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Utazás kiállítás 2015
A BALATONI RÉGIÓVAL EGYÜTT NÉPSZERÛSÍTETTÉK ZALAKAROST
Településünk ez évben is részt vett az Utazás belföldi turisztikai kiállításán, melyen a város és a Balaton régió szorosabb együttmûködésének jegyében a balatoni telpülésekkel közös standon prezentálta Zalakaros a helyi és
régiós családi ajánlatokat.
Az idei év Utazás kiállítás napjára szervezett
zalakarosi sajtótájékoztatót Jámbor Tímea,
Zalakaros stratégiai marketingvezetõje nyitotta
meg. Novák Ferenc polgármester és Krampek
Mihály, a gyógyfürdõ vezérigazgatója az elmúlt
évek fejlesztéseirõl és a jelenleg is zajló beruházásokról, dr. Békefi Veronika, a Neckermann
Magyarország ügyvezetõ igazgatója pedig a sikeres gyermekanimációs programot középpontba állító együttmûködésrõl beszélt.

Kovács Zita, a Zalakarosi Fürdõ
marketing munkatársa az 50 éves fürdõt
mutatta be az érdeklõdõknek.
Elhangzott: Zalakaros idegenforgalmi szempontból különleges szerepet tölt be a balatoni
régióban, hiszen az év minden szakában választási lehetõséget kínál. A fürdõváros adta
szezonhosszabbítási, valamint a vakáció idõszakában „rossz idõ esetére vonatkozó” alternatíva a régiós összefogást és együttmûködést erõsítõ kapocs. – A város kiemelt stratégiai célja az egészségturizmus, amellyel összhangban folyamatos fejlesztésekkel találkozunk a kerékpáros és ökoturizmus területén is
– jelezte Novák Ferenc, hozzátéve: az elmúlt
évek családbarát beruházásai és ezek tartalommal való megtöltése a helyi TDM, a fürdõ,
az országos marketing szervezet és az utazási
irodák hatékony együttmûködésének köszönhetõen teljesedett ki. A hosszú távú sikert az
egészségturisztikai iparág biztosíthatja, mely-

hez Katus
Attila egészségturisztikai nagykövetünk seg í t s é g é ve l
minél több
korcsoportot szeretnének hozzákapcsolni: a
gyógyászat
által az idõs eb b e ke t ,
wellnesshez
kapcsolódóan a szülõket,
a
Neckermann
Lollo
és
Bernie Kids
Clubbal pedig a felnövekvõ nemA Tour de Zalakaros ez
zedéket. A
polgármester részletesen ismertette a város legújabb beruházásaként készülõ termáltó és ökopart projektet is.
– Az elmúlt években komoly lépést tettünk a családbarát jelleg erõsítésére, létesítményünk a valós életben is generációk találkozóhelyévé vált – emelte ki a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója, Krampek Mihály. –
Idén újabb, komplex és tartalmas attrakciók is
színesítik a kínálatot. A
fürdõ célja ugyanis, hogy
a kültéri és beltéri gyermekvilág szárazföldi és
vízi attrakciós elemeit
teljesítse ki, melyet 2015
áprilisától új gyermekprogram biztosít. A
Neckermann Lollo és
Bernie Kids Club, valamint a Béres Alexandra
és az Alma együttes bûvös mese CD és torna terméke az eddiginél hangsúlyosabban állítja középpontba a gyermekek
egészségének megõrzését mozgásos élményekkel és aktív idõtöltéssel.
Családbarát sarok
A gyermek animációs

évi rendezvényét is népszerûsítették.
programokat külföldi szállodákban már megvalósította a Necker-mann, majd 2013-tól, – elsõ alkalommal Magyarországon – a zalakarosi
fürdõben lépett színre a Klub Oázis program –
tudtuk meg dr. Békefi Veronikától. 2015-ben
már a program új, európai szinten standardizált generációja mutatkozik be Neckermann
Lollo & Bernie Kids Club néven. A folytonosságot, a gondosan megtervezett, a gyermekek
életkorának megfelelõ
programok, a Béres Alexandra által kiválasztott
és képzett animátorok jelentik.
Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester Zalakarosnak az aktív pihenés népszerûsítéséért tett erõfeszítéseit ismertette. Ennek
szellemében hívta fel a figyelmet az Utazás kiállítással párhuzamosan megrendezett Bringa Expora,
ahol a június 19–21. között
megrendezésre
kerülõ
Tour de Karos versenyrõl is
széleskörû tájékoztatást
a karosi standnál. kaptak a bringások és az
érdeklõdõk.
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FELHÍVÁS
ZALAKAROS VÁROS
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ EBÖSSZEÍRÁSRA
Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
Zalakaros város területén 2015. március 16-tól április 16-ig terjedõ
idõszakban Zalakaros város közigazgatási területén tartott ebek
vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattartók ( az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott adatokról,
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az adatlap a város honlapjáról, www.zalakaros.hu
letölthetõ (üres), vagy elektronikusan kitölthetõ és nyomtatható. A
változás bejelentõ lap szintén itt található meg. További adatlap
igényelhetõ a hivatal földszintjén található 2. sz. irodában. Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás kérhetõ a 06-93/340-100/119 telefonszámon.
Az adatlapot/adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módokon
lehet benyújtani:
– személyesen a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
földszintjén elhelyezett gyûjtõdobozban,
– postai úton a 8749, Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. címre,
– faxon a 06/93-340-531 számra,
– elektronikusan a hivatal@zalakaros.hu e-mail címre megküldve.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. április 16.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
– a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a
jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket
állatorvosnál megjelöltetni,
– az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban szereplõ ebeket is be kell jelenteni,
– az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az
adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.
– az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott
adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai ellenõrizhetik.
– amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

INGATLANTULAJDONOSOK,
FIGYELEM!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 5-én hatályba lép az
Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ).
Az OTSZ. 225. § (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel öszszefüggésben és a belterületi ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
A fenti rendelkezés alapján 2015. március 5-tõl a belterületi ingatlanokon hulladék szabadtéri égetése szigorúan tilos abban
az esetben is, ha a település rendelkezik helyi rendelettel az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan!
A belterületen keletkezett hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása aprítással, darálással, komposztálással történhet.
Az OTSZ. 226.-228 §-a lehetõséget ad a külterületi ingatlanok
tulajdonosai, használói számára legfeljebb 10 hektár egybefüggõ
terület irányított égetésére, de csak abban az esetben, ha az égetést legalább 10 nappal korábban írásban kérelmezik a tûzvédelmi hatóságtól (Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.) és erre irányuló engedélyezõ
döntés kiadmányozásra került!
Felhívjuk ugyanakkor a lakosság figyelmét Zalakaros Város Önkormányzat képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl és
a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 15. §-ára, mely szerint Zalakaros város külterületén
avart és kerti hulladékot május 1. és szeptember 15. között a szabadban égetni tilos. Kerti hulladék égetése szeptember 16. és április 30.
között szerdai és szombati napokon 8–17 óra között történhet.
A fentiek értelmében Zalakaros város belterületén 2015.
március 5. után a nyílt téri égetés szigorúan tilos, külterületi ingatlanok esetében a nyílt téri égetés a tûzvédelmi hatóság engedélyével a helyi rendeletben szabályozott idõpontokban lehetséges!
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és a jogszabályok betartását!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Lakossági fórum
Zalakaros Város Önkormányzat képviselõ-testülete
tájékoztatja a lakosságot, üdülõtulajdonosokat, hogy
2015. március 16-án (hétfõn) 18.00 órai kezdettel
a helyi általános iskola (Liget u. 28.) aulájában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
TART, MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL VÁRNAK.
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, kérdéseiket
(névvel és címmel ellátva) elõzetesen jutassák el a hivatal titkárságára
legalább 3 munkanappal a fórum idõpontja elõtt
(március 11., szerda 16 óráig).

Együttmûködését köszönöm!

Szabóné Dr. Csányi Marianna sk.
Jegyzõ

A fórum lebonyolításának szabályairól a honlapon tájékozódhatnak.
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Az aktív
korúak
ellátásáról
VÁLTOZÁSOK
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
RENDSZERÉBEN
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tõl jelentõsen átalakul. Az állam
és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
elválasztásra kerülnek.
A kötelezõen nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-tõl a
járási hivatalok állapítják meg.
A járási hivatal vezetõje, dr.
Józsa Zsanett elmondta: március 1-tõl a járási hivatalok állapítják meg az aktív korúak ellátását, az idõskorúak járadékát, az ápolási díjat (alapösszegû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj), a közgyógyellátást
(alanyi és normatív) és az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.
A 2015. március 1-i hatáskörváltozás – újként – az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt
többi ellátást már eddig is a járási hivatalok állapították meg.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak köre változni fog az
alábbiak szerint: a rendszeres
szociális segély nevû ellátás
2015. március 1-tõl megszûnik.
A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. A jelenleg rendszeres
szociális segélyre jogosultak jogosultságát a jegyzõ 2015. február 1–28. között felülvizsgálta.
A felülvizsgálat eredményeként a jegyzõ határozatban
megállapítja, hogy az ügyfél
2015. március 1-tõl milyen ellátásra lesz jogosult: foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra,
gyermekfelügyeleti támogatásra, egészségkárosodási támogatásra vagy a jogosultsága
megszûnik. Az újonnan bevezetendõ egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatást 2015. március 1-tõl a járási
hivatal fogja megállapítani. A
foglalkoztatást helyettesítõ támogatást 2015. március 1-tõl
szintén a járási hivatal fogja
megállapítani.

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
ZALAKAROSON 2015. MÁRCIUS 1-TÕL
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (Szt) 45. §. (1) bekezdése
szerint: a képviselõ-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési
támogatást nyújt.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja
fel.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzõ személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve tehát 2015. március 1-jétõl egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll,
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése
esetén, milyen összegû támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az 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 létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. értelmében rendkívüli támogatásban
elsõsorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
vagy alkalmanként jelentkezõ többletkiadások –
így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévõ várandós
anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának elõkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének
elõsegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre
szorulnak.
A rendkívüli települési támogatás kérelemre
és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel

foglalkozó intézmény, illetve természetes személy
vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.
A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2015. január 1-jén
28.500 Ft.)
E szabály alól kivételt képez a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére megállapított települési támogatás havi összege.
A képviselõ-testületnek a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének
szabályairól szóló rendeletét legkésõbb 2015.
február 28. napjáig kell megalkotnia.
Zalakaros Város képviselõ-testülete 2015. február 25-i ülésén elfogadta „A települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének szabályairól és
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról” szóló önkormányzati rendeletét, amely az az alábbi ellátásokkal tud segíteni a rászoruló állampolgároknak:
– települési támogatásokat nyújthat:
a) iskoláztatási támogatás
b) beteggondozási támogatás
c) gyógyszerköltség támogatás
d) „hazavárunk” támogatás
e) babakelengye támogatás
f) lakásfenntartási támogatás formájában
– rendkívüli települési támogatást nyújthat
a) temetési támogatás
b) eseti rendkívüli települési támogatás
c) kamatmentes kölcsön formájában.
A támogatások köre, mértéke és igénybevételük feltételei nem változtak, csak egy új szempont
vizsgálatát határozza meg a rendelet, amely az
életvitelszerû Zalakaroson való tartózkodás.
A részletes eljárási rendrõl az érdeklõdõk a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Koordinációs és Hatósági Osztályának szociális ügyintézõjétõl kaphatnak felvilágosítást.
Zalakaros Város képviselõ-testületének „A települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenõrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról” szóló rendelete az alábbi oldalon
megtekinthetõ: http://www.zalakaros.hu/varoshaza/onkormanyzat/rendeletek/.

Zalakaros, 2015. február 27.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyzõ
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A közelmúltban a hulladékszállítási díj városunkban történõ
emelésérõl szóló hírek láttak
napvilágot egyes nyomtatott és
online felületeken. A hírekkel ellentétben azonban Zalakaroson a
hulladékszállítási díj emelésére
nem kerül sor, a képviselõ-testület ilyen döntést nem hozott.

Nem emelik a díjakat
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS KÉRDÉSEIT VIZSGÁLTÁK

Horváth Vencel, a gazdasági, városfejlesztési
és turisztikai bizottság elnöke lapunknak elmondta: az elmúlt idõszakban a testület már
több alkalommal foglalkozott azzal a kérdéssel,
hogy a hulladékszállítási díj önkormányzat által
történõ egyösszegû megfizetése helyett a lakossági díjfizetés kerüljön-e bevezetésre.
A napjainkban életbelépõ és a közeljövõben
megalkotásra kerülõ jogi szabályozás is abba az
irányba hat, hogy már nem odázható el sokáig a
lakossági szerepvállalás a hulladékkezelés költség viselésében.
Ugyanakkor hangsúlyozta: az önkormányzat
jelenleg e költségeket nem kívánja a lakosságra
áthárítani. A hulladékszállítási díjszabás jogszabályi háttérének kedvezõtlen alakulása esetén a
lakossági díjfizetés esetleges részleges vagy teljes körû áthárítását vizsgálja, azonban úgy, hogy
az eddigi kedvezõ díjalap megmaradjon. A felülvizsgálat együtt járhat a kommunális és építményadó újragondolásával is.
Tájékoztatásul közöljük Zalakaros Város Önkormányzatának a lakossági szemétszállítás kapcsán felmerült költségeit. A tájékoztatót Torma
László aljegyzõ bocsátotta lapunk rendelkezésére.
Településünkön a Zalaispa Nonprofit Zrt.
végzi a hulladékszállítási közszolgáltatást.
Önkormányzatunk a Zalaispa Zrt-nek 2014.
évben az alábbi összegeket fizette ki:
lakossági szemétszállítás 2014-ben fizetve
32.274 eFt: 1627 db = 19.836 Ft/kuka
+ Lerakási díj 2014-ben 2.797 eFt
Összesen:
39.200 eFt: 1627 db = 24.093 Ft/kuka
A környezõ településekhez viszonyítottan,
azért ilyen kedvezõ a díj a jóval több kapott
szolgáltatás mellett, mert a szolgáltató nem a
közel 1800 fogyasztóval áll szerzõdéses jogviszonyban, hanem az önkormányzat fizeti egy
szerzõdéssel. Így jelentõs költségmegtakarítás
képzõdik a szolgáltatónál, amely megjelenik a
díjban (nincs 1800 szerzõdéskötési, számlázási,
csekk és esetleges behajtási költség, ez akár a díj
15–20%-át is kiteheti).

FELÚJÍTJÁK
A FOGORVOS LAKÁST
Felújítják a Hegyalja utca 40.
szám alatti volt fogorvosi lakást
– az errõl szóló döntést február
25-i ülésén hozta meg a testület.
A munkákra maximum 15
millió forintot fordítanak, a felújítás során tekintettel lesznek a
késõbbi bõvítési lehetõségekre.

A Zalakarosban lakók az önkormányzat által
megkötött hulladékkezelési szerzõdés szerint a
következõ szolgáltatásokat kapják a hulladékszállítótól:
• háztartási és háztartási jellegû szilárd hulladék rendszeres gyûjtése és elszállítása
• biohulladék (zöldhulladék) rendszeres gyûjtése és szállítása október 14. – november
18. között
• évi egyszeri lomtalanítás
• szelektív gyûjtõpontokon összegyûjtött
háztartási csomagolóanyag hulladék rendszeres szállítása
• házhozmenõ szelektív gyûjtõjárattal
• gyûjtõszigeteken összegyûjtött hulladék elszállítása.
A lakosokkal együtt kell gondolkodni azon,
hogy minél kevesebb hulladék képzõdjön, amit
lehet, helyben komposztáljunk, vagy úgy szétválogassunk, amibõl a szolgáltatónak haszna van,
a szállítás gyakoriságát optimalizáljuk, mert ennek meg kell jelenni a díjban.
Ehhez ökotudatosabb együttgondolkodást
kérünk a polgároktól.
Zalakaros város tényleges mûködési költségeinek ez az összeg mintegy 5 %-át tette ki.
Aláírással igazoltan átvett gyûjtõedény: 1.627
db, mely után fizet a lakosság kommunális adót,
vagy építményadót, mely összegekbõl azonban
nem kizárólag a szemétszállítás díját kell csak fedezni, ezekbõl gondoskodik az önkormányzat a
közterületek tisztításáról, hó eltakarításáról, stb.
is, de a hulladék kezelés költségeire is alig nyújt
ez fedezetet.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot a
környezõ településeken alkalmazott szemétszállítási díjakról:
GALAMBOK:
alapdíj: 6.000 Ft+ÁFA/év= 7.620 Ft/év,
ürítési díj: 1,9664 Ft+ÁFA/l/ürítés=2,4973
Ft/l/ürítés, ami edényekre lebontva az alábbi
összegeket jelenti:
110 l-es edény esetén: 17.248 Ft+ÁFA/év =
21.905 Ft/év,

140 l-es edény: 20.315 Ft+ÁFA/év= 25.800 Ft/év,
240 l-es edény: 30.540 Ft+ÁFA/év= 38.786 Ft/év.
A szemétszállítás díja az alapdíj és az ürítési
díj összegébõl tevõdik ki.
Ezen összegen felül a lakosság itt is fizet
kommunális adót, melynek mértéke galamboki
állandó lakosoknál 3000 Ft, egyébként 12.000 Ft.
ZALASZENTJAKAB: (csak 120 l-es gyûjtõedény van)
alapdíj: 6.000 Ft+ÁFA/év= 7.620 Ft/év,
ürítési díj: 3,9 Ft+ÁFA/l/ürítés= 4,953
Ft/l/ürítés; ami 120 l-es edénynél bruttó 30.907
Ft/év költséget jelent.
Ezen összegen felül a lakosság itt is fizet
kommunális adót, melynek mértéke zalaszentjakabi állandó lakosoknál 10000 Ft, egyébként
20.000 Ft.
ZALASZABAR: (240 l-es gyûjtõedény):
szemétszállítási díj: 30.000 Ft+ÁFA/év=
38.100 Ft/év
Kommunális adó mértéke: 10.000 Ft.
GARABONC: (120 l-es gyûjtõedény):
ürítési díj: 396,30 Ft+ÁFA/edény/ürítés=
503,301 Ft/edény/ürítés, ami bruttó 26.171
Ft/év költséget jelent.
Kommunális adó mértéke: 15.000 Ft.
NAGYRADA: (120 l-es gyûjtõedény):
ürítési díj: 386,46 Ft+ÁFA/edény/ürítés=
490,8042 Ft/edény/ürítés, ami bruttó 25.522
Ft/év költséget jelent.
Kommunális adó mértéke: 9.000 Ft.
A képviselõ-testület a gazdálkodásáról, a település költségeinek alakulásáról, mindenben
nyíltan tájékoztatni szeretné a lakosságot, hogy
döntésének okát és céljait mindenki megismerhesse.

Horváth Vencel
Gazdasági, Városfejlesztési
és Turisztikai Bizottság
elnöke

Torma László
aljegyzõ

Ismét Startmunka program

TÁMOGATJÁK
A CIVILEKET

A képviselõ-testület a 2015. évi Startmunka program keretén belül 46 fõ közfoglalkoztatott alkalmazását fogadta el a legutóbbi
rendkívüli ülésen. A program 2015. március 01. és 2016. február 29.
közötti idõszakra vonatkozik. A részvételhez szükséges önerõt: a mezõgazdasági program esetében 94.433 forintot, a közút karbantartási program esetében pedig 205.575 forintot a 2015. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosították. Döntés született arról is,
hogy a Startmunka program keretén belül közfoglalkoztatottakat
nem kívánnak alkalmazni.

Március 31-ig nyújthatják be
támogatási igényeiket az önkormányzat felé a civil szervezetek. A testület a nonprofit
szervezetek számára ötmillió,
a sportszerveztek számára 10
millió forintos összeget különített el e célra. A beadott kérelmeket április 30-ig bírálják el.
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Ötleteket várnak a tervezõktõl
TERVEKKEL KÉSZÜLNEK A GYÓGYHELYI KÖZPONT FEJLESZTÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA
tott régi éttermek helyének haszno- kapcsán: maradjon a meglévõ 4 sásításában új, többcélú (fedett-nyitott) vos Termál úti szakasz, vagy kerüljön
rendezvénytér kialakításában gon- áttervezésre az út 4-rõl két sávra vadolkodik az önkormányzat, az ötlete- ló csökkentése? Ezekrõl a kérdésekket erre vonatkozóan is várják. Lehe- rõl véleményt, megerõsítést kér a
tõséget kell adni színpad felállítására pályázóktól az önkormányzat.
Ahogy az az ülésen elhangzott: fürdõ nyári bejárata felé, a Men-Dan (fix vagy alkalomszerû), különbözõ
Elhangzott: a város elképzelése,
Zalakaros országos és nemzetközi szálloda épületei közötti átjáró irá- módon berendezhetõ nézõtérre.
hogy a 4 sávos utat 2 sávosra csökhírû fürdõhely, ezt a fürdõhelykul- nyába, a város kapcsolódó terei felé
Az elvárások szerint alkalmassá kentse. Forgalomszámlálási adatok
tuszt kívánja tovább erõsíteni a vá- (Termál út promenád, sétány a Szent kell tenni a terüleros. Egy fürdõváros mítoszához a László térig, a Gyógyhelyi közpark fe- tet
szabadtéri
gyógyfürdõn kívül hozzátartozik a lé).
sportrendezvétermészeti környezet, a városi körA tér részét képezi a fürdõ nyári nyekre (street ball,
nyezet, azaz a gyógyhelyi központ bejárati épülete, ennek homlokzati téli korcsolyapálya,
fejlesztése.
korszerûsítésére, az új környezethez stb.). Gondolkodni
A város elõtt új pályázati lehetõ- igazítására szintén várnak terveket. kell a tér részbeni
ségek nyílnak meg ez év augusztu- Elvárás, hogy az épület két felsõ vagy teljes lefedésában; a kiírások támogatják a szintjét megfelelõen integrálják be a sén is (fix vagy motõle
nyugatra bil szerkezettel),
megépülõ ren- mely a meghirdedezvényház épü- tett eseményeket
letébe, a két épü- bizonyos mértékig
Vízen járó tipegõsor az ökotavon.
letnek
szerves f ü g g e t l e n í t e n i
funkcionális kap- tudja az idõjárástól
csolatban kell len- (márciustól novemberig).
ugyanis nem támasztják alá a város
nie egymással.
A kiírásban szerepel: a rendez- ezen 800 m-es szakaszán a 4 sávos
A tervpályá- vénytér a nagyobb események alkal- utat. A 4-rõl 2 sávra való útfejlesztészatnak tartalmaz- mával a Dísz tér felé is „befolyhat”, re a város már készíttetett egy tanulnia kell a fürdõ kiterjedhet, nem kell, hogy éles fizi- mánytervet, mely az út-nyomvonal
nyári bejárati épü- kai határa legyen. Ez azért fontos, megtörésével lehetõséget ad a jelenlet nyugati oldala hogy nagyobb közönséget, érdeklõ- legi sétány (promenád) jelentõs fejA rendezvénysátortól elbúcsúzna a város.
mentén lévõ üres dést maga után vonó események al- lesztésére, a zöldterületek növeléségyógyhely arculatát elõsegítõ fej- telekrészre egy, a városi térhez kap- kalmából további érdeklõdõk is be- re (zenepavilon, kerthelyiségek) és
lesztéseket: a városban tartózkodók csolódó multifunkcionális rendez- kapcsolódhatnak az élmények figye- körülbelül 80 parkolóhely kialakítászámára a programválaszték feltéte- vényház tervezését is. Ennek a ren- lésébe. Ez a szempont fontos a Dísz sára. Az eredmény egy fürdõvárosleinek gazdagítását.
dezvényháznak a tervezett funkciói tér áttervezésénél is.
hoz méltó, hangulatosabb útszakasz
Egyik legjelentõsebb folyamat- többek között: elõcsarnok, városi káA jelenlegi rendezvénytérnek új lesz. Ez annál is inkább megtehetõ,
ban lévõ fejlesztés a Termáltó és véház, kiállító tér (állandó és idõsza- funkciót keresnének, mely illeszkedik mivel a várost keletrõl elkerülõ út
Ökopart projekt. Ez ebben az évben kos), többfunkciós, az igényeknek a belvárosi „gyógyhelyi közpark” nemcsak a rendezési tervekben szeteljes egészében elkészül. A projekt megfelelõen osztható rendezvény- hangulatba. A tér átrendezése kap- repel, hanem a Balatoni törvény
célja, hogy a fürdõ mellett legyen
csán elhangzott: a szerkezeti tervében is.
egy olyan szabadon bejárható park
70-es
években
A pályázatnak ki kell tekintenie a
és látogató központ, mely minden
épült, pályázati környezet alakítására is: a Gyógyfürkorosztály számára idõjárástól fügpénzekbõl nem- dõ tér, a „nagyparkoló” parkolási
getlenül szabadidõs programokhoz
rég felújított au- rendjének áttekintésére, parkolóház
ad lehetõséget.
tóbusz pályaudvar építés lehetõségének vizsgálata, térA tó már készen van, a fogadó5 éven túli fenn- rendezés, valamint a Szent László tér
épület és a teljes látogatóközpont
tartása nem célja felé vezetõ sétányfejlesztésre.
parkja 2015 szeptemberéig valósul
a városnak, elég
A képviselõk hangsúlyozták: a pámeg.
lenne valahol 2-3 lyázat ötletpályázat, ezért a progUgyanakkor kiemelten fontos a
buszmegálló ki- rampontok kifejtésében a tervezõk
Termáltó és Ökopart projekt helyszíalakításra.
bizonyos szabadkezet kapnak, hiszen
A buszpályaudvart öt éven belül felszámolnák
néhez kapcsolódóan a Dísz tér felújíA rendezvény- a cél, hogy a város minél több hasza tervek szerint.
tása, fejlesztése, a tóhoz kapcsolódó
ház építéséhez a nálható ötletet gyûjtsön be, mely a
sétány tovább vezetése egészen a
parkoló létesítése gyógyhelyi fejlesztési koncepció kéTermál útig.
tér (200-300 fõ befogadására), városi elengedhetetlenül fontos, hiszen az szítésében, a továbbtervezésben
A tervpályázat lényeges része reprezentáció (pl. testvérvárosok fo- új rendezvényházat, az új rendez- nyújt segítséget.
ezért, hogy a Dísz tér kertészeti és gadására, borverseny, stb.) házasság- vény helyszínt meg kell közelíteni
A tervpályázat beadási határideje
építészeti korszerûsítésére tartal- kötõ terem, konferencia, testületi gépjármûvekkel.
április 22., a bírálatokra április 23-án
mazzon megoldásokat, tartalmaz- ülések, lakossági fórumok, kamara
A Dísz térhez kapcsolódó sétány kerül sor.
zon például javaslatot arra, hogy le- hangversenyek, elõadások, kiszolgáló (promenád) tervezése az ötletpályáA felhívás teljes szövege a térképhet létrehozni megfelelõ térkapcso- helyiségek. A fürdõ nyári bejárati zat részét képezi. Itt két alternatíva és képmellékletekkel a zalakaros.hu
latokat a Termáltó és Ökopart felé, a épületének keleti oldalán, a lebon- megvizsgálása is felmerül a Termál út oldalon érhetõ el.
Építészeti ötletpályázat kiírásáról döntött a képviselõ-testület február 25-i rendkívüli ülésén. Az önkormányzat az e pályázatra beérkezett, elbírált és elfogadott tervekkel kíván felkészülni a Zalakaros „Gyógyhelyi
központ fejlesztés” kialakítására augusztusban kiírandó uniós pályázatra. A tervpályázat díjazására kétmillió forintot szán az önkormányzat.
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Vidám hangulatú program
várta a látogatókat húshagyó
keddet megelõzõ hétfõn este a
könyvtárban, ezzel kívánták a
szervezõk a farsangi idõszak zárását emlékezetesebbé tenni.
Minden a farsang egyik jellegzetes étele, a fánk körül forgott.
Az érdeklõdõk szívesen hallgatták végig a farsangi idõszakról,
a farsangi népszokásokról, a fánk
történetérõl, európai megjelenésérõl, a világ országaiban való elõfordulásáról, a típusairól szóló elõadást. Egy-egy blokkot fánkról
szóló versekkel szakítottak meg,
melyet a könyvtárban dolgozó
kulturális közfoglalkoztatottak
adtak elõ. Kivetítõn végignézhették a jelenlévõk, hogy hányféleképpen készítik a fánkot. Dianézegetés közben már mindenki a kóstolóra gondolt. Nehéz is volt sokáig ellenállni, hiszen a könyvtárban
finom illatok terjengtek. A látogatók nagy része ugyanis nem üres
kézzel érkezett: többen hoztak
magukkal fánkot. A megterített
asztalon volt rózsafánk, hagyományos fánk, burgonyafánk, almás
fánk, túrófánk, ördögfánk és
Nutellával töltött fánk is, melyeket

Fánkos est a könyvtárban
A könyvtár
minden hónapban szervez hasonló
jellegû
foglalkozásokat.
Szeretettel várják az érdeklõdõket!
Információ a
rendezvényekrõl a település
hirdetõtábláin, a
könyvtár honlapján (www.
zalakarosiblokk.hu),
a
könyvtár telefonszámán
(30/6311526 ) és
a könyvtárban
(Zalakaros, Liget
u. 28.) is elérhetõ.
jóízûen kóstolgatott mindenki. A
könyvtár különleges fánkreceptekkel is meglepte a látogatókat,
melyekbõl mindenki vihetett magával.

FORGALMIREND
VÁLTOZÁS!
Tisztelt Lakosság, Tisztelt Vendégeink!

FELHÍVÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén

2015. március 28-án (szombaton)
háztartási lim-lom gyûjtése történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer,
festék, gyógyszer, autógumi)!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalakaros Város Önkormányzat
képviselõ-testülete 2015. február 25-i ülésén a Gyógyfürdõ tér
forgalmi rendjének változásáról döntött.
A képviselõ-testületi döntés értelmében
• a Gyógyfürdõ tér K–Ny irányban haladó útjáról lekanyarodó É
– D irányú út (MenDan Appartmanház elõtti út) lesz a felsõbbrendû út, míg a K–NY irányban haladó útról egyenesen továbbhaladó
(Kemping felé vezetõ út) lesz az alsóbbrendû út.
• A felsõ pavilonsor melletti útszakasz (az Aqualand északnyugati sarkától keleti irányba az elsõ útcsatlakozásig) egyirányú lesz.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat március 28-án reggel 7 – 10 óra
között helyezzék el kizárólag a Zalakaros, Jegenye sor 8. szám
alatti Tûzõrség belsõ parkolójában ideiglenesen kialakított
gyûjtõhelyen!

A forgalmi rend
változás a szükséges
közlekedési táblák kihelyezése után lép
hatályba, errõl Önöket ismételten tájékoztatni fogjuk. A
tervezett változásokat a mellékelt térképszelvényen is bemutatjuk, ahol az
alárendeltséget szöveggel,
míg
az
egyirányúsítást szöveggel és nyilakkal
jelöltük.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügyelet fokozottan ellenõrizni fogja.
Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyen történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Kérjük a gépjármû vezetõket a forgalmi rend változás
figyelembevételére.

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat március 28-án reggel 7
óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító
gépjármû haladási útvonala mentén.

2015. március 28-án elektronikai hulladék
(TV, hûtõ, háztartási kisgépek), valamint személygépkocsi autógumi gyûjtése is történik.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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TEKE

Farsangoltak az ovisok
Az óvodások hagyományos maskarába öltözése húshagyó keddhez kötõdik. A gyerekek képekrõl, óvodapedagógusok elbeszéléseibõl, rövid videókból ismerhették meg a vidékünkre jellemzõ, illetve a hazánkban jellemzõ farsangi szokásokat, így például a busójárást. Emellett farsangi dalokat, verseket, hagyományos farsangi mondókákat tanultak. Ezen a héten megbocsátott dolognak számított a névcsúfolás
is. A kicsik szorgosan készítették álarcaikat, alakítottak ki bohócformákat. Húshagyó kedden az óvoda apraja-nagyja maskarát öltött. Elképesztõ ötletekkel elkészített jelmezekben táncoltak, különbözõ versenyjátékokban és népi ügyességi játékokban mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat. Ezen a napon
mindenki megkóstolta a konyhás nénik finom szalagos fánkjait is.

Országfutás a Zalakarosi Futrinkákkal
Legyen Ön is részese az I.
RunCard Országfutás élményének! Itt nincs nevezési díj, nem
kell utazni sem, sõt, futni sem
kell feltétlenül, elég, ha a gyaloglást választja!
Az egész országot megmozgató
eseményre március 14-én kerül sor.
Örömmel jelentjük, hogy az
Országfutáshoz a vállalkozó kedvû
zalakarosiak is csatlakozhatnak, s
egy rövid szakaszt megtehetnek a
Zalakarosi Futrinkákkal a város területén.
A csatlakozásra 2015. március 14én 13 órakor a Tourinform-iroda
elõtt nyílik lehetõség, innen indulna
egy igazi, közösségi, élményt adó
kocogás (vagy gyaloglás) ZalakarosBehiákpusztáig, de természetesen,

aki szeretne tovább
is a Futrinkákkal tartani, bátran megteheti!
Aki netán attól
félne, hogy nem bírja a futótempót, annak eloszlatjuk az
aggodalmát: ez nem
verseny, hanem közösségi futás, ahol az
élmény, az együttlét,
a mozgás öröme az
igazi cél. Kényelmes
tempójú kocogásra
kell tehát számítani,
melyet a kicsiktõl az
idõsebbekig bárki
követni tud, ha nem
kocogva, hát gyalogolva.

Elõször indultak a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai, illetve a Zalakaros és Térsége SE
ifjú versenyzõi a teke diákolimpián. A megyei diákolimpia
versenyére 2014. február 13-án
a Zalaegerszeg, Vágóhíd u. tekecsarnokban került sor.
Városunkat három fiatal
képviselte, akik remek eredményekkel gazdagították városunk hírnevét. László Dávid
az
„A”
korcsoportban
(1996.07.01-2000.06.30. között született) pár fával szorult le a dobogóról, és 4. helyen jutott a területi döntõbe, Illés Zoltán a „B” korcsoportban (2000.07.01. után
született) harmadik helyezésével nyert jogot a területi
döntõben való indulásra, míg
Vékony Bence a torna legfiatalabbjaként és teljesítményéért kapott különdíjat. Az
eredmények azt mutatják,
hogy városunkban van jövõje a tekének, a fiatalokat továbbra is szeretettel várja a
szakosztály az edzéseikre.
A fiatalok után sor került
a felnõttek megyei egyéni
versenyére is, ahol városunk
tekézõi is gurítottak. A negyvenhárom fõs mezõnybõl húszan jutottak a területi döntõbe. Ez két tekézõnknek is
sikerült, Hajdú Kálmán 8.,
Szûcs Lajos 10. helyen kvalifikálta magát a területi döntõbe. Sikerük értékét növeli,
hogy a versenyen magasabb
osztályban versenyzõk is indulhattak, így a Szuperligában gurító ZTK-FMVAS tekézõi is. Hajdú Kálmán teljesítményét külön is meg kell említeni, hisz a mezõnyben
egyedüliként neki nem volt
üres gurítása.
Csapatunk indult a hagyományos Hollósi emlékversenyen is. A Vonyarcvashegyen
megrendezett tornán a
Tombor Nándor, Szûcs Lajos,
Illés Imre és Hajdú Kálmán alkotta csapat pár fával csúszott le a dobogóról, de így
sem kellett üres kézzel hazajönniük, hisz egyéniben Hajdú Kálmán bizonyult a legjobb telizõnek, és az egyéni
összetett versenyt is megnyerte.
Versenyzõinknek gratulálunk, s reméljük jó formájukat a területi versenyekre és
a bajnokságra is átmentik.
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MEGHÍVÓ!

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI
PROGRAMOK ZALAKAROSON!
10.00: Szentmise az Isteni Irgalmasság Templomban
11.00: Március 15-i megemlékezés
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel várja településünk lakóit és vendégeit az 1848–49-es forradalom és szabadságharc megünneplésére, amely 2015. március 15-én vasárnap 11:00kor lesz a Batthyány-szobornál (a Városháza mellett).
Program:
• Himnusz
• Ünnepi köszöntõt mond: Novák Ferenc polgármester
• Ünnepi mûsor:
Közremûködnek a Móra Ferenc Általános Iskola 6. osztályos
tanulói és a 15 éves Zalakarosi Nõi Énekkar
• Koszorúzás
• Szózat

AZ ISKOLAI ALAPÍTVÁNY VÁRJA A TÁMOGATÁSOKAT
Az Zalakarosi Iskoláért Alapítvány ezúton is köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át az alapítványnak ajánlották fel. Az alapítvány kuratóriuma örömmel fogadja az ez évi felajánlásokat is az alapítvány számlaszámára: 18962183-1-20.
Ahogyan minden évben, úgy most is a beérkezett támogatásokat
céljainknak megfelelõen a Gyerekekre fordítjuk!
Az alapítvány kuratóriuma

JELENTKEZÉS:
Személyesen: Gránit Zrt.
munkaügyi osztályán 8.00–14.00
között (8749 Zalakaros, Thermál
út 4.) Telefon: +36-93-340-420
(117 mellék-munkaügy) E-mail:
munkaugy@granitzrt.hu

Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Zalakaros Turisztikai Egyesület

ZALAKAROSI PROGRAMOK • ZALAKAROSI PROGRAMOK

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Gránit Zrt. az alábbi munkakörök betöltésére 2015.05.01tõl munkatársakat keres:
• MEDENCEÕR
• STRANDI NõI TAKARÍTÓ
• ÖLTÖZÕÕR

12.00: Gasztro-kulturális trilógia második zalakarosi ünnepi állomása az Aranyszarvas étteremben! Belépõ: (3 fogásos ebéd)
Felnõtt: 2.500 Ft Gyermek: 3-10 éves korig 1.800 Ft. Bejelentkezés az Aranyszarvas étteremben: 93/340-276
13.00: Petõfi Sándor: „A helység kalapácsa” – Csavar Színház
Közremûködik: Gál Tamás – színész és Mester László - népzenész

2015. március 14.
2015. március 14-15.
2015. március 15.
2015.
2015.
2015.
2015.

március 15.
március 21-22.
március 28.
március 28.

2015. április 2.
2015. április 3-6.
2015. április 5.

Zalakaros és Térsége Teke Csapatbajnokság díjátadó
Március 15-i ünnepi hétvége
Ebéddel egybekötött kulturális program:
Petõfi Sándor - A helység kalapácsa
Március 15-i ünnepség
A víz világnapja
Húsvét Hívogató
Kalandtúra a Parkerdõ horhosaiban
„Sportolj és nyerj”!!!
Úszik a nyuszi
Húsvéti nyuszi buli
Lollo és Bernie húsvétja

általános iskola tornaterme
Zalakarosi Fürdõ
Aranyszarvas étterem
Batthyány-szobor
Zalakarosi Fürdõ
Gyógyfürdõ tér
Parkerdei pihenõ
Zalakarosi Fürdõ
Zalakarosi Fürdõ
Zalakaros Fürdõ

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

