeken, de együtt mozduljunk ezért a közösségért, 
mert bár nem találkozhatunk, az összetartozás nem szűnik meg? Tegyünk ezért, aztán örömködjünk együtt, hogy ez 
milyen  jó ! Szeeeeee benneteket!   ( akkor  is,  ha  bárki  bármilyen  okból  ezt  most  épp  nem t udja  bevállalni)  

Jó MANÓLKODÁST kívánunk, és köszönet mindenkinek a csatlakozásért!” 
 

„Karácsony volt. Kicsit csendesebb, kicsit befeléfordulóbb, mint szokott. Ám lélekben ugyanúgy készültünk rá. Szépre 
öltöztettük a lakást, szépre öltöztettük a szívünket...és idén először KÖZÖSEN igyekeztünk szépre öltöztetni a falut. 
December 1-től december 24-ig  minden nap ünneplőbe öltözött községünkben egy ablak, hogy örömöt okozzon az arra 

járóknak, és hirdesse, hogy bár külön létre ítélt bennünket ez az év, tudunk együtt tenni a közösségünkért. Köszönet 
az Adventi Manóknak a csodás ablakdíszekért! Hálásak vagyunk nektek nagyon, hogy velünk voltatok ebben a 
kezdeményezésben! ” 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos 

havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 

 e-mail: info@zalakomar.hu) 
Felelős kiadó:  Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 
Felelős szerkesztő:  Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti:  Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Művelődési Ház, a Zalakomári 

 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Tájékoztató a települési 
gyógyszertámogatásról 

 

  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) 
számú rendelet 20/I.§-al bevezette 2020.évtől a települési 
gyógyszertámogatást. 
 
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 2021. január 4-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 
 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 

Télen hajlamosak vagyunk elfelejteni a kertet. Hideg, 
nyirkos az idő, senkinek sincs kedve kint tevékenykedni. 
Készítsünk egy forró teát üljünk le a kályha mellé és 
tervezzük meg hogy hol mit szeretnénk termeszteni a 
kertben. Ötleteket kaphatunk a kerti kiadványokból 
kertészeti üzletben kapott tájékoztatásokból. 
 Vizsgáljuk át a tavalyról megmaradt vetőmagjainkat, 
végezzünk próbacsíráztatást. Majd keressük fel a közeli 
gazdaboltot ahol időben beszerezhetjük a szükséges 
magokat. 
 

 
 
 A kert takarítására remek a hidegebb idő is. A letört, 
elhalt ágaktól a maradék lehulló leveleken át a 
növénymaradványokig tisztítsuk meg a kertet. Január a 
kerti szerszámok, gépek felkészítésének időszaka is. 
 Hónap végén már lehet a fák kérgét, törzsét egy kefével 
letisztogatni a megbúvó kórokozóktól. 
A kerti munka kiváló alkalom arra, hogy az ember 
szabad levegőn legyen és mozogjon. 
Egyébként az időjárás függvénye az, hogy milyen és 
mennyi munkánk van a kertben, hiszen amennyiben 
már novemberben leesik az első hó, és egészen február 
végéig el sem olvad, akkor konkrétan ebben az 
évszakban nem kell foglalkoznunk a kerttel. De ez 
manapság nem így van. 

 
 


