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KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2022. (II.14.) számú önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről elfogadásra került.
2022. évi bevételi főösszeg: 194.381.586,2022. évi kiadási főösszeg: 194.381.586,-



NÁLUNK JÁRT NAGY BÁLINT, ZALA 2. VÁLASZTÓKERÜLET ELNÖKE

2022. januárban a településünkön járt Nagy Bálint (Zala 2. választókerület
elnöke). Zalavár község az elmúlt évek során elismerésre méltó fejlődésnek
indult a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Az elmúlt egy évben
több mint 110 millió forint fejlesztésről döntött a Magyar Kormány. 22,5
milliót kapott az önkormányzat többek között új játszótér kialakítására,
tanya- és falugondnoki kisbusz beszerzésére, 3 millió forintot a civil
közösségi tevékenységek támogatására, a gazdaság-újraindítási akcióterv
keretében a kistelepülési üzletek támogatására pedig 85 millió forintot.



„ZALA KÉTKERÉKEN” – Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 - Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés
Sármellék és Zalavár településeken című, Zala Megyei Önkormányzattal és Sármellék Község
Önkormányzatával közösen megvalósítandó kerékpárút-fejlesztésre irányuló projekt 2022.03.04-én
támogatói döntésben részesült, melynek támogatási összege: 743.297.089, - Ft.
Sok évi várakozás után, Zalavár is bekapcsolódik a balatoni kerékpár-hálózatba. A pályázati támogatásból
Sármellék Coop ABC-től Zalavár Katica csárdáig húzódó önálló kerékpárút kiépítésének 1. szakasza van
folyamatban. Aláírásra került a konzorciumi megállapodás, melynek értelmében a pályázati forrás 26%-át
érinti a zalavári szakasz. A kivitelezési munkák, az engedélyezési tervek elkészítését követően, a
közbeszerzés lebonyolítása, az adásvételek és a közműkiváltások után következnek.



FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE

Örömmel tájékoztatjuk, hogy elindult településünkön a falugondnoki szolgálat.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálatról 2/2022. (II.28.) önkormányzati
rendeletében részletesen szabályozza a falugondnoki szolgáltatás feladatait.
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:
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 idősek, mozgáskorlátozottak, betegek, akik számára a közlekedés egészségi állapotuk, életkoruk miatt vagy egyéni élethelyzetük és szociális helyzetük miatt nehézséget okoz
Igénybe vehető szolgáltatások:






háziorvosi vagy szakrendelésre való szállítás
gyógyszerkiváltás
nagybevásárlás
hivatalos ügyek intézése
helyi kulturális programokra való szállítás

A szolgáltatás igénybevételét előző nap 12 óráig jelezzék a falugondnoknak! A szolgáltatás igénybevétele
térítésmentes.

Falugondok: Sendula-Nagy Zita
Elérhetősége: +3630/562-7673
E-mail címe: falugondnok@zalavar.hu
Sendula-Nagy Zita vagyok, 8 éve lakom Zalaváron a családommal. A
Kodolányi János Főiskola siófoki tagozatán diplomáztam idegenforgalom és
szálloda szakon, beszélek németül, olaszul és angolul is. Korábban külföldön
dolgoztam, majd itthon is az idegenforgalomban helyezkedtem el. A Zalavári
Önkormányzaton 2021. januárjában kezdtem dolgozni közművelődési
asszisztensként, 2022. márciustól pedig falugondnokként tevékenykedem.
Hívjanak, keressenek bizalommal!



ÓVODAI BEÍRATÁS

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a
3. életévüket.
Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évben a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 5. §. (3) bekezdése értelmében:
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gyermek a Zalavári Óvodába történő beíratását követően az egyszeri 20.000,- Ft
összegű támogatás azon gyermek jogán nyújtható, ahol a gyermek és a kérelmező szülő állandó vagy tartózkodási
lakóhelye a beíratás időpontjában Zalavár községben van és életvitelszerűen Zalaváron is él, továbbá az óvodai
szolgáltatást ténylegesen igénybe is veszi. A gyermek beíratásának tényére a Zalavári Óvoda által kiadott beíratásról
szóló igazolás másolati példányát a kérelemhez csatolni kell. A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni
kell a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását is.
A kérelmet a gyermek beíratásától számított 60 napig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.

A beíratástól számított 60 napig lehet benyújtani a kérelmet a hivatal szociális ügyintézőjénél.
A beiratkozás időpontja:

2022. április 25. és 26. (hétfő-kedd) 8:00 és 16:00 között
Helyszín: 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 61.
Várjuk leendő óvodásainkat!
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MAGYAR FALU PROGRAMRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

-

MFP-UHK/2022. „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása”
Benyújtott pályázati összeg: 44.718.378,Zalavár, Petőfi Sándor utca vízelvezető rendszerének építése
MFP-BJA/2022. „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása”
Benyújtott pályázati összeg: 9.798.966,Szabadság utca keleti oldalú járdájának felújítása
MFP-KEB/2022. „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása”
Benyújtott pályázati összeg: 2.701.931,Közösségszervező bértámogatása és eszközbeszerzés Zalaváron
MFP-KOEB/2022. „Kommunális eszköz beszerzése”
Benyújtott pályázati összeg: 4.818.500,Kommunális eszközbeszerzése Zalaváron
MFP-ÖTIF/2022. „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
Benyújtott pályázati összeg: 30.907.909,A zalavári ravatalozó felújítása és új urnafal építése
MFP-ÖTIK/2022/5. „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
Közösségi terek fejlesztése
Benyújtott pályázati összeg: 33.075.174,A Művelődési Ház részleges felújítása

-

-

-

-

-

Összesen: 126.020.858,-



TETTÜNK EGYÜTT ZALAVÁRÉRT!
Március 26-án tartottuk immáron 2. szemétgyűjtési akciónkat.
Felhívásunkra ovisaink megtisztították az Ady Endre utcát és a
Dózsa György utca egy részét, iskolásaink pedig az iskola
környékét.
Szombaton a lelkes önkéntesek a Sármellék és a Kis-Balaton felé
vezető külterületi út mellett lévő árkokat szabadították meg a
szeméttől.
Hálásan köszönjük azoknak, akik idejüket és energiájukat nem
sajnálták arra, hogy tisztábbá tegyék környezetünket.



AZ ÉGETÉS SZABÁLYAI

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy március 10-e óta országos
tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
Az önkormányzati rendeletünk értelmében a belterületi kertekben,
a kerti hulladék égetése HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT napokon 16:00 óra után lehetséges!
Kérjük az égetésre vonatkozó szabályok betartását!
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 KEGYELETI HÍREK 
Megrendülten és fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Kolléganőnk, Papp
Marianna (sz.: Sallai Marianna) 2022. február 17-én, életének 49. évében
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mariann munkáját lelkiismeretesen, precízen
végezte, közvetlenségével, vidámságával kiváló Kollégát ismerhettünk meg
benne. Hatalmas űrt hagyott maga után.
Drága Mariann angyalok őrizzék álmodat!
Búcsúzik Zalavár Község Önkormányzata!

 ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA 
Tisztelt Zalaváriak!
Zalavárért Közalapítvány 2021-ben a beérkezett kérelmeket pozitív elbírálásban részesítette. A falu
közterületén tavasszal elültetett virágok megvásárlásához 20.000 Ft támogatást nyújtott. A Zalavári óvoda
függöny és függönytartó vásárlását 55.000 Ft-tal segítette. A Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport
népviseletet helyettesítő népművészeti ruha beszerzéséhez 187.000 Ft-tal járult hozzá.
2021-ben két egyéni befizetés történt az alapítványra: 12.000 Ft és 6.000 Ft összegben.
2021. rendelkező évre vonatkozóan 34 adófizető magánszemély által felajánlott 2020. adóévi SZJA 1%-os
összeg 170.607 Ft volt.
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években az SZJA 1%-val, és adományával támogatott bennünket.

Kérjük 2022-ben is segítse adója 1%-ának felajánlásával a Zalavári Közalapítvány munkáját!
Az SZJA 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.
A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be
 az e-SZJA webes felületen online kitöltve vagy
 az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
 külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV
ügyfélszolgálatain
 a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
 az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
 a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A
borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.
A 2022. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 20. után rendelkezik befizetett személyi
jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

Zalavárért Közalapítvány adószáma: 18959363-1-20
Számlaszám: 11749039-20071965
Kiss Ferencé
Kuratórium elnöke
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 F E L H Í V Á S 
Kedves Zalavári Lakosok!
Idén első alkalommal kerül megrendezésre a NÉPVISELET NAPJA Zalaváron
2022. A program megvalósításához kérem a lakosság segítségét is. Legyünk
büszkék a múltunkra, mutassuk meg gyermekeinknek és minden érdeklődőnek,
milyen értékben élünk. Sokan rendelkeznek népviselettel, őriznek 1-1 darabot,
amit úgy érzem, fontos lenne megmutatnunk. Őrizzük együtt
hagyományainkat, legyen a mottónk: „Múltunk a jelenben, egy nap
népviseletben” (forrás: Hrágyel Dóra pedagógus).
A részletekkel kapcsolatban érdeklődni lehet a könyvtárban, telefonon, vagy Messengeren.
Miru – Mohácsiné Haraszti Ilona
közművelődési és közönségkapcsolati szakember



HÚSVÉTI KERTEK

Ebben az évben indult útjára a HÚSVÉTI KERTEK Zalaváron felhívás, aminek az
alap gondolatát a már két alkalommal megrendezésre került és kedvelt Adventi világító ablakok adta. A program hasonló, de még is más. Itt a cél, hogy minél több
kert legyen kidíszítve és minél többen vegyenek részt rajta. A felhívásra csatlakozó
lakosok április 1. és április 17. között minden nap megcsodálhatunk egy tavaszi,
húsvéti díszbe öltözött kertet. Minden nap a Zalavári Közösségi Színtér és Könyvtár oldalára kerülnek fel a képek.



HÚSVÉTI VÁSÁR

Április 2–án szombaton délután és 3-án vasárnap egész nap, szintén első alkalommal HÚSVÉTI KÉZMŰVES
VÁSÁR lesz a templom előtt. Vásárolhatók lesznek üvegékszerek, horgolt kaspók, képek, könyvek,
levendulás készítmények, sajtok, mosoly manók.

 ÓVODAI HÍREK 
A koronavírus járvány miatt a karácsonyi ünnepélyünket most is csak óvodásaink és a dolgozók részvételével szerveztük. A Szülőknek videó-felvételeket és fotókat készítettünk.
A karácsonyfa alatti ajándékokat köszönjük a Szülői Szervezetnek és az Önkormányzatnak, a fenyőfát a Lucz
családnak!
A Zalavárért Közalapítvány támogatásából új függönyöket, függönykarnisokat vásároltunk. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Decemberben és januárban egy-egy alkalommal a Könyvtár-Mozi keretében filmvetítéseken vehettek részt óvodásaink. A Cinemira Gyermek
Filmfesztivál filmjei közül láthattak néhányat: Hoppi mesék - A virágzó
tó; Cipelő Cicák - A zoknifa; Városi legendák – Kirándulás. Köszönjük a
lehetőséget!
A farsang a vidámság, a bálok időszaka. Február második felében ennek
jegyében teltek óvodai mindennapjaink is. OVI- Farsangunkat március
1-én, húshagyó kedden tartottuk.
Az elmúlt évhez
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hasonlóan a gyerekek egész nap jelmezben lehettek, vidám játékokkal, zenével, tánccal, kis műsorral töltöttük el ezt a napot. Köszönjük a Szülőknek a szép és ötletes jelmezeket, a Szülői Szervezetnek az anyagi támogatást!
Óvodánk is csatlakozott a községi szemétszedési és a „Húsvéti kertek Zalaváron” programokhoz.
A továbbiakban is igyekszünk lehetőségeinket kihasználva változatos, élményekben gazdag programok
szervezésével színesíteni mindennapjainkat, hogy óvodásaink jól érezzék magukat óvodánkban.
Závec Károlyné
óvodavezető

 KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR és KÖNYVTÁR HÍREK 
A Zalavári Közösségi Színtér és Könyvtár örömmel értesíti a település lakóit, hogy idén is folytatódnak a
kulturális események a Közösségi Színtereken. Büszkék lehetünk rá, hogy Zalavár több közösségi
színtérrel rendelkezik. Már az első negyedévben voltak színházi előadások és négykezes zongoramuzsika
koncert, amire már a média is felfigyelt. Március 25-én megismerkedhettünk a zalavári amatőr
kézműveseink alkotásaival a Művelődési Házban. Nagy sikere volt a kezdeményezésnek és örömmel
jelentkeztek a részt vevők a felhívásra. Büszkén mutatták meg az érdeklődőknek az általuk készített képeket,
horgolásokat, mézeskalácsokat vagy az egyéb technikával készült alkotásokat.
Zalaváron első alkalommal rendezzük meg a Zalavári TAVASZI FESZTIVÁLT április 1 – 26 között.

Április 2-án szombaton immár negyedik alkalommal találkozunk a zongoraművészekkel (Bizják Dóra és
Zentai Károly) és bízunk benne, hogy lesz folytatás.
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Az „Elszármazottjaink – itthon, Zalaváron” sorozat következő bemutatkozója
KUN EDIT festőművész lesz. Festményinek kiállítását a Nemzeti Művelődési
Intézet Zala Megyei Igazgató Asszonya, Matyasovszky Margit fogja megnyitni,
április 22-én a KLUB helyiségben.

A múlt évben indult el a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével és állami támogatással a SZAKKÖR
sorozat, ahol 6 lehetőségből lehetett választani. Nálunk Zalaváron a legnagyobb érdeklődés a gyöngyfűzésre,
utána a mézeskalács készítésre volt. Első körben a gyöngyfűzés indult el és tavasszal, húsvét után a
mézeskalács készítés fortélyait ismerhetik meg az érdeklődők. A szakkör lényege, hogy új ismereteket
szerezzünk, vagy a meglévőt erősítsük, közösségeket építsünk és nem utolsó sorban az eltöltött, jó hangulatú
idő. Ennek eredményeképpen április 22–től két héten keresztül megtekinthetők a remekművek a
könyvtárban és a KLUB helyiségben.
Új kezdeményezésünk az idei évben a Népviselet napja Zalaváron. Melynek célja a hagyományőrzés
mellett, hogy megmutassuk „országnak – világnak”, hogy milyen népviseletben jártak hajdanán anyáink,
nagyanyáink. Ehhez szükség van azokra az asszonyokra, lányokra, gyerekekre, akik egy napra szívesen
magukra öltenék népviseletüket. Április 24-én, a NÉPVISELET napján szeretnénk megtartani a programot,
amiben a múlt találkozik a jelennel. Hívunk, várunk mindenkit, aki valamilyen formában szeretne részt
venni ebben a különleges programban.
Április 26-án az „Elszármazottjaink – itthon, Zalaváron” sorozat következő
résztvevője SZÁLINGER BALÁZS József Attila-díjas költő lesz. Megmutatja több
oldalát és többek között megismerhetjük legújabb könyvét is. Szálinger Balázs
óvodás éveit töltötte Zalaváron, sokaknak ismerős és várják már a találkozást. Balázs
keresett előadó, sok helyre hívják, hogy minél jobban megismerjék írásait,
gondolatait.
Májusban további két „elszármazottjaink” – kal találkozhatunk:
Május 14-én BENKE ENIKŐ - t és a Mozaik társulatot köszönthetjük a színpadon, ahol megismerhetjük A
FÉRJ VADÁSZIK előadást.
Május 21-én a Héliosz zenekarral találkozhatunk Zalaváron, ahol SZABÓ SIKLÓDI LIA énekel nekünk
pörgős, „bulis” dalokat.
Június 25-én köszöntjük a 2021-ben született babákat és tartjuk meg a Családi délutánt.
Június végén közös autóbuszos kirándulásra hívjuk azokat, akik szeretnék Erdély szépségét felfedezni
vagy nosztalgiázni.
Bízom benne, hogy a színes programok felkeltették az érdeklődést és mielőbb találkozhatunk valamelyik
eseményen. Várjuk a jelentkezéseket a könyvtárban személyesen, telefonon vagy Messenger üzenetben.
Miru – Mohácsiné Haraszti Ilona
közművelődési és közönségkapcsolati szakember
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AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÖBB PROGRAMMAL IS TÁMOGATJA
A HELYI KÖZÖSSÉGEKET
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma azzal a hittel kezdett el dolgozni a kulturális javak elérésének
erősítésén, hogy a kultúra a jövő záloga, a kultúra felemel. Felemeli a színházi előadásokra járó egyént, a
koncertre igyekvő közönséget, de még inkább felemeli azokat a közösségeket, amelyek ezáltal ki tudnak
mozdulni a gazdasági, területi adottságaikból fakadó helyzetükből.
A fenti cél elérése érdekében a kormány számos olyan kezdeményezést, programot indított el, amelyek
hozzájárulnak a helyi közösségek szorosabbra fűzéséhez és megtartásához a Kárpát-medencében. ….. A
Déryné Program elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kistelepülésekre, valamint azokra
a területekre, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. A minőségi színházi produktumok
széleskörű utaztatásával és anyagi támogatásával a kultúrához való hozzáférés pénzügyi és földrajzi
akadályait hivatott leküzdeni.
A pandémia által életre hívott Köszönjük Magyarország! program és a Szakkör kezdeményezés is azt
bizonyítja, hogy a kormány a kulturális szférában is támogatta a magyar embereket, művészeket, független
előadókat. A két program hozzájárult ahhoz, hogy az újrainduló kulturális élet országszerte fellendülhessen
és a legkisebb településekre is ingyenesen eljuthasson a magyar kultúra legjava. (forrás: EMMI)
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Kellemes húsvéti ünnepeket!

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN ÖNÖKNEK
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
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