2017. február 24.

Z
A
L
A

1

Zalakaros város lapja

XXII. évfolyam 3. szám

2017. február 24.

Temettük a telet, jöhet a tavasz
FARSANGOLTUNK – TÉLTEMETÉS, VIDÁMSÁG
A város több intézményében
legalábbis már megtartották
a hagyományos farsangi mulatságokat, melyekkel jelezték:
bizony most már vége (vége lehetne) a télnek.
Jelmezbe bújtak az általános
iskolások, alsósok és felsősök közös farsangi délutánján ötletes
maskarák vonultak fel az iskola
aulájában, több osztály vidám kis
műsorral is készült. A jelmezes bemutatkozást követően a gyerekeket tombolával, zsákbamacskával
várták, finomságokkal megrakott
büféasztalok csábították az aprónépet, s a mulatozás tánccal, zenével zárult.

A fürdőn is farsangi hétvégével várták a
nagyérdeműt, az animátorok rajzversenyt, jelmezversenyt és álarc
készítő versenyt hirdettek meg a lelkes gyerekeknek. A könyvtárban
ugyancsak farsangi álarcokat lehetett készíteni
a könyvtárosok gondos
irányításával és segítségével, s a farsang jegyében tartotta meg
hagyományos bálját a
Szülői Munkaközösség
is. Utóbbinak a bevétele
természetesen a gyerekeket illeti.
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Lezárták a Kilátót

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ
BEVEZETÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése értelmében Zalakaros Városban 2017. július 1-étől a háztartási szemét szállítási szolgáltatásért fizetendő díjat a közszolgáltatást
igénybevevő (ingatlantulajdonos) fizeti a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére közvetlenül.

Egyelőre nem látogatható a Kilátó épülete, a város lakóit és vendégeit
arra kéri az önkormányzat, hogy vegyék komolyan a tiltó táblákat, melyeket az építményre kihelyeztek.
A képviselő-testület februári ülésén döntött a kilátó átépítéséről, tekintettel arra, hogy az építményről készült szakvélemény is erősen indokoltnak tartja azt.
A kilátó szerkezetének faanyaga az alsó két szinten több helyen károsodott, ezért a szakértő által előírt javítási munkákat el kell végezni.
Ennek határidejét a testület március végében szabta meg, illetve a munkálatok után a szakértő végleges véleményt ad arra vonatkozóan, hogy a
további terhelésekre mennyi ideig lesz alkalmas az építmény.
Felmerült az is, hogy hosszú távon új kilátó építése lenne célszerű, az
elmúlt időszakban egyre szaporodó problémák miatt.
A szakértői vélemény tükrében, a képviselő-testület döntéséről március
végén tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzatának
képviselő-testülete

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
HIRDET
A fórum időpontja: 2017. február 27. (hétfő) 18 óra
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola (Aula)

A fórumra tisztelettel hívjuk és várjuk
a lakosságot!
Zalakaros Város Önkormányzata

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendeletét ennek megfelelően módosította, a módosítások a lakossági díjfizetés bevezetésével egy időben 2017. július
1-én lépnek hatályba. A rendelet Zalakaros Város honlapján https://onkormanyzat.zalakaros.hu/rendeletek a 2014 szöveg alatt
megtalálható.
A díjfizetés bevezetése mellett biztosított kedvezményekről is a
rendeletben olvashatnak.

A változásokról a 2017.02.27-én (hétfőn) tartandó

lakossági fórumon a Zalaispa Zrt. vezérigazgatója ad további tájékoztatást.

Idén is irtják
A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat ez évre vonatkozóan
is megállapodást köt a Balatoni Szövetséggel szúnyoggyérítési munkákra.
Az ehhez szükséges határozatot előző ülésén hozta meg a testület. A
bizottságok álláspontja ugyanakkor az volt, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt felkéri, konkrétan jelölje meg a jelenleg a szúnyog�gyérítésbe bevont területet és vizsgálja felül, valamint kérjen ajánlatot arra,
hogy a település teljes lakott területe bekerüljön a szúnyoggyérítésbe. A
szúnyogirtásba bevont területekről a változtatás után készüljön tájékoztatás és az kerüljön megjelentetésre a Karosi Krónikában.
Az ezek szerint elkészült ajánlatot a testület újra tárgyalja.
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Zalakaros 20, avagy Zalakaros 2.0
CSAPATBAN GONDOLKODNAK
Zalakaros idén ünnepli várossá válásának 20. évfordulóját, melyre
a Zalakaros 2.0 kampánnyal készül a turisztikai egyesület. A programhoz egy ideiglenes és egy animált logó is készült, amit a közösségi
médiumokon már bemutattak, valamint a városnapi programok és a
városmarketing néhány kampánya (például Nők Lapja közös promóció) is ennek a jegyében zajlanak a jövőben.

ben lefolytatott stratégiai megállapodások eredményeként közös
garantált programot alakítunk ki
a szelíd turizmus jegyében, pecsételő pontokkal. A Diás-szigeti vezetett túra szervezésében és koordinációjába a Tourinform-iroda is

programja is, melynek elemeiről a
képviselő-testület tárgyalt már, de
egy következő ülésen ismételten
a városvezetők elé kerül egy részletesebb programterv, melyet a
turisztikai egyesület és a közösségi
ház közösen készít el.

Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
elmondta: az elmúlt 20 évben Zalakaros intenzív fejlődése az egészségturizmus egyik főszereplőjévé
tette Magyarország egyik legvirágosabb városát. Elsősorban a 2500
méterről feltörő, 96 oC-os gyógyvize, a 27 medencés, 12 hektáros,

csupa élményelemmel felvértezett
fürdője, valamint a komoly tradícióra épülő balneológiai szolgáltatásai és színes programjai által vált
minden korosztály kedvencévé.
– Évfordulós településünk
rendkívüli gyógyító ereje és csodái azonban ennél sokkal több
forrásból fakadnak, többek között ezt is szeretnénk hangsúlyozni a 2.0 kampányban, melybe a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkot is
bevontuk, akik egyébként szintén
20 évesek lettek idén.
Zalakaros és a Kis-Balaton értékeit ezért egy közös fotópályázaton keresztül szeretnénk bemutatni, ahol a vendégek és látogatók
személyes kötődésüket is kifejezhetik a desztinációhoz. Egyedi élményeket, képekben elmesélt történeteket várunk. (A részletekről
hamarosan tájékoztatást tudunk
adni Olvasóinknak – a szerk.)
Az ügyvezető hozzátette: bár
a Bivalyfesztivál és a Kannavirág
fesztiválok idén egy napra esnek,
ütközés nincs a két rendezvény között, hiszen előbbi inkább nappali,
utóbbi inkább esti programokat
kínál. Ezért úgy döntöttek, hogy a
két rendezvény keresztmarketing
kommunikációval támogatja egy-

Tavaly óriási sikert aratott a város tortája, idén is ünnepelhetünk finomsággal.
mást, ezzel is erősítve a térség turisztikai pozícióját.
– A Nemzeti Parkkal való
együttműködést más területekre
is kiterjesztettük, az elmúlt hetek-

bekapcsolódik, valamint segítünk
egy német nyelvű szakvezetés
megszervezésében.
Mindezek mellett formálódik
Zalakaros évfordulós városnapi

Egy már most bizonyos: születésnapi tortát ismét kóstolhatunk,
a tavalyi város tortája sikerén felbuzdulva idén is lesz városnapi finomság.

Formálódik a költségvetés
VÉGLEGES BÜDZSÉ MÁRCIUSBAN LESZ
Első olvasatban tárgyalta a város ez évi költségvetését a képviselő-testület február 9-i ülésén.
Miután a képviselők végül megszavazták, hogy
július elsejétől a hulladékszállítási díj a lakosságot
fogja terhelni, illetve döntés született abban is, hogy
a kommunális adó mértékét ugyanettől az időponttól a mostani 16 ezer forintról 6 ezer forintra csökkentik, illetve a hulladékszállítási díj kedvezményes
fizetésének lehetőségeit is kidolgozták, mindezeket
még be kell építeni a költségvetési tervezetbe. Az
egységbe foglalt szerkezetű büdzsé így még egyszer
a testület elé kerül. A végleges költségvetésbe kerül
majd bele a polgármesteri illetmény törvény általi

emelésének összege is, illetve akkor döntenek majd
az alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról.
A városi költségvetéssel együtt kerül a képviselők elé a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények büdzséje is.
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Kedvezmények a hulladékszállítási díjak esetén
MÓDOSULT A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET
Több területen is módosította a települési támogatásokról szóló
helyi rendeletét a város képviselő-testülete, a változásokról a legutóbbi, február 9-i ülésen tárgyaltak a képviselők.
E helyi rendelet sokakat érint, hiszen az tartalmazza a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályait és a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokat.
A módosítás egyik oka az volt,
hogy egyértelműen rendezni kellett a vagyon fogalmát a rendelet
alkalmazása szempontjából, a másik ok, hogy egy korábbi döntése
alapján a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás feladatának ellátási
módja megváltozott 2017. január
1-től. A feladatellátás a Szociális
Alapellátó Szolgálat intézményétől
Zalakaros Város Önkormányzatához kerül át Zalakaros, Zalamerenye és Zalaszabar települések
lakosságára nézve. Ennek következtében az önkormányzati rendelet
ennek a változtatásnak megfelelő
módosítása vált szükségessé.
Ezen túl a „Babakelengye támogatás” kifizetésének módja is
változik. Jelenleg vásárlási utalvány
formájában történik a kifizetés, a
jövőben pénzbeli támogatásként
történik a kifizetés.
Mindezeken felül beépítették
a hulladékszállítási díj fizetéséhez

kapcsolódó kedvezményeket is a
rendeletbe, ezt – mivel teljesen új
alfejezetről van szó – teljes terjedelemben közöljük a rendeleti szabályozás szövegét.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJKEDVEZMÉNY TÁMOGATÁS
A hulladékszállítási közszolgáltatással érintett ingatlanban, lakóhellyel rendelkező ingatlanhasználó magánszemély kérelme alapján,
az egyébként irányadó közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő kedvezmény adható amennyiben:
a) egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,
nem egyedül élő kérelmező esetében a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
családi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 240%-át;

b) a kérelmezőnek nincs települési szilárd hulladék közszolgáltatási
díjtartozása;
c) a kérelemmel érintett ingatlanban (lakásban) vállalkozási, üzleti (szálláshely-szolgáltatási) tevékenység nem folyik.
(2) Az (1) bekezdésen túl az
egyébként irányadó közszolgáltatási díj 100 %-ának megfelelő
kedvezmény adható, amennyiben
a kérelmező és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi családi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét, feltéve, hogy a
kérelmező az (1) bekezdés b) és c)
pontjának megfelel.
(3) A kedvezményt a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt.(továbbiakban: Koordináló szerv) a kibocsátott számlában köteles biztosítani
és egyben olyan nyilvántartást vezetni, amely alkalmas a feltételek
nyomon követésére.
(4) Az ingatlanhasználó a kedvezményre való jogosultságát elveszti amennyiben a díjtartozás
behajtására közadók módjára került sor.
(5) A kérelmet a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell

benyújtani. A kérelemhez a jövedelem igazolását a szociális ellátásokra vonatkozó eljárási szabályok
szerint kell csatolni.
(6) A díjkedvezményt a Koordináló szerv az önkormányzati határozat kézhezvételét követő hónap
első napjától köteles biztosítani.
(7) Amennyiben az ingatlanhasználó
jogosulatlanul
vette
igénybe a díjkedvezményt, az elévülési időn belül köteles a késedelmi kamatokkal növelt közszolgáltatási díjkedvezmény összegét az
önkormányzat részére megfizetni.
(8) Az (1) és (2) bekezdésben
foglalt feltételek megváltozását az
ingatlanhasználó 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A díjkedvezmény a feltételek
megszűnését követő hónap első
napján szűnik meg. A díjkedvezményre való jogosultság tárgyév
december 31-ig érvényes, ezt követően ismételten igényelhető.
(9) A díjkedvezmények iránti kérelmek elbírálása tekintetében az
I. fokú hatáskört Zalakaros Város
Önkormányzata Képviselőtestülete
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága
látja el.

TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
Az elmúlt években jelentősen megváltoztak az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok. Többek között változott az építési
engedélyhez kötött építési tevékenységek
köre, illetve a 300 m2 hasznos alapterület
alatti lakóépületek építése, bővítése bejelentés köteles lett.
Az építési engedéllyel végezhető
építési tevékenységek, illetve a fenti
bejelentéshez kötött lakóépületek
építési tevékenységén kívüli építési
tevékenységek esetén is be kell tartani a helyi építési
szabályokat.
Zalakaros Város
Ö n kormá n y z a t á nak a településképi
bejelentési eljárásról szóló 14/2013.
(V.28.) számú rendeletét, melyben
szabályozta azon

építési tevékenységek körét, melyek bár
nem építési engedély és bejelentés köteles
tevékenységek, de csak településképi bejelentési eljárás után végezhetők. Kis túlzással kijelenthetjük, hogy jelenleg ide tartozik
szinte minden olyan tevékenység, melyhez

nem szükséges az építésügyi hatóság engedélye, illetve tudomásul vétele.
Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság
figyelmét, hogy amennyiben engedélyhez
nem kötött építési tevékenységet kívánnak végezni, előtte tájékozódjanak a Városfejlesztési
Osztályon, hogy
szükséges-e településképi bejelentési eljárás
lefolytatása.
Felhívjuk
a
figyelmet
továbbá,
hogy
amennyiben
a
bejelentési kötelezettségüknek
nem
tesznek
eleget, úgy a
polgármester településképi kötelezést bocsáthat
ki, annak nem
teljesítése esetén
pedig bírságot
szab ki.
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Rendkívüli helyzetben is helytállt
ELISMERÉS A TŰZOLTÓNAK
Huszonhatan, köztük egy
zalai tűzoltó, Kurucz József
tűzoltó százados, a zalakarosi
tűzoltóság munkatársa vett át
elismerést nemrégiben a Belügyminisztériumban. A kiemelkedően teljesítő tűzoltókat ünnepség keretében köszöntötte
Kontrát Károly miniszterhelyettes.

megfutamodott volna.
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a rendkívüli
időjárási helyzetben tanúsított kiemelkedő helytállása elismeréséül
jutalomban részesítette Kurucz
József c. tűzoltó törzszászlós, a
zalakarosi katasztrófavédelmi őrs

szerparancsnokát.
2017. január 13-án a kora délutáni órákban rövid idő alatt nagy
mennyiségű hó hullott Nagykanizsa térségében, ami az utakra
ráfagyva megnehezítette a közlekedést. Kurucz József aznap szerparancsnoki beosztást töltött be

Az államtitkár úgy fogalmazott, az elmúlt hónap kemény
téli időjárása és az ebből fakadó
problémák komoly kihívások elé
állították azokat a szervezeteket,
amelyek a polgárok biztonságáért
dolgoznak, felkészültségükről tettek tanúbizonyságot a rendőrök,
tűzoltók, polgárőrök és a vízügy
munkatársai egyaránt. Kontrát
Károly emlékeztetett arra, hogy
a most elismerésben részesülők
egészségüket, testi épségüket
nem kímélve indultak segíteni,
bátran, emberségesen viselkedtek. Hozzátette, a kollégák olyan
krízishelyzetben döntöttek és cselekedtek jól, amikor más esetleg

VÉDJEGY
A HOTEL NAPFÉNYNEK
Újabb szállodák minősítéséről döntött a Hotelstars
Nemzeti Szállodai Tanúsító
Védjegy Bíráló Bizottsága s
ezzel tovább emelkedett a
csillagok használatára jogosult magyar hotelek száma.
A Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Szállodák
és Éttermek Szövetsége és
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara képviselőiből álló
Bíráló Bizottság legutóbbi
ülésén HOTELSTARS védjegyet adományozott a Hotel
Napfény Zalakaros 3* szállodának is.
A csillagot szerzett szállodák átlátható módon adnak
biztonságot a vendégnek az
elvárható minőség meghatározásában.

a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon. A 61-es főút
Nagykanizsa és Pogányszentpéter
közötti része ilyen zord időjárásban rendszeresen kritikus pont
szokott lenni a téli közlekedésben. Kezdetben egy kamion árokból való kimentéséhez riasztották
őket, azonban a
kárhelyen több
órán át, megfeszített munkával
közel egy tucat
autót húztak ki
az árokból és
biztosították
a helyszínen a
zökkenőmentes
további forgalmat. Folyamatos
helytállásának
köszönhetően
nem
történt
személyi sérülés
a kritikus útszakaszon és a
jelentős forgalomi akadály se
alakult ki.

Az Év Agrárembere díj
SZABADICS ZOLTÁN NEMCSAK AZ ÉPÍTŐIPARBAN JELESKEDIK
Az Év Agárembere díjat vehette át a közelmúltban feldolgozó-élelmiszeripar kategóriában Szabadics Zoltán.
Az
elismerést
Siófokon,
nagyszabású gála keretében adták át.
Az Év Agrárembere Díjat 2014ban alapította Mátrai Zoltán címzetes egyetemi docens üzlettársaival
azért, hogy felhívják a társadalom
figyelmét azokra az agrárszakemberekre, akik kiemelkedő munkájuk
mellett a közjóért is sokat tesznek. Az Év Agrárembere Díj azt
a küldetést szolgálja, hogy olyan
agrárszakembereket mutasson be
a nyilvánosság előtt, akik a gazdaság és a társadalom tartóoszlopai,
akik rendkívüli teljesítményükkel,
ötletgazdagságukkal, céltudatosságukkal, elköteleződésükkel és
kitartásukkal sokat tesznek a hazai

mezőgazdaságért, de a díj célja a
mezőgazdaságban tevékenykedők
közéleti munkájának, társadalmi
felelősségvállalásának elismerése,
kiemelése.
Szabadics Zoltán neve elsőként
akár furcsának is hathat az olvasó számára, hiszen őt leginkább a
Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Zrt. elnökeként ismertük és ismerjük.
Az építőipari tevékenység mellett azonban közel tíz éve az agrárgazdaságban is tevékenykedik,
a zalaszabari Kányaváry Borbirtok
ügyvezetőjeként. Családjával itt
hozták létre azt a birtokot, ahol
a szőlőművelés és feldolgozás tekintetében mutatják be a hagyományokat, s ahol felvállalták Baán
Kálmán híres borász hagyatékának
őrzését is.
– Az itt lévő különböző gyümölcsültetvény terméséből pedig

a táborozók segítségével készítünk lekvárt, szörpöt. Kis mezőgazdasági eszközkiállításon láthatók a régi földművelés gépei.
A vidéki élet szépségét és értékeit szeretnénk bemutatni a fiatal
nemzedéknek, ezért az őshonos
állatok mellett egy vadasparkot
is fenntartunk. A szükséges takarmányozás alapanyagát a környező földek művelésével oldják
meg – vallotta az Év Agárembere
díj elismerése kapcsán Szabadics
Zoltán.
A kiválasztási folyamat egyébként még 2016 őszén indult. Az
első fordulóban a jelöltek internetes szavazáson mérettettek meg,
majd kategóriánként hárman jutottak tovább a szavazatszám, illetve
a zsűri döntése alapján a második
fordulóba. Közülük a kategória
győztesét már a szakmai zsűri választotta ki.
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Felújítják Fekete István emlékhelyét is
ÚJ LÁTOGATÓKÖZPONT ÉPÜL A KIS-BALATONNÁL

Hamarosan még több látnivalóval kecsegtethetjük a hozzánk látogató turistákat: csaknem egymilliárd forintból, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság eddigi legnagyobb beruházásaként épül látogatóközpont a Kis-Balatonnál, Fenékpusztán, ahol felújítják Fekete
István emlékhelyét is.
A Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítását és a Diás-szigeti
Fekete István Emlékhely fejlesztését Keszthely-Fenékpusztán bejelentő pénteki sajtótájékoztatón V.
Németh Zsolt, a Földművelésügyi
Minisztérium
környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára kifejtette: a korábbi európai uniós fejlesztési ciklusban 16 ökoturisztikai
létesítményt újítottak fel és 53 új
létesítménnyel gazdagodott Magyarország. A mostani ciklusban
is folytatódnak a beruházások,
összesen 4,5 milliárd forint értékben épülnek bemutatóközpontok, köztük közel egymilliárdból
a Kis-Balatonnál, Fenékpusztán.
Az államtitkár kifejtette: országszerte 800 ökoturisztikai
létesítmény működik Magyarországon, ebből 343 részben vagy
egészben a nemzeti parkok kezelésében van. A kutatások szerint a közeljövőben az ökoturizmus lesz a legdinamikusabban
fejlődő ágazat, s miután a mai

fiataloknak már kevés, ha “kifakult bundájú kitömött állatokat
és szúette vitrinekben megsárgult papírokat” láthatnak egy
kiállításon, ezért a legkorszerűbb,
interaktív elemekkel kell a figyelmüket felkelteni.
V. Németh Zsolt úgy fogalmazott: a Kis-Balatonhoz, ami a hazai
természetvédelem bölcsőjének
számít, az átlagember is gyerekkora óta kötődik Fekete István
regényeinek helyszíneként, ezért
is fontos ez a beruházásManninger Jenő országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), Zala megye
fejlesztési biztosa arról beszélt,
hogy a Kis-Balaton ökoturisztikai
fejlesztése Keszthely térségének,
Zala megyének és a Balaton-felvidéknek is különösen fontos.
Nagy lépés lesz, ha a Kis-Balatont
korszerű eszközökkel lehet majd
bemutatni, de a látogatóközpont
a vízi- és kerékpársportnak, sőt
Zalakaros és Hévíz közelségében
a családi programoknak is új lehetőséget teremt.

A beruházást ismertetve Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója elmondta: az igazgatóság
14 bemutatóhelye közül három
veszprémi helyszínen működik
látogatóközpont,
amelyekhez
most az eddigi legnagyobb beruházással társul a kis-balatoni.
Az összesen 958 millió forintos
beruházáshoz 950 milliót nyert a
nemzeti park, s a tervek szerint
az idei első félévben megkezdődik a kivitelezés, amelyet 2018
végén, 2019 tavaszán avathatnak
fel.
A jelenleg évente 5-10 ezer
látogatót fogadó területen legalább 30 ezer vendégre számítanak az egész éves nyitva tartás során. A 76-os főút mentén,
Keszthely és Sármellék között,
250 méterre a főúttól olyan épület készül, amelyben az interaktív
kiállításon kívül mozi és előadóterem, bolt, illetve büfé is lesz.
A megújuló energiaforrásokkal
működtetett, zöldtetős, hidat
formázó létesítményhez kapcsolódóan vízi és szárazföldi tanösvény, játszótér is készül, illetve
felújítják Fekete István emlékhelyét és a Matula-kunyhót – sorolta Puskás Zoltán.

IGAZGATÁSI
SZÜNET
A Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalban
a 2017. évi igazgatási szünet

nyári időszakban:
2017. július 24-től
2017. augusztus 20-ig,
téli időszakban:
2017. december 27-től
2018. január 1-ig.
A nyári időszakban
történő igazgatási szünet
időtartama alatt
a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében
a Hivatal ügyeletet tart.
A téli időszakban történő
igazgatási szünet alatt
az ügyfélfogadás a születés
és haláleset anyakönyvezése
kivételével szünetel.
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Teke és asztalitenisz eredmények
A labdarúgókkal ellentétben a tekézők és az asztaliteniszezők az
őszi és tavaszi szezon között csak rövid téli pihenőre mennek, így e
két sportágban már korábban megkezdődtek a tavaszi szezon küzdelmei. Az elmúlt időszak eredményeit és a hátralévő mérkőzéseket
közöljük ezúttal.
Zalakaros TSE – Sárvári KiniTEKE:
zsi Kékgolyó 5-3. Legjobb dobók:
Tóth A. 437 fa, Kreiner L. 432 fa.
Tekézőink az NB II. Dél-nyugati
Zalakaros TSE – Halogy SE 6-2
csoportjának küzdelmeiben veszLegjobb dobók: Tóth A. 448 fa,
nek részt. A tizenkét csapatos me- Hajdú K. 437 fa.
zőnyben jelenleg a 9. helyet foglalNK Teke SE – Zalakaros és Térják el, azonban előttük a mezőny sége SE 2-6. Legjobb dobók: Szűcs
igen sűrű, ezért céljuk az előrelépés. L. 448 fa, Fischer G. 424 fa.
Halogy SE - Zalakaros TSE 5-3
Legjobb dobók: Szűcs Lajos 480
fa, Tóth Attila 449 fa.
Zalakaros TSE - NK Teke SE 6-2
Legjobb dobók: Fischer István
433 fa, Vékony Zs. 433 fa.
Soproni Turris – Zalakaros TSE
5-3. Legjobb dobók: Szűcs L. 439 fa,
Kreiner László 434 fa.
Zalakaros TSE – Lovászi Bányász SK 5-3. Legjobb dobók: Tóth
A. 485 fa, Kreiner L. 420 fa.
Kondorfa SE – Zalakaros és
Térsége SE 6-2. Legjobb dobók:
Tóth A. 464 fa, Kreiner L. 464 fa.
Zalakaros TSE – Horváth- Gravitáció TK SE. 6-2. Legjobb dobók:
Tóth A. 481 fa, Tombor Nándor 407
fa.
Petőháza SE – Zalakaros és
Térsége SE 6-2. Legjobb dobók:
Hajdú Kálmán 432 fa, Hörcsöki Szabolcs 424 fa.
Scarbantia SE – Zalakaros és
Térsége SE 6-2. Legjobb dobók:
Szűcs L. 435 fa, Tóth A. 432 fa.
Zalakaros és Térsége SE – Bázakerettye SE. 2-6. Legjobb dobók: Hajdú K. 436 fa, Fischer Gergő
426 fa.
TK Resznek - Zalakaros TSE
8-0. Legjobb dobók: Tombor N. 433
fa, Szűcs L. 423 fa.

Hátralévő mérkőzések:
2017.02.26. 9.00 Zalakaros TSE
– Kondorfa SE, 2017.03.04. 14.00
Horváth-Gravitáció TKSE – Zalakaros TSE, 2017.03.19. 9.00 Zalakaros TSE – Petőháza SE, 2017.03.26.
9.00 Zalakaros TSE – Scarbantia SE,
2017.04.01. 13.00 Bázakerettye – Zalakaros TSE, 2017.04.09. 9.00 Zalakaros TSE – TK Resznek, 2017.04.29.
10.00 Sárvári Kinizsi Kékgolyó – Zalakaros TSE.
ASZTALITENISZ:
A Zalakaros és Térsége SE csapata a megyei osztály küzdelmeiben
vesz részt, jelenleg 1 pont előnnyel
az 1. helyen állnak. Céljuk a bajnoki
cím megszerzése.
Zalakaros és Térsége SE - Csömödér-Kissziget KSE 14-4.
Győztek: Kovács Antal (4), Nagy
Zoltán (3) Zsiga László (3) Kocsis
Dénes (2) Kovács - Kocsis, Nagy –
Zsiga.
Rédics KSE - Zalakaros és Térsége SE 2-16.
Győztek: Adorján József (4)
Anda Zoltán (4), Kovács (4) Kocsis
(2), Adorján József – Kocsis, Anda
- Kovács.

Tizenkét csapat részvételével került megrendezésre 2017. január 28-án a Móra Ferenc
Általános Iskola tornatermében a Hervis Teremlabdarúgó Torna.
A szervezők a 12 csapatot 3 csoportba osztották, ahonnét az első két csapat és a 2 legjobb csoport 3. jutott a legjobb 8 közé.
Innét már egyenes kiesési rendszerben folytatódtak a küzdelmek, így alakult ki a legjobb
4 mezőnye.
A negyeddöntők érdekessége volt, hogy a
sorsolás szeszélyének folytán két csoportbeli
mérkőzés is megismétlődött, és mindkettőn a
csoport harmadikok diadalmaskodtak. Az elődöntőkben azonban már nem borult a papírforma.
Az első elődöntőben a Vízmű-Kuti FC gólzáporos mérkőzésen valósággal kiütötte Belezna

Hévíz SK III. - Zalakaros TSE
3-15
Győztek: Kovács (4), Takács Péter (4), Szarka Sándor (3), Kocsis (2)
Kovács – Takács, Kocsis - Szarka.
Zalakaros TSE – Z+D Cserszegtomaji SK 16-2
Győztek: Takács (4), Kovács (4),
Nagy (3), Szarka (3), Nagy – Kovács,
Szarka - Takács.
Gyenesdiási ASE II. - Zalakaros
TSE 5-13
Győztek: Adorján (4), Kovács (4),
Szarka (3), Zsiga, Adorján – Zsiga.
Zalakaros TSE – Zalakomár ESE
II. 8-10
Győztek: Adorján (3), Halász Lajos (3), Takács, Adorján – Takács.
Zalakaros TSE – Kanizsa Sörgyár SE IV. 18-0
Győztek: Szarka (4), Kocsis (4),
Zsiga (4), Nagy (4), Szarka – Kocsis,
Zsiga – Nagy.
Zalakaros és Térsége SE - Kanizsa Sörgyár SE III. 15-3
Győztek: Adorján (4) Halász (3),
Kovács (3), Takács (3), Adorján – Takács, Halász – Kovács.
Zalakaros és Térsége SE – Kanizsa Sörgyár SE II. 17-1
Győztek: Adorján (4) Halász (4),
Kovács (4), Takács (3), Adorján – Takács, Halász – Kovács.
Zalavíz SE I. - Zalakaros TSE
5-13

Győztek: Adorján (4), Takács (4),
Halász (3), Kovács,
Adorján – Takács.
Zalavíz SE II. –
Zalakaros TSE 2-16
Győztek: Halász
(4), Szarka (4), Nagy
(3), Kocsis (3) Halász
- Nagy, Szarka - Kocsis.
Csömödér-Kis�sziget KSE - Zalakaros és Térsége SE 4-14
Győztek: Anda (4), Halász (4),
Nagy (2), Szarka (2), Anda – Nagy,
Halász – Szarka.
A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség 2017. évben is megrendezte
a Zala megye 2017. évi TOP-12 versenyét a Bolyai Általános Iskolában.
A megyei bajnokságban szereplő
játékosok a megyei ranglista helyezésük alapján indulhattak a versenyen. Az első 12 helyezett a TOP-12
„A” csoportjában, míg a 13-24 helyezettek a TOP-12„B” csoportjában versenyeztek. A mezőnynek
tagjai voltak a Zalakaros és Térsége
SE asztaliteniszezői is.
A 12-12 játékos két-két hat fős
csoportban kezdte meg a küzdelmeket, ahonnét az első kettő
jutott az elődöntőbe, míg a többiek az 5-12. helyekért küzdhettek tovább. Az „A” csoportban
Halász Lajos és Takács Péter is
másodikként verekedte be magát
az elődöntőbe, így ott elkerülték
egymást. A csoportelsők ellen vívott elődöntőben is remekeltek
versenyzőink, így a döntő a zalakarosiak házi döntőjét hozta, ahol
Halász Lajos 3:2 arányban nyert Takács Péter ellen.
Képünkön balról ötödik Halász
Lajos, mellette Takács Péter.

HERVIS TEREMLABDARÚGÓ TORNA
csapatát (14-1), míg a második elődöntőben a
Kalóz FC győzte le a Fenoménok csapatát 6-4
arányban. A Vízmű-Kuti FC csapatának sorozata a döntőben sem szakadt meg, 3-1 arányban
nyertek, így övék lett a kupa. A győztes csapat
kapuját egyébként a zalakarosi Cziráki László
védte.
A szervezők különdíjjal jutalmazták a legjobb kapust, mezőnyjátékost és a leggólerősebb játékost is.
Legjobb kapus: Süket Máté (Kalóz FC)
Legjobb mezőnyjátékos: Sáfrán Richárd
(Vízmű-Kuti FC)
Gólkirály: Gyepes Péter (Vízmű-Kuti FC) 11
találattal

A dobogósok és a különdíjasok kupa, illetve Hervis ajándékokkal gazdagodtak, melyeket
Deutsch Szabolcs, a torna főszervezője adott
át.
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„KÚTAMNESZTIA” – TÁJÉKOZTATÁS
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 2016. évben történt módosítása lehetővé tette a 1996. június 01. és
2016. június 04. között engedély nélkül
létesített vízilétesítmények bírság nélküli
legalizációját 2018. december 31-ig.
Tehát a fenti időszakban engedély
nélkül létesített vízkivételi létesítmények
esetén lehetőség van fennmaradási engedély benyújtására bírság kiszabása nélkül.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az alábbi vízilétesítmények létesítéséhez:
– kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
1. 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,

és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
3. nem gazdasági célú vízigény;
– a 2. pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez;
– az 500 m3/év mennyiséget meg nem
haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa
szerint az ingatlanán engedély nélkül létesített, a fenti felsorolásnak megfelelő
vízilétesítmény található, 2018. december
31-ig bírság kiszabása nélkül kérelmezheti
a létesítmény fennmaradását.
Jelen tájékoztatással és az engedélyezési eljárással kapcsolatos kérdéseivel
forduljon bizalommal a Városfejlesztési
Osztályhoz dolgozóihoz.

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI
ADATGYŰJTÉSEKRŐL
A Központi Statisztikai Hivatal Zalakaros településen 2017. évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre az alábbi
témákban:
OSAP 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (havi)
OSAP 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (éves)
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választották ki, a válaszadás nem kötelező, de részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak
az országról, régióról, településről készülő hiteles
statisztikák előállításához.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból
történnek, az egyedi adatokat bizalmasan kezelik.
A lakosság részére munkanapokon 8.00 és 16.30
óra között a 06-1-487-4425-ös telefonszámon adnak felvilágosítást, valamint a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást az adatgyűjtésekkel
kapcsolatban.

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

