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Fánksütés, maszkabál, mulatság
VIDÁM FARSANGOLÁS
Vidám karneváli hangulat
uralta az iskolát február 13-án. A
babonások is megúszták, dacára
annak, hogy a 13. éppen péntekre esett. A Móra-iskolában

már reggeltõl az álarcoké és a
vidámságé volt a fõszerep, az
igazi buli azonban délután vette
kezdetét, amikor osztályonként
vonultak fel a jelmezbe öltözött

diákok és tanárok, és persze
nem hiányzott a jó zene, a tombola, a zsákbamacska sem.
Farsangoltak a bölcsõdések
is, ügyes kis kezek farsangi álar-

Vidám karneváli hangulat az iskolában (fent, lent).

cokat díszítettek, testfestéseket
készítettek, gyurmából fánkot
formáztak, késõbb pedig igazi
fánkot is sütöttek, és egészen
biztos, hogy a saját sütésû finomság nagyon jól esett az apróságoknak, hiszen az elkészült
fánkokból falatozhattak is.
Az óvodások hagyományosan húshagyó kedden tartották
farsangjukat, errõl következõ
lapszámunkban olvashatnak beszámolót.

Komoly munka folyt a bölcsiben – készülnek a fánkok.
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A költségvetési rendelet megalkotása mellett több más napirenddel is foglalkozott a képviselõ-testület a február 12-i ülésén.

FELÜLVIZSGÁLJÁK
AZ ÖSZTÖNDÍJ RENDELETET
Benkõné Gulyás Edit felvetésére
vizsgálni fogják az önkormányzat
középiskolai tanulmányi rendeletét
azzal a céllal, hogy az elbírálás során abban a szociális háttér és rászorultság vizsgálata hangsúlyosabb helyet kapjon.
IDÉN IS LESZ
TOUR DE ZALAKAROS
Nettó másfél millió forinttal támogatja a város a Tour de
Zalakaros kerékpáros rendezvény

Testületi döntések
népszavazás eszközéhez nyúl, tudomásul veszik, hiszen a demokrácia egyik eszköze ez – jelezte. A
zalakarosi képviselõ-testület a lakosságszám 15 százalékában határozta meg azt az aláírás számot,
mellyel népszavazást lehet kezdeményezni. A választópolgárok száma 2014. október 12-én településünkön 2032 fõ volt, tehát 302 aláírás szükséges ahhoz, hogy helyi
népszavazást lehessen kezdeményezni városunkban.
Az ülésen hosszas vita alakult ki
a Közösségi Ház jövõjérõl, errõl lapunk más helyén mutatjuk be a
képviselõi véleményeket és a döntést.

Idén is támogatja a város a Tour de Zalakaros kerékpáros
rendezvényt.
megtartását. A versenyre június 1920-án kerül sor, a rendezõ a Teker
Egyesület és a Vuelta Sportiroda
lesz – errõl Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester tájékoztatta a jelenlévõket.
A NÉPSZAVAZÁS HELYI
FELTÉTELEIRÕL DÖNTÖTEK
A helyi népszavazás általános eljárási rendjét törvény szabályozza,
mely az önkormányzatoknak egy
kérdésben jogalkotási kötelezettséget ír elõ. Ennek tett eleget a képviselõ-testület, amikor megalkotta
a helyi népszavazás kezdeményezését szabályozó rendeletét. A képviselõ-testület a népszavazás kezdeményezését a 10% és 25%-os lehetõségeket mérlegelve 15%-ban állapította meg. Benkõné Gulyás Edit,
a humánpolitikai bizottság elnöke
elmondta: népszavazást kezdeményezni felelõsségteljes cselekedet,
anyagi költségekkel is bír. A testület
nagy nyilvánosság elõtt végzi munkáját, ha azonban a lakosság úgy
dönt, hogy bizonyos kérdésekben a

KÉSZÜLNEK A VÁROSNAPRA
Az idei évi városnapi rendezvényekkel kapcsolatban 1,5 millió forintot különítettek el a szervezésre, s
döntés született arról, hogy a helyi
polgárõrök mellett biztonsági szolgálatot is igénybe vesznek két fõ
erejéig a rendezvények zökkenõmentes lebonyolítása érdekében.
ÉPÜL A HULLADÉKUDVAR,
KÉRDÉSEK A HULLADÉKKEZELÉS
KÖRÜL
A hulladékszállítással összefüggõ kérdések tárgyalása során felhatalmazták a polgármestert, hogy a
Zalaispa vezérigazgatójától kérjen
egyértelmû, minden részletre kiterjedõ tájékoztatást a hulladékudvarral kapcsolatosan, elsõsorban annak konkrét befejezési határidejérõl. A gazdasági bizottság javaslatát
elfogadva a lakosság részére tájékoztató készül a hulladékszállítás
költségérõl (konkrét számokkal), az
egy kukára jutó ürítési díjról, össze-

hasonlítást téve a környezõ települések díjaival.
Felkérték a polgármestert, hogy
gondoskodjon a jelenleg ideiglenesen elhelyezett, idegenek által lerakott építési törmeléknek, (nem önkormányzati) hulladékoknak a Tsz
major területérõl való elszállítatásáról legkésõbb 2015. március 31-ig. A
zöld hulladék tárolására a KarosPark alakítson ki a tsz major erre
legalkalmasabb területén körbekerített részt, ahova 99 %-ban a Kft,
1 %-ban a lakosság hulladéka kerülhet, a lakossági hulladékot ártalmatlanításra át kell adni a hulladékszállítónak. A hulladékok szortírozását és a terület õrzését a köz-

telepítése feladatainak ellátása vállalkozási szerzõdés keretében feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
közül a budapesti Globomax Zrt.)
nettó 688.500 Ft + áfa összegû
ajánlatát fogadták el, a szállított
eszközök üzemgaranciája fenntarthatósága mellett.
Az önkormányzat képújság üzemeltetési feladatainak ellátására
meghirdetett beszerzési eljárásban
a zalakarosi Kulcsár Csongort hirdették meg nyertes ajánlattevõnek,
aki 15.000 forint összegben, átalánydíjas konstrukcióban látja el a
feladatokat, s ugyancsak õ látja el
az önkormányzat kép- és hang-

Már készülnek a tervek a városnapra
(a fotó a tavalyi ünnepségen készült).
munkásokkal kívánják megvalósítani.
MEGÕRZIK AZ ÜLÉSEKRÕL
KÉSZÜLT FELVÉTELEKET
Zalakaros Város Önkormányzata
részére tárhely szolgáltatás biztosítása tárgyában a Telekomtól és a
MediaCenter Hungary Kft-tõl ismételten árajánlatot kér az önkormányzat, a témát a február 25-i ülésen tárgyalják, mivel a korábbi beszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánították.
„Az informatikai rendszergazda
feladatok és tanácsadás feladatainak ellátására vállalkozási szerzõdés
keretében” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat érvényesnek találta a testület, nyertes
ajánlattevõként a nagykanizsai
Szigna Profit Kft. 100.000 Ft/hó átalánydíj összegû ajánlatát fogadták
el – errõl zárt ülésen döntöttek a
képviselõk.
A „Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületi üléseinek
digitális jegyzõkönyvezõ rendszere

anyagainak felvételi munkáit. A
képviselõk határoztak arról, hogy a
képviselõ-testületi ülésrõl készített
felvételeket 5 évre visszamenõleg a
hivatal szerezze be, és ezeket a hivatal által használt szerverekre, informatikai eszközökre telepíttesse
fel. A következõ felvételek hozzáférési és rendelkezési joga az önkormányzatnál maradjon.
EMLÉKPARK FEJLESZTÉS,
KÖZTERÜLET ELNEVEZÉS
Százötvenezer forinttal támogatják a megyei önkormányzatot a
Zalavári Történelmi Emlékpark fejlesztésében. Hegykapu út és Vasdomb utca névvel új közterületeket
neveztek el. Eredménytelennek
nyilvánították a tó projekt nyílt
közbeszerzési eljárása I. részét és
tárgyalásos eljárás indításáról döntöttek. A projekt második részében, a csúszda építésében viszont
eredményt hirdettek: az építés lehetõsége a Szabau-Szabadics közös
ajánlattevõt illeti, 55.200.000 Ft +
áfa ajánlati árral.
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A legnagyobb beruházás: a termáltó
ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT
Mind a közös önkormányzati hivatal, mind városunk idei évi költségvetését elfogadta a képviselõ-testület februári soros ülésén.
Városunk számára természetesen a Zalakarosra vonatkozó rendelet elfogadása a meghatározó, így az alábbiakban annak részletesebb
ismertetését olvashatják.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
fõösszegét 1.278.382 ezer forintban állapította meg.
A város általános tartaléka 31 millió forint. Szíjártóné Gorza Klára
könyvvizsgáló hangsúlyozta: a számok arról tanúskodnak, hogy a mûködési kiadásokban egyensúly van, a mûködési célú bevételek egy része fejlesztésre használható. Az elõzõ évrõl több áthúzódó fejlesztéssel
is számolni kell, ezek közül a legjelentõsebb a tó projekt, melynek végrehajtására a fedezet biztosított; más, nagy volumenû beruházás indítását azonban a 2015. évi költségvetés már nem teszi lehetõvé.
AZ ÖNKORMÁNYZAT bevételei
között továbbra is az idegenforgalmi adó-, az iparûzési- és a gépjármûadó a meghatározó. Az elõzõ
évhez hasonlóan 120 millió forint
idegenforgalmi adóbevétellel számolhat a város, melyhez 1,55 forint
kiegészítõ állami támogatás jár. E
bevételeket kizárólag turisztikai célokra lehet felhasználni.
A BERUHÁZÁSOK között elsõdleges helyen, 364 millió forinttal
szerepel a termáltó és ökopart fejlesztés, közel ötmillió forintot szán
a város településrendezési tervek
készíttetésére. 37 millió 500 ezer
forinttal emelik a Gránit Zrt. alaptõkéjét, 4 millió forintot különítettek
el az iskola elõtti park átépítésére,
1,2 millió forintot a zöldterületek
öntözõrendszerének kiépítésére, 5
milliót ledes díszkivilágításra. A kerékpárút második üteméhez szükséges területvásárlásra kétmillió forintot szán az önkormányzat. A felújítási tételek között szerepel a rendezvénytér nyilvános illemhelyeinek
rendbe tétele 8 millió forintos, a Móra-iskola lapostetõjének rekonstrukciója 4 millió forintos összegben. A
non-profit szervezetek támogatására 5 millió forintot fordítanak, a
sportegyesületekére 10 milliót. Tanulmánytervek készítésére ugyancsak ekkora összeget szánnak, a termáltó és ökopart mûködtetésére 15
millió forintot különítettek el.
Ötmillió forintért készíttet az
önkormányzat
közmûterveket,
utak, járdák építésére és felújítására
4 milliót, a fürdõ vendégház fejlesztésére 1,3 milliót. A lakossági igények rangsorolását követõen a villamoshálózat bõvítésére 5 millió forintot fordítanak idén, a Karos-Park
Kft. gépbeszerzésére szintén enynyit.
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET az év
közben keletkezett saját bevételek

többlete terhére történõ elõirányzat átcsoportosítási jogát átruházta
a polgármesterre azzal, hogy az
éves felhasználás nem haladhatja
meg az 5 millió forintot. Új feladatokra csak a források egyidejû
megjelölésével lehet átcsoportosítani. Felhalmozási célú elõirányzatok esetében a képviselõ-testület
által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok elõirányzatai között 1 millió forint összegig
engedélyezhet a polgármester testületi jóváhagyás nélkül.
Meghatározták a külföldi kiküldetések rendjét, az ehhez felhasz-

A bizottság felkérte a jegyzõt,
hogy 2015. április 30-ig világítsa át a
Közös Önkormányzati Hivatalt és a
BLOKK szervezeti struktúráját. A
racionális gazdálkodás szempontjait figyelembe véve tegyen javaslatot a szervezeti struktúra, illetve a
jelenlegi létszámok módosítására.
Az átszervezésre benyújtott javaslatban vegye figyelembe a kincstári
rendszer bevezetésének lehetõségét és a turizmus létszámszükségletét is. A jegyzõ az általa e tárgyban
elkészített javaslatát 2015. májusi
ülésen terjessze a képviselõ testület
elé úgy, hogy július 1-tõl a változások végrehajtása megkezdõdhessen.
Amennyiben a képviselõ-testület nem fogadja el a jegyzõ által
beterjesztett anyagot, úgy külsõs
szervezetet bíz meg a feladat elvégzésével.
A Karos-Park esetében a térkõ
gyártására, közutak fenntartására 8
millió helyett 2 millió forint betervezését javasolták azzal, hogy ha
lesz cél és pályázat, akkor átcsoportosítanak pénzt a tartalékból. Az
innen „megmaradt” 6 millió forintot ideiglenesen a költségvetési tar-

Hogyan és mekkora összegbõl folytatódhat a térkõgyártás –
a kérdés napirendre került az ülésen.
nálható napidíjak mértékét. Utóbbit kizárólag hivatalos külföldi tartózkodás esetén lehet felvenni; a 8
órát meghaladó hivatalos külföldi
tartózkodás esetén 40 euró, négy
óránál hosszabb, de 8 órát el nem
érõ hivatalos külföldi tartózkodás
esetén 20 euró napidíjat állapítottak meg.
A KÖLTSÉGVETÉSI rendelet öszszevont bizottsági javaslatokkal
egészült ki, melyeket Horváth Vencel, a bizottság elnöke ismertetett, s
melyek némelyike vitát váltott ki.

talékba javasolták áthelyezni, ahonnan szükség esetén a hulladékgazdálkodáshoz csoportosíthatják át
az összeget.
A bizottság javasolta, hogy a Turisztikai Nonprofit Kft. és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület költségvetését szétbontottan terjeszszék elõ a következõ, rendkívüli
ülésre, az adatok pontosan tartalmazzák a bér és mûködési költségeket, azt, hogy a rendezvények
hova mennek és ezeknek mekkora
a költsége, valamint reklámra és

marketingre mennyit költenek.
Kötõ Attila kifogást emelt a
térkõgyártásra szánt összeg elvonása miatt. Véleménye szerint így
nem biztosított a gyártás folyamatossága, s amennyiben nem lesz
közmunka program, úgy ezt az üzletágat a Karos-Park bezárhatja.
Szóvá tette azt is, hogy a kamerarendszer bõvítését sajnálatos módon nem támogatta a bizottság,
holott a megelõzés lenne a fontos.
Kijelentette: a költségvetést ebben
a formában nem tudja támogatni.
Horváth Vencel a felvetésekre
úgy reagált: a térkõgyártás egyáltalán nincs elvetve, de nem érkezett
semmilyen konkrét javaslat arra,
mit és hol szeretnének térkõvel felújítani, ellátni. Ugyanígy a térfigyelõ kamerák kihelyezését illetõen
sem élt a képviselõ konkrét javaslatokkal. Amennyiben pedig nincs
konkrét cél, körülbelüli összeggel
nem lehet dolgozni, mert az a költségvetés egyensúlyának felborulásához vezet.
Novák Ferenc polgármester
hozzászólásában hangsúlyozta: a
térkõ kihelyezésekre a Karos-Park
január elején konkrét tervet tett le
az asztalra, éves szinten kétezer
négyzetméter területen végeznek
ilyen jellegû munkákat. Ami a kamerákat illeti: a Banyavölgyi úton
indokolt lenne egy vagy két kamera telepítése. A polgármester saját
hatáskörben történõ forrás felhasználásával kapcsolatban nehezményezte, hogy átcsoportosításról eddig esetenként rendelkezhetett ötmillió forint felett, most pedig éves
szinten, fejlesztéseknél pedig mindeddig ötmillió forint fölött rendelkezett saját hatáskörben, s ezt
csökkentették le most egymillió forintra.
Magyar Mária a térkõ kérdéshez
hozzászólva elmondta: amennyiben ismertté válnak a célok, az általános tartalékból tudják majd kezelni azok megvalósítását.
Horváth Vencel úgy fogalmazott: nem volna probléma, ha pontos számokat, terveket látnának, a
polgármester pénzek fölötti önálló
diszponálása esetében az összeg
bõvítését õ fogja elsõként javasolni,
ha konkrét célmegjelölések érkeznek.
Végül a testület négy igen, egy
tartózkodás és egy ellenszavazat
mellett fogadta el a város idei évi
költségvetését.
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Közösségi Ház: pro és kontra
Hónapok óta parázs vita övezi
a Közösségi Ház építésének kérdését. Mint tudjuk, az elõzõ képviselõ-testület többsége arról hozott döntést, hogy a Fõ utca 8.
szám alatti mûvelõdési házat lebontatja, helyére többfunkciós
közösségi teret épít. Ennek a háznak a tervei el is készültek (a tervezõi költségbecslése meghaladta
a 600 millió forintot).
Az már akkor is látszott, hogy ennek költségei nem férnek bele egy
év költségvetésébe, így az a többségi döntés született, hogy az építkezés teljes egészében saját forrásból
valósuljon meg, és hároméves lebontásban szakaszosan történjen
majd, s közben figyelemmel kísérik a
pályázati lehetõségeket.
Az októberi helyhatósági választást követõen az újonnan megalakult képviselõ-testület álláspontja az
volt, hogy ilyen fokú anyagi elkötelezettséget nem vállalhat fel a település, mivel a szükséges forrás sem
az építésre, sem a fenntartásra nem
áll rendelkezésre. Az építkezés a település mûködését is veszélyeztetné,
így elállnak a közösségi ház Fõ utcai
felépítésétõl; az indoklás szerint a
ház a helyi civilek számára túlméretezett, turisztikai igényt nem tud kielégíteni és fenntartható módon
nem üzemeltethetõ.
A Fõ utcán épüljön-e vagy ne
épüljön közösség ház-kérdést véglegesen a februári ülésen zárták le név
szerinti szavazással a képviselõk. A
korábbi helyen, a már elfogadott
mûszaki tartalmakkal történõ építés
mellett tette le voksát Novák Ferenc,
Kötõ Attila és Magyar Mária. A Fõ
utcai építkezés ellen szavazott
Czirákiné Pakulár Judit, Horváth Vencel és Benkõné Gulyás Edit. Mivel így
a többséget nem kapta meg az
építkezés, az biztos, hogy a régi helyén jelenleg vagy a közeljövõben
nem fog megépülni az új közösségi
ház.
A vita során körvonalazódott az
álláspont: a fürdõ nyári bejárata fölötti helyiségeket akár azonnal a
szervezetek részére lehet ajánlani.
Ezzel kapcsolatosan bejárást is szervezett a BLOKK vezetõje (ezen több
önkormányzati képviselõ is ismertette az új fejlesztési elképzeléseket),
melyen a legtöbb szervezet örömmel elfogadta a felajánlott helyiségeket próbára. Mivel a nyugdíjasok
ódzkodtak a távolabbi helyszíntõl,
az õ számukra jó alternatíva lehet a
Hegyalja utca 40-ben a volt fogorvos lakás, melynek „Civil Házzá” tör-

ténõ átalakítását soron kívül vizsgálja a testület. (A ház hosszú távon az
idõsek nappali gondozásában is szerepet kaphatna.) Az önkormányzat
az épület felújítására 10-15 millió forintot szánna, s szeptemberre, amikor a nyári leállás után ismét munkába lendülnek a csoportok, birtokba
is vehetnék az épületet. Mindezek
mellett a remények szerint lehetõség nyílik gyógyhelyi központ kialakítására pályázatot benyújtani. A pályázatban a Dísz tér környékén valósulhatna meg egy komplex közösségi rendezvénytér, melynek megépítése sikeres pályázat esetén 100%-os
támogatottságot élvezne. Ez azonban még képlékeny, csak egy tervpályázat kiírásáról született döntés,
a csoportok számára azonnali megoldást a fürdõépület és a Hegyalja
utcai épület rendezése, jelentené.
S hogy ki, mit gondol a Közösségi Ház sorsáról? Következzenek a
képviselõi vélemények:
Novák Ferenc: Véleményem szerint településfejlesztési szempontból
is indokolt lenne e térség (Fõ utca –
a szerk.) rendbetétele. Ez a fejlesztés, amely az iskola- óvoda- bölcsõde- Szent István tér-rendõrségorvosi rendelõk modernizációs folytatása lenne, egyben a zalakomári
keresztezõdés átépítését is jelentené, s lehúzódna a Jegenye sori szolgáltatási tömbig. Fontosnak tartom,
hogy a Park utcától északra lévõ területek irányában is történjenek fejlesztések, a „régi” településrészen,
hiszen mindnyájunk érdeke, hogy
széthúzzuk a szolgáltatássort, újra
élet költözzön erre a részre. A település állandó lakosai megérdemlik,
hogy a turisztikai fejlesztések mellett az általuk használt infrastruktúra is 21. századi legyen. Számomra
nagyon fontos, hogy a településen
mûködõ csoportok, közösségek
méltó helyre, igényes környezetbe
kerüljenek. Az új épülettel végleges
helyére kerülhetett volna a helytörténeti és a Zala élõ népmûvészete
címû értékes kiállítás is. Színházi elõadások, bálok szervezésére nyílhat
lehetõség, az új ház színvonalas kulturális élettel tölthetõ meg. A létesítmény nagyságát, méreteit tekintve úgy kell gondolkodnunk, hogy az
legalább fél évszázadra szóljon. Az
épület pedig késõbb tovább bõvíthetõ, újabb funkciókkal látható el.
Elõbb, vagy utóbb önálló városi
könyvtárnak, helyi televízió stúdiónak adhatna otthont. Mindezek - a
jelenlegi képviselõtestület döntéseivel összhangban - egyelõre nem kerülnek megvalósításra.

Kötõ Attila: új közösségi ház
megépítésének kérdése 15 év óta
napirenden szerepel a mindenkori
testületek ülésein, a kérdést alaposan körbejárták, megvizsgálták, elõkészítették. Az építést a lakosság is
támogatta, az elmúlt évben fórumot is tartottunk e témában. Nem
látom be, miért kellene tehát elvetni
egy rég elfogadottnak tekintett
ügyet!
Czirákiné Pakulár Judit, Horváth Vencel, Benkõné Gulyás Edit,
Magyar Mária és Szirtes Balázs közösen fogalmazták meg véleményüket:
Az önkormányzat több mint
másfél évtizede foglalkozik egy modern, többfunkciós közösségi, kulturális tér létrehozásával, megépítésével. Ennek szükségességével mindenki egyetértett és egyetért ma is,
sõt erõs érzelmi szálak is motiválták
a mindenkori képviselõ-testületeket
arra, hogy a régi településrészen
megépüljön ez a ház. Több alkalommal nyújtott be a városvezetés pályázatot is, támogatást remélve a
megvalósításhoz. Sajnos ezek nem
jártak sikerrel. Külsõ források nélkül,
saját erõbõl pedig még akkor sem
mert belevágni a város az építkezésbe, amikor jobb anyagi kondíciókkal
rendelkezett a mainál.
Be kell látnunk, hogy a város további fejlõdését, a város anyagi stabilitásának megõrzését, a város mûködését tennénk kockára a régi helyén épített, a meglévõ tervek szerinti (akár az eredeti, akár a csökkentett változat) építésével, mert pályázati lehetõség erre a közeljövõben
nem lesz. A megoldást keresve, a lehetséges alternatívákat számba véve és a város fejlõdését szem elõtt
tartva, a meglévõ adottságainkat
beépítve jutottunk el ahhoz a lehetséges talán legjobb megoldáshoz,
hogy párhuzamosan foglalkoztunk
a régi településrészen lévõ Hegyalja
utcai régi fogorvos-lakás átalakításával „Civil Ház” kialakításával, valamint a rendezvénytér kialakításával,
mely a fürdõ nyári bejárata fölötti,
jelenleg kihasználatlanul lévõ két
szint bevonásával és átépítésével,
bõvítésével valósulna meg.
A civil szervezetek képviselõinek
bemutattuk a helyszínt, illetve felvázoltuk a Hegyalja 40. szám alatti lehetõségeket. Mindkét helyszín iránt
megmutatkozott a csoportok részérõl az érdeklõdés, pozitívan fogadták a helyszínek továbbfejlesztésére
tett törekvéseinket.
Egyértelmû azonban mindenki
számára, hogy egy gyógyhelyi köz-

pont kialakítása, ahol a város rendezvényeit a mai kornak megfelelõen és ahhoz méltóan le tudná bonyolítani, elengedhetetlen.
Ez a tervezett gyógyhelyi központ kialakítására irányuló fejlesztés
az Ökotótól indulóan a Dísz téren át
a fürdõ új fõbejáratáig, a meglévõ
terek átépítésével új fedett és nyitott terek kialakításával lehetõséget
adna többek között tanács-delegációs terem, házasságkötõ terem kialakítására, ünnepségek méltó helyéül
szolgálhatna, helyet kaphatna
könyvtár, kiállító tér. Itt megvalósulhatna a település lakosságának, civil
szervezõdéseinek, kulturális mûvelõdési igényeinek kielégítése, színházi
elõadások, bálok szervezése és nem
utolsó sorban az ide látogató vendégek szabadidõs, kulturális, szórakoztatási igényeit kielégítõ terek jöhetnének létre, mivel Zalakaros jóléte alapvetõen a turizmusából fakad.
Az új helyválasztás alapján mindhárom igény kielégíthetõ lenne úgy,
hogy az igények nem lennének
szembeállítva.
Készülnek tervek a régi településrész infrastrukturális továbbfejlesztésére is a Petõfi, Fõ és Kossuth
utca tengelyen (fedett árok, kerékpárút, tájház), melyre talán lesznek
pályázati források is. Cél, hogy itt a
folyamatosan, létszámában sorvadó
lakosságszám növekedésnek induljon. Elhangzott: az iskola-tûzoltóság
tengely fejlesztését is racionálisan
végig kell gondolni, például az
egészségügy összevonása egy helyre a településen (egészségház), a
Szent István tér átvezetése, a
zalakomári elágazó rendezése (park
kialakítás).
A rendezvénytér, egy gyógyhelyi
központ kialakítása Zalakaros turisztikai fejlesztése szempontjából is elengedhetetlen, hisz jelenleg nincs a
városnak színvonalas fedett tere,
ahol rendezvényeit a mai kornak
megfelelõen és ahhoz méltóan le
tudná bonyolítani. Az utóbbi tíz évben a magyarországi konkurencia
még erõteljesebbé vált, ebben a versenyben való lemaradás egyenlõ a
bukással.
A 2014–2020-as-fejlesztési idõszak uniós forrásainak megszerzése
és megfontolt, hosszú távra tervezett, a fenntarthatóságot maximálisan szem elõtt tartó felhasználása
elengedhetetlen Zalakaros számára,
mellyel több, mint 50 évre magalapozhatjuk a város fejlõdését. Döntéseink felelõssége óriási. A fejlesztések megvalósítása még nyertes pályázatok, magas támogatás intenzi-
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tás esetén is komoly erõfeszítést kíván az önkormányzattól. Az esetleges önrészek és az elõfinanszírozás
csak rendkívül szigorú gazdálkodás
mellett biztosítható. Fejlesztési elképzeléseinket az említett szempontok mellett igyekszünk a különbözõ támogatási rendszerekbe beilleszteni, a lehetõ legmagasabb finanszírozhatóság mellett. A településfejlesztés céljai Zalakaroson több
rétûek, mindig is (az elmúlt 50 évben) azok voltak. Meg kell felelni a
lakossági és idegenforgalmi elvárásoknak is és biztosítani kell a fenntarthatóságot, a mûködtetés finanszírozhatóságát. Ez sokszor racionális kompromisszumokkal valósítható
csak meg. A tervezett fejlesztések
felölelik az egész települést, természetesen a régi településrész is kapna új funkciókat. Hogy milyeneket,
azt ésszerû szempontok figyelembe
vételével kell eldönteni. A Petõfi utca–Fõ utca–Kossuth utca tengely
revitalizációja mellett az iskola–orvosi rendelõ–mentõállomás tengely
modernizációja is napirenden van a
Jegenyesori egészségház, szakrendelõk fejlesztésének elképzelésével.
Civil szervezeteink, közösségeink
rendkívül fontos szerepet töltenek
be a település életében, megfelelõ
elhelyezésük, további mûködésük
segítése mindannyiunk közös célja.
A Dísz téren tervezett rendezvényközpont reményeink szerint mindezen elvárásnak meg tud majd felelni.
Felelõs, átgondolt, hosszú távú
tervezéssel a települési célok figyelembe vételével megvalósítható és
fenntartható programot és terveket
kívánunk letenni az asztalra, melyek
megalapozzák a következõ évek fejlesztéseit és a város sikerét.

Kedvezõ eredmények a fürdõn
NÖVEKEDETT A VENDÉGFORGALOM AZ ELÕZÕ ÉVHEZ KÉPEST
A forgalmi adatok alapján
megállapítható, hogy az elmúlt
esztendõben a 2013-as évhez viszonyítva magasabb volt a fürdõn megforduló vendégek száma.
– A 2014. évben a belépõk száma 2 020 fõvel magasabb az elõzõ
évi vendéglétszámnál – tájékoztatta lapunkat Baracskai Gyuláné gazdasági igazgató.

Augusztus hótól az elõzõ évhez
viszonyítottan a vendéglétszám
csökkent, melyet nagymértékben
meghatározott a fõszezon kedvezõtlen idõjárása, a hûvös napok, a
sok csapadék.
– Augusztus hónapban több alkalommal az esõs napokon a fürdõt – túlzsúfoltság miatt – a 13–15
óra közötti idõben be kellett zárni. A Balatonról a vendégek megérkeztek, de fedett térben napon-

Az összes vendéglétszám minimális növekedése mellett a létszám
összetétel változása is kedvezõen
alakult, mivel a komplex belépõk
száma 66.251 fõvel emelkedett
2014. évben az elõzõ évhez viszonyítva. Az Országos Egészségbiztosítás támogatásával érkezõk, valamint a strandi alapszolgáltatást
igénybevevõk létszáma csökkent.
Baracskai Gyuláné hangsúlyozta:
a 2014. évi adózott eredmény a ter-

2013. ÉV ÉS 2014. ÉV VENDÉGFORGALMI ADATAI
(Adatok: fõ)
Évek

Komplex (élményfürdõ-gyógycentrum)

OEP

Egyéb

Összesen

2013.

235 318

59 779

254 185

549 282

2014.

301 569

54 548

195 185

551 302

Elmondta: a vendégforgalom a
január és a július közötti idõben nagyon kedvezõen alakult 2013. év
azonos idõszakához viszonyítva, a
növekmény 26 289 fõ, azaz 9,4%.

ta 6-7 ezer fõ vendéget nem lehet
kiszolgálni, a lezárt napokban 2-3
ezer fõ vendéglétszám volt elérhetõ naponta, mely jelentõs vendégkiesést jelentett – jelezte.

vezettnél várhatóan kedvezõbben
alakul a komplex belépõk számának kedvezõ változása miatt, a végleges adatok azonban majd májusban kerülnek elfogadásra.

A szerelemesek napján
Éjszakai fürdõzésre várták a
szerelmespárokat az élményfürdõ épületébe, az est folya-

mán a Children od Distance lépett fel. A Valentin-napi hétvégén pedig a Vízipók birodalom-

ban animátorok várták a családokat, a kisgyerekeket, akiknek
több izgalmas programot, vízi

és száraz vetélkedõt, kézmûves
tevékenységet kínáltak. Fotóinkon az éjszakai fürdõpartiból láthatnak ízelítõt, valamint az animátor foglalkozásból, ahol a kaposvári Varga-leányok, Rozi, Luca és Kata készítenek szívecskéket.
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Civil bál
A VÉRADÓKAT IS KÖSZÖNTÖTTÉK
A Zalakarosi Civilek Egyesülete második alkalommal rendezte meg
a Karosi Civil bált, melynek bevételét a 2014. évhez hasonlóan az
egyesület vállalt programjainak, feladatainak és céljainak megvalósítására, illetve mûködési fenntartására fordítják.
– A cél, amiért létrejött a szervezet, a település lakossága különbözõ korosztályainak egészséges
életmód kialakítása, megtartása,
betegségek megelõzése érdekében szûrõ programok indítása,
szakavatott szakemberek elõadásai, illetve kiállítás szervezésével
történõ segítése, felvilágosítása.
Továbbá természetesen a programunk része a Vöröskereszt alap-

feladatainak megvalósítása: véradás szervezés, elsõsegélynyújtás,
karitatív tevékenység – mondta el
egyesületükrõl annak vezetõje, Tar
Lászlóné.
– A bál fontos momentuma a
véradók köszöntése, melybõl hagyományt kívánunk teremteni.
Fontos, hogy aki teheti és egészséges, az a beteg embertársainak a
vérével nyújtson segítséget. Ezen

önzetlen segítség nyújtásért csekély gesztus a köszönet, illetve
egyben propaganda az új véradók
felé. Az idei évben az egyesület
közremûködése során az állandó,
többszörös véradókat ajándékoztuk meg és köszöntöttük név szerint: Kovács Melinda, Tóthné Öri
Ibolya, Várnagy Szabolcsné, Kánnár

Éva, Kovács Tamás, Bognár Ottó
Péter, Várnagy Szabolcs személyében. Jelen volt és közremûködött
az elismerésben Dömötör Balázs, a
Zala Megyei Vöröskereszt Nagykanizsai Alapszervezet vérellátásért
felelõs munkatársa, aki egyben az
elsõsegélynyújtó programjaink elõadója aktív segítõje is.

Mesemondóverseny óvodásoknak
A nagykanizsai Piarista iskola az idén is szervezett az óvodásoknak mesemondó versenyt. A zalakarosi óvodát Horváth Hanna, Kiss Kincsõ és
Nyári Benedek képviselte. Felkészítõk: Baloghné Fábos Éva, Szenyéri
Lászlóné és Bazsó Ferencné. Mindhárom óvodás ügyes mesemondó volt,
amiért oklevélben és ajándékban részesült.

Téli vízparti megfigyelések
Az elmúlt idõszakban az idõjárás közel sem hasonlított a télire. Ennek ellenére az ovis csoportok felkerekedtek, hogy a
vízpart, a növényzet, a madarak téli életébe betekintsenek.
Összehasonlították a lombhullató és örökzöld fákat, vizsgálták
az aljnövényzetet. Lelkesen keresték a kopasz fákon a gallyakból készült madárfészkeket, melyek lomb híján most jól fellelhetõk voltak. A távcsövekkel a levegõben és nádasban megbúvó madarakat kutatták. Vadludak, kacsák, szárcsák, varjak voltak a leggyakrabban fellelhetõk. A nyomok kutatása is izgalommal töltötte el a gyerekeket. A madarak etetésérõl sem feledkeztek meg, hiszen rengeteg ennivalót szórtak ki az állatoknak. Megtapasztalták, hogy a víztükör egy-egy részét már
jég borította. Legszerencsésebbek a Maci csoportosok voltak,
akiket hófehér köntösbe öltözve várta a vízpart. Õk igazi
nyomolvasás részesei is lehettek a hófödte Kis-Balatonnál. Hazatérve minden csoport megbeszélte a látottakat, tapasztaltakat.
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Zalakaros sportjáról
STÉGLI JÁNOS SPORTSZERVEZÕ ÉRTÉKEL
Az év eleje az elmúlt év értékelésének és az új célkitûzések megfogalmazásának ideje. Így van ez a
sportban is, ezért Stégli János
sportszervezõt kértük arra, hogy
értékelje városunk sportéletét, valamint az idei év terveirõl is tájékoztasson.
– Zalakaros sportja három fõ
„pillérre” támaszkodik. Ezek az
utánpótlás nevelés, a felnõtt sport,
valamint a szabadidõsport. Mindenekelõtt fontosnak tartom, hogy a
lehetõ legkisebb korban kell a gyerekekkel megszerettetni a mozgást,
a sportolást, mert ez egy harmonikus testi és lelki kiegyensúlyozottságot tud a gyerekeknek biztosítani.
Szerencsére Zalakaroson a létesítmények adta lehetõségeknél fogva
biztosítva van a gyerekeknek a választási lehetõség. A diákok több
sportágban, így labdarúgásban, kosárlabdában, úszásban, asztaliteniszben, aquatlonban, duatlonban, triatlonban is kipróbálhatják magukat.
Nagyon lényegesnek tartom, hogy a
sportágak megismerésével, ûzésével
az 1. osztálytól egészen a 8. osztályig
megfelelõ képzést kapnak a gyerekek, s akár egészen a felnõtt korig
gyakorolhatják a kiválasztott sportágat. Ebben nagy segítséget nyújtanak az edzõi képesítéssel rendelkezõ oktatók, de nem szabad megfeledkeznünk a szülõk felelõsségérõl
sem, akik akár példamutatásukkal,
lehetõségek megteremtésével és
biztatásukkal tudják segíteni gyerekeiket. Labdarúgás és kosárlabda vonatkozásában egyre jobb eredményeket érnek el korosztályonként a
diákjaink, megyei szinten is elismerve az edzõk munkáját. Aquathlon,
duatlon és triatlon sportágakban diákolimpia „B” országos egyéni és
csapateredményeket értünk el. Ezen
sportágak az úszásra épülnek, melyet a Karos-Sprint Úszóklub ölelt
fel, egész éves sportolási lehetõséget biztosítva a diákoknak, hisz e
sportágakra való felkészülés a teljes
tanévet felöleli (szeptemberben
duatlon, januárban úszás, április-május: triatlon). Akik szeretnének e
sportágakkal megismerkedni, azok
hétfõn és szerdán 18 órától jelentkezhetnek a fürdõ déli bejárata felõl megközelíthetõ élményfürdõnél.
Nagy múlttal rendelkezik az asztalitenisz is, ahol újból beindul az utánpótlás képzés hétfõ és pénteki napokon 18 órától. Csatlakozni edzésidõ-

ben lehet a tornateremben. A korábbi években elkezdett utánpótlás nevelõ és diákolimpiai versenyre felkészítõ képzéseket természetesen az
idén is folytatni szeretnénk, bízva a
korábbi évek sikereinek megismétlésében.

válogatottak részvételével is.
Nem szabad megfeledkezni a
Futrinkákról sem. Ez az önszervezõdõ futócsapat 2-3 éve folyamatosan
bõvül, egy nagyon építõ jellegû közösséget alkotva. Az amatõr futókból álló csapat mind sporttevékeny-

Duatlonra készülnek a diákok, a sportszervezõ várja a sportág
kedvelõinek további jelentkezését.
Zalakaroson úgy érzem, helyére
került a felnõtt sporttevékenység a
reális célok megfogalmazásával, valamint a helyi, illetve a kistérségünkben lakók sportolási lehetõségeinek
biztosításával. Felnõtt csapataink
labdarúgás, asztalitenisz, teke és
sakk csapatbajnokságban indultak.
Tekézõink az NB II-ben versenyeznek, míg a többi csapat a megyei
bajnokságokban ért el kimagasló
eredményt. Büszke vagyok a 15 éves
múltra visszatekintõ térségi amatõr
tekebajnokságra, ahol a kistérség tíz
településének csapatai évi 94 mérkõzést lejátszva, igazi közösséget alkotnak, mintegy példaképeként a
térségi együttmüködésnek.
Szabadidõ sport célja, hogy a
gyerekeknek és a családoknak az évszakoknak megfelelõen minél több
mozgást, közösségi élményt biztosítsunk, elsõsorban gyalogtúrák és
kerékpártúrák szervezésével. Eseménynaptárunk tartalmaz több idegenforgalmi rendezvényt is, így pl. a
Szt. Orbán teljesítménytúrát, a
Nagykanizsa – Zalakaros futóversenyt, a Tour de Zalakaros kerékpárversenyt és Kis-Balaton Kört. Összesen 42 sportprogrammal találkozhatunk, melyek nagy része az itt üdülõ vendégek számára is nyitott. Szeretnénk a strandi homokpálya kihasználtságát növelni, a strandfoci
kupák mellett strandkézilabda és
strandröplabda kupák, illetve bemutató mérkõzések szervezésével, akár

ségükkel, mind emberségükkel kivívták már elismerésüket.
Ahhoz, hogy a sportélet a jövõben is ilyen szerteágazó és gazdag
maradjon fontos a létesítmények
megfelelõ karbantartása. Ebben
nagy szerepe jut az Önkormányzatnak, melyet ezúton is köszönünk.
Köszönettel tartozzunk az iskolának
is, akik hozzáállásukkal nemcsak az
utánpótlás nevelést, a diáksportot,
hanem a szabadidõ sportot is segítik.
Fõállású sportszervezõként feladatom, hogy segítsem Zalakaros és
környékének utánpótlás és versenysportját, valamint az igények felkeltésével segítsem, hogy a tömeg- és
szabadidõ sport révén minél többen
találják meg és válasszák a különbözõ sportolási, mozgási lehetõségeket. – zárta értékelését Stégli János
sportszervezõ.

HELYESBÍTÉS
Legutóbbi számunkban tévesen jelent meg a megyei diákolimpián harmadik helyezést elért 4x50 m-es gyorsváltóban
úszók felsorolása. A remek eredményt a Stampf Marcell, Novák
Lázár Ernõ, Novák Máté Ákos,
Olasz Barnabás alkotta váltó érte
el. Az eredményhez ezúton is
gratulálunk és az érintettektõl
szíves elnézésüket kérjük.

ASZTALITENISZ
A Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség és a Gejzír-Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE rendezte
a legrangosabb és legszínvonalasabb megyei asztalitenisz versenyt a férfi TOP-12 bajnokságot. A versenynaptár zsúfoltsága miatt a verseny a tavalyi évrõl
átcsúszott erre az esztendõre.
A versenyre megyénk legjobb
12-12 versenyzõjét hívták meg, a
„B” csoport küzdelmeiben a
Zalakaros és Térsége SE pingpongosai is ütõt ragadtak. Az elmúlt évhez hasonlóan az elõdöntõbe ismét bejutott Halász Lajos
és Takács Péter is, azonban az érmek elosztása ezúttal megváltozott, hisz Halász Lajosnak sikerült
a döntõbe jutnia, míg Takács Péter harmadik lett. A döntõben
hatalmas küzdelemben, nagyon
szoros mérkõzésen Halász Lajos
diadalmaskodott a zalakomári
Novotny Gábor elõtt. Végeredmény: 1. Halász Lajos (Zalakaros),
2. Novotny Gábor (Zalakomár), 3.
Gyöngyösi Áron (KSSE) és Takács
Péter (Zalakaros).
Játékosainknak ezúton is
gratulálunk, s reméljük, hogy
formájukat a csapatbajnokság
küzdelmeire is átmentik, s akkor ismételten megyei bajnoki
címet ünnepelhetnek.

KISTÉRSÉGI AMATÕR
LABDARÚGÓ KUPA 2015
Stégli János sportszervezõ
koordinálásával 2015. február 21én (szombaton) kerül megrendezésre a hagyományos Kistérségi Amatõr Labdarúgó Kupa.
A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében 9.00 órai
kezdettel lebonyolítandó versenyre a kistérség településeirõl várják mindazon csapatok
nevezését, akik a nevezett településen lakhellyel rendelkezõ,
vagy ott dolgozó, megyei III.
osztályban játszó vagy igazolással nem rendelkezõ amatõr
sportolókból állnak. A csapatok
létszáma maximum 10 fõ lehet,
a mérkõzéseken 4+1 fõ lehet a
pályán. A verseny szervezõi a
dobogósokat kupadíjazásban
részesítik, valamint díjazzák a
legjobb játékosokat is.
A kupára nevezni 2015. február 19-én 16.00 óráig Stégli János
sportszervezõnél (06/30/2273223, sport@zalakaros.hu) lehet,
a tornán az elsõ 8 nevezett csapat versenyezhet.
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MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI HÉTVÉGE A FÜRDÕN
A nemzeti ünnep alkalmából színes programokkal várunk benneteket a Zalakarosi Fürdõben. Többek közt megismerkedhettek
a magyar népszokásokkal, hagyományokkal, betekintést nyerhettek a huszárok életébe, ügyességi vetélkedõkön mérettethetitek
meg magatokat. A kreatív foglalkozások alkalmával elkészíthetik
saját kokárdátokat is. Animátoraink gondoskodnak róla, hogy ez
a hétvége is vidáman és mozgalmasan teljen.
RÉSZLETES PROGRAM:
MÁRCIUS 14. (SZOMBAT):
9.30–16.00: „A kedvenc magyar
népmesém” rajzverseny (Fedett gyermekvilág)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglakozás: kokárdadíszítés, zászló, huszárcsákó készítés (Fedett
gyermekvilág)
13.00: Magyar népszokások, hagyományok, mondókák,
körjátékok (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Huszárpróba” játékos vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
15.00: Mesedélután: magyar népmesék (Fedett gyermekvilág)

16.30: Rajzverseny eredményhirdetése (Fedett gyermekvilág)
MÁRCIUS 15. (VASÁRNAP):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglakozás: kokárdadíszítés, zászló, huszárcsákó készítés (Fedett
gyermekvilág)
13.00: „48-as” totó-kvízjáték (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Vízi paci „ futam (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: „Huszár gyerek, huszár
gyerek szereti a táncot…”
táncverseny (Fedett gyermekvilág)
A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.
Részletesebb információ:
+36-93/340-420

Asztalitenisz diákolimpia
A nagykanizsai Bolyai-iskolában rendezték meg az asztalitenisz diákolimpia Nagykanizsa járási döntõjét, ahol a Móra Ferenc Általános
diákjai is ütõt ragadtak.
A csapatverseny során mind a
négy korosztály csapatai együtt
versenyeztek, míg az egyéni küzdelmekben már külön-külön hirdettek gyõztest az I-II. illetve a III.IV. korcsoportokban. Az egyes versenyszámok gyõztesei szereztek jogot a megyei döntõben való indulásra. Városunkat a Flórek testvérek
képviselték, akik csapatban, valamint a III.-IV. korcsoport küzdelmeiben voltak érdekeltek. A csapatverseny során a Flórek Tamás-Flórek
Viktor alkotta csapat az elmúlt évhez hasonlóan nem talált legyõzõre,
így bejutottak a megyei döntõbe.

Kategóriájukban is róluk szólt a küzdelem, hisz mindketten bejutottak a
döntõbe, ahol ezúttal Flórek Viktor
diadalmaskodott, így õ indulhatott a
megyei döntõn egyéniben.
A közelmúltban Nagykanizsa
megrendezték a sportág megyei
döntõjét is. A hat csapatot felvonultató mezõnyben csapatunk ezúttal
a harmadik helyen végzett, míg
egyéniben Flórek Viktornak nem sikerült a dobogóra felállnia.
Az elért eredményekhez a diákoknak és felkészítõjüknek, Tóthné
Szász Kingának ezúton is gratulálunk.

A Zalakarosi Fürdõ
2015-ben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A szeptemberi jubileumi ünnepségen egy
olyan életképekbõl álló fotókiállítást készítünk,
amely Vendégeink élményein keresztül mutatja
be a fürdõ történetét.

TÁJÉKOZTATÓ
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT
ÉRINTÕ 2015. MÁRCIUS 1-TÕL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-tõl jelentõs mértékben átalakul.
Az átalakítás fõ elemei:
• Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
Átalakul a finanszírozás rendszere.
A jelenleg jegyzõi hatáskörben lévõ aktív korúak ellátásának
megállapítása 2015. március 1-tõl a járási hivatal hatáskörébe kerül.
Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható majd meg:
• a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás,
• az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy
része erre válik jogosulttá).
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülõ aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az
alábbi ügykörök:
• alanyi ápolási díj (az alapszerû, a fokozott ápolási szükségletekre tekintettel megállapított emelt összegû, valamint a kiemelt
ápolási díj),
• idõskorúak járadéka,
• alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
2015. március 1-tõl megszûnik:
• lakásfenntartási támogatás,
• adósságkezelési szolgáltatás,
• méltányossági ápolási díj,
• méltányossági közgyógyellátás.
Az önkormányzat által biztosított ellátás neve 2015. március 1-tõl
egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújtanak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén milyen összegû támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a
képviselõ-testület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdõ személyek részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani.
A képviselõ-testületnek 2015. február 28-ig meg kell alkotnia
rendeletét, amelyben dönt arról, hogy milyen támogatások kerüljenek bevezetésre a településen. Zalakaros város képviselõ-testülete
2015. február 25-i rendkívüli ülésén dönt a március 1-jétõl bevezetésre kerül a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének szabályairól.

lyeket digitalizálást követõen azonnal visszajuttatunk Önöknek. Megtisztelõ együttmûködésüket elõre is köszönjük!
INFORMÁCIÓ:
E-mail: marketing@granitzrt.hu, tel.: +36-30897-22-27

FELHÍVÁS – JUBILEUMI FOTÓKIÁLLÍTÁS
Kérjük, akinél otthon, a családi archívumban
vannak a zalakarosi fürdõn készült fényképek,
és szívesen látnák a kiállításunkon, legyenek szívesek eljuttatni a marketing osztályunkra, ame-

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

