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Legyen béke, szabadság és egyetértés
A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HŐSEIRE, TETTEIRE EMLÉKEZTEK
Történelmünk egyik legdicsőbb ünnepét, március 15-ét egy
évvel az események után Kossuth még „egy kis pesti lármának”
minősítette feleségének írt levelében. Ötven évvel később megtűrt emlékezés lehetett ezen a napon, a centenáriumon országos
megemlékezést tartottak, igaz, a Szovjetunió „jeles” képviselőinek részvételével.

Sinkovics Dominik a Nemzeti dalt szavalta el az ünnepen.
Az ország 164 évvel később,
a 2012-es Alkotmánnyal kanyarodott vissza azokhoz az elvekhez, amelyeket az 1848-as hősök is követtek. „Legyen béke,
szabadság és egyetértés.” – ez
a felszólítás vezeti be az 1848.
március 15-i pesti forradalom híres 12 pontját, és ezzel a felszólítással zárul Magyarország 2012.
január elsején hatályba lépett új
Alaptörvénye – mindezeket Novák Ferenc hangsúlyozta a Batthyány-szobornál tartott városi
ünnepi megemlékezésen március
15-én.
A polgármester szólt a forradalom és szabadságharc karosi
hőseiről is, azokról a honvédekről, akik részt vettek a szabadságharcban, s akiknek emlékét
ma a Szent Anna templom falán
elhelyezett tábla is őrzi. Bazsó Ferenc, Beke Boldizsár, Beke György,
Beke János József, Bencze József,
Fehér János, Gáspár József, Kulcsár József, Lakatos György, Marton Dávid, Marton Pál, Mikola

Boldizsár, Molnár János, Németh
Mihály.
Nézzünk magukba, hogy e
hármas elvárásnak: legyen béke,
szabadság és egyetértés, menynyire felelünk meg? – folytatta beszédét. - Ha ez az egység

nincs meg, akkor a hatalmon lévők berkein belüli, egymás ellen
folytatott küzdelme legyengít
mindenkit, elveszi az erőt és az
energiát a nehézségek megoldása elől, a cselekvés hatékonysága
pedig erősen megkérdőjeleződik.
Ez a megállapítás különösen igaz
helyi dolgainkra, az összefogás
szükségességére, hiszen a település jövője mellett a mi személyes
jövőnk is kockán forog: az egészségünk, a tisztes időskorunk és a
gyermekeink jövője. Az utóbbi
biztosítása - azaz a jövő generáció helyzetbe hozásának feltétele
egy jól szervezett, minőségi oktatás, nevelés és ezek kiváló feltételeinek a megteremtése, amely
mindenkinek kötelessége! Mert a
felelősség mindannyiunké.
Beszédét Sinkovics Dominik
szavalata, a Dalárda-Vegyeskar
ünnepi műsora és koszorúzás
követte.

Tisztelet a bátraknak – Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester koszorúznak a Batthyány-szobornál.
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ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE VÁRÓ INGATLANOK:
Belterületi ingatlanok:
utca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

hrsz.

Termál u.
293
Dózsa Gy. u.
1124/57
Gyöngyvirág sor 1597/2
1526/3
1526/2
Hegyalja u.
1119/12
1119/13
1465/2
1463/2
1462/2
1461/2
1460/2
1459/2
1458/2
1124/23
1453
Termál u.
287/12

18.
19.

287/8
287/7

m2

közműellátottság

HÖB*

11973
1216
1173
1263
1443
1263
1275
1434
1348
1317
1305
1256
1208
1164
1078
3994
3925

közmű az ingatlan előtt
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
nincs szennyvíz (gáz, víz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
nincs közmű a telken
közmű az ingatlan előtt

Lke-1
Lke-1
Lke-4
Lke-6
Lke-6
Vt-1
Vt-1
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-1
Üü-2

8908
5232

közmű az ingatlan előtt
közmű az ingatlan előtt

Üü-2
Üü-2

megjegyzés

régészeti terület
régészeti terület
régészeti terület
régészeti terület
régészeti terület
régészeti terület
régészeti terület
+ vízbázis övezeti határ
régészeti terület
régészeti terület
+ vízbázis övezeti határ

KFÉ** (Ft)
339.000.000
5.776.000
5.279.000
5.684.000
6.494.000
6.947.000
7.013.000
6.812.000
6.403.000
5.927.000
5.873.000
5.652.000
5.738.000
5.529.000
6.199.000
10.984.000
83.660.000
144.670.000
95.590.000

Külterületi és zártkerti ingatlanok:
külterület/zártkert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

hrsz.

m2

ÖB*

0128
0147/6
0147/7
061/1
061/3
061/4
061/5
061/6
061/7
061/9
061/10
061/13
061/14
2048
2105/1
3068
3110/2
3198
3199
3205
3206
3300
3292
3291
3289
3320
3332
3369
3375
3351

5869
5898
5901
15244
2868
4251
2436
2515
4778
5177
1926
1846
2241
887
2428
1316
1598
3391
1301
510
1496
1530
4739
3698
5114
4287
5068
2055
3098
1362

Má-5
Má-8
Má-8
Eg-7
Gip-1
Gip-1
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Kb-p
Mk-3
Eg-9
Mk-3
Mk-2
Eg-4
Eg-4
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Eg-4
Eg-1
Eg-1
Eg-1

megjegyzés
repülőtér akadályoztatási terület
repülőtér akadályoztatási terület
műv.ág: kivett szérűskert, vezetékjog-E.ON
gazdasági épület,
kivett beépítetlen terület,
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
helyi jelentőségű védett érték (kereszt) + gazdasági épület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület
tájképvédelmi terület

KFÉ** (Ft)
592.000
661.000
661.000
2.800.000
8.620.000
1.960.000
1.120.000
1.160.000
2.200.000
2.020.000
660.000
850.000
1.030.000
930.000
4.310.000
421.000
192.000
543.000
208.000
82.000
239.000
245.000
758.000
592.000
818.000
514.000
608.000
247.000
372.000
163.000

* HÉSZ szerinti övezeti besorolás / ** Kerekített forgalmi érték
Az értékesítésre váró fenti ingatlanokkal kapcsolatos további információ kérhető a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) 3. számú irodájában Kovács Melinda ügyintézőnél, illetve az alábbi elérhetőségeken: tel.: 93/540-091,
e-mail: thatosag@zalakaros.hu .

3

2017. március 23.

Elfogadták a város idei költségvetését
TOVÁBB NŐ AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEINEK SZEREPE
Elfogadta a képviselő-testület március 9-i ülésén a város ez évi
költségvetését. A 2017. évi költségvetés összhangban van a képviselő-testület által már korábban elfogadott gazdasági programmal, illetve tartalmazza a városfejlesztéssel, közműépítésekkel, idegenforgalmi-turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és azok pénzügyi
forrásait. Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főös�szege ez évben 1.128.048.000 forint.
Az összes bevételből 896 millió 882 ezer 93 forint a költségvetési bevétel (az önkormányzati bevétel 2017-ben keletkező része, amely nem
tartalmazza a pénzmaradványt) 6 millió 619 ezer 242 forinttal kevesebb
a 2016. évihez képest. Ez mutatja meg, hogy az állami támogatás csökkenéséből adódó kiesést, a megtett intézkedések, többek között az
idegenforgalmi adóemelés, csak részben kompenzálta.
– Városunk állami támogatásként összesen 332.390 ezer forint
önkormányzati működési támogatásra számolhat. Általános önkormányzati támogatásként 230.859
ezer forintot állapítottak meg,
amely tartalmazza az önkormányzati hivatal működtetésének, a
zöldterület gazdálkodás feladatainak, a közvilágítás, a köztemető, a közutak fenntartásárnak, az
üdülőhelyi feladatoknak a támogatását. A feladatfinanszírozásba
43.891 ezer forint elvárt adóbevétel került beszámításra a 2016. évi
35.938 ezer forinttal szemben. Az
iparűzési adóalap beszámítás szabályai az előző évihez képest nem
változtak, de településünk adóönerő képessége növekedett. 2017ban a zöldterület gondozáshoz,
közvilágítás fenntartáshoz, egyéb
kötelező önkormányzati feladatokhoz, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokhoz, valamint
közutak fenntartásához nem kapunk támogatást. A pénzbeli szociális ellátásokat az egy főre jutó
magas iparűzési adóönerő miatt
szintén nem támogatja a központi
költségvetés. Számunkra a legfájóbb változás, hogy a beszedett
tartózkodás utáni idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás
1,55 forintról 1 forintra csökkent.
A számítás alapja a 2015. évben
beszedett idegenforgalmi adó
– jelezte a költségvetési rendelet
előterjesztése során Novák Ferenc
polgármester.
Mint mondta: növekedtek az
óvodák működtetéséhez kapcsolódó támogatások, ezek azonban
többletkiadásokat is jelentenek az
önkormányzat számára az óvodapedagógusok tavalyi béremelésének szintre hozása, illetve a 2017.
szeptember 1-jén várható újabb
béremelés hatására. Nőtt az elismert pedagógus létszám 6,97 főről
7,5 főre. Új elemként került be a

minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása.
A kisgyermekek és a tanulók
étkeztetésének feladat finanszírozásához az önkormányzatok bérjellegű támogatást kapnak az elismert
dolgozói létszám számítása alapján,
melyet további üzemeltetési támogatás egészít ki.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
jogcímen 2.815.800 forintot kap Zalakaros.
Az előző évihez hasonlóan a társulásban megvalósuló feladatellátáshoz a székhely település hívja le
és adja át a normatívát – esetünkben a házi segítségnyújtás megvalósításához – 15.196 ezer forintot a
Szociális Alapellátó Szolgálatnak, a
Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása közvetítésével.
Az államháztartáson belülről
működési célra kapott támogatások
értéke 17.850 ezer forint.
– Itt vesszük számításba a jelenleg folyó, múlt évről áthúzódó
közfoglalkoztatás támogatását 12
millió 898 ezer forint összegben.
Az Országos Egészségügyi Pénztár
a védőnői szolgálat és az iskola
egészségügyi feladat ellátásához
nyújt 4.671 ezer forintot. Balatonmagyaród és Zalamerenye községek
az óvodai ellátáshoz járulnak hozzá
összesen 280 ezer forinttal. Pályázatainkat benyújtottuk, az elbírálás
eredményéről még nem kaptunk
tájékoztatást – mutatott rá.
A költségvetési előterjesztés rámutat, hogy az önkormányzatok
saját bevételeinek szerepe tovább
nőtt, a helyi adóbevételek a költségvetési bevételek 45,7 %-át adják.
Helyi adóbevételekből összesen
410 millió forint bevétellel számol a
város, ez 50 millió forinttal több az
előző évi eredeti előirányzatnál.
– Városunkban természetesen

továbbra is meghatározó tétel a
helyi adók közül az idegenforgalmi adóból származó 200 millió forint bevétel. A helyi iparűzési adóból 145 millió forinttal, építmény
adóból 44 millió forinttal számol
a költségvetés. A kommunális adó
esetében 11,5 millió forintot terveztünk, amely már a 2017. július
1-étől csökkentett adó tétellel került kiszámításra. A gépjármű adónál 1 millióval több adóbevételt
prognosztizáltak munkatársaink.
Az önkormányzat 2017. évi feladatainak megvalósításához várhatóan valamivel több mint 1,1 milliárd
forint áll rendelkezésre.
Ebből
működési
célokra
987.582.497 forintot (87,5 %), felhalmozási
(fejlesztési)
célokra
117.867.735 forintot (10,4 %), finanszírozási kiadásokra 22.597.768
forintot tervezett be a testület. A
működési célok előirányzata tartalmazza a tartalék összegét is.
A tényleges „működési kiadások” összege 4 millió 21 ezer forinttal csökkent. A Karos- Park Kft
a városüzemeltetéshez kapcsolódó
feladatok ellátására idén 7.271 ezer
forinttal többet, a Gránit Zrt-vel
megkötendő közszolgáltatási szerződés céljaira 3 millió 294 ezer forinttal kevesebbet fordít a város. A
városüzemeltetési feladatok ellátásához komoly segítséget nyújtanak
a különféle elnevezésű és tartalmú
közmunkaprogramok, amelyek remélhetően 2017-ben is indulni fognak. Jelenleg három projektben 45
főt foglalkoztat Zalakaros, ennek
segítségével tudja a Karos-Park Kft.
a megszokott magas színvonalon
biztosítani a feladatait.
Ahogy arról már több ízben is
tudósítottunk, a képviselő-testület
hosszú tárgyalási folyamat után úgy
döntött, hogy Zalakaroson – hasonlóan a szomszédos településekhez
– 2017. július 1-től nem vállalja a
lakossági hulladékszállítási díj fizetését. Ez a döntés 2017. évben az önkormányzatnak 13.447 ezer forint
megtakarítást jelent.
A lakosság azon rétegének, akiknek ez a döntés megélhetési gondot okoz, szociális támogatási rendszer keretében gondoskodnak az
ellentételezés lehetőségéről (ennek
igénybe vételi lehetőségéről, módjáról korábbi lapszámunkban már hírt
adtunk – a szerk.).
Önkormányzati szociális támogatásokra 8,5 millió forint áll rendelkezésre.

A város a Turisztikai Egyesület
tevékenységét 26 millió forinttal
támogatja, a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. munkájához 34 millió forinttal járul hozzá. A hétvégi
és hétközi orvosi ügyelet ellátása a
Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása keretében történik, amelyhez
jelentős összeggel, közel 11 millió
forinttal járul hozzá Zalakaros.
A non-profit szervezetek munkáját idén is támogatja a város, ők
pályázat útján juthatnak hozzá az
igényelt összegekhez.
Beruházási feladatokra több
mint 71 millió forintot irányoztak
elő, melyből az intézményi beruházások összege hétmillió forint.
– Pályázatból számítástechnikai
eszközöket szerzünk be, a termáltónál folytatjuk a dűnék fásítását,
beépítését, a temetőbe új oszlopos
urnatartót készíttetünk, a játszótereket fejlesztjük. Forrásokat
irányzunk elő a Berkenye közben
lévő vízelvezetési gondjainak
megoldására. Tovább folytatjuk
parkjainkban az öntözőrendszerek
telepítését. A hivatalban a fűtést
kívánjuk korszerűsíteni. Biztosítjuk a fedezetet a tervezett, városon áthaladó kerékpárút önrészéhez. A Patkós utca – Vincellér köz
vízhálózat-bővítésére 18 millió forintot, a Tsz majorban az ivóvízhálózat kiépítésére 6,5 millió forintot
terveztünk – sorolta Novák Ferenc.
– Az intézményi beruházásokat
az intézményvezetőkkel történt
egyeztetés után állítottuk be. Fejleszteni szeretnénk a konyhai eszközöket (üsttel, főző zsámollyal,
robotgép tartozékokkal), az óvodába bútorzatot, játékokat, számítástechnikai eszközöket, egyéb
a működéshez szükséges gépeket
terveztünk beszerezni. Felújítási
előirányzat a kilátó felújítására, a
rendőrség épülete két lépcsőháza felújítására, az önkormányzati
épületek, a kilátó, az utak felújítására tartalmaz előirányzatokat.
Költségvetésünk 204 millió 110
ezer forint tartalékot tartalmaz,
melyből az általános tartalék közel 68 millió forint, a céltartalékként megjelölt tartalék 136 millió
forint.
A polgármester aláhúzta: hitelfelvétellel Zalakaros nem számol
ebben az esztendőben, a testület
pedig mindent megtesz azért, hogy
a költségvetésben előírt és elfogadott döntések végrehajtása a lehető
legpontosabban megtörténjen.
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A szakemberek nem támogatják
ÚJABB ÁTKELŐHELYEKET ELŐRELÁTHATÓAN NEM FESTENEK FEL
Közlekedési problémák, igények felmérése miatt tartott bejárást
az önkormányzat a város területén a közelmúltban. Települési részről a szemlén a hivatal érintett munkatársai vettek részt, valamint a
rendőrség képviselői és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei
Igazgatósága forgalomtechnikai és kezelői osztályának képviselője.
Utóbbi jelenléte és véleménye
azért fontos, mert többek között
zebrák létesítésére – amely az igények között előkelő helyen szerepelt – ők adhatnak ki megfelelő
indokok, alátámasztás esetén engedélyt.
Ebből a szempontból a bejárás
nem vezetett sajnos eredményre,
ugyanis újabb zebrák létesítését
nem támogatta a közút.
A Zrínyi utcai csomópontra vonatkozóan Karmarics Norbert forgalomtechnikai mérnök azt ugyan
elmondta, hogy itt gyalogátkelőhely létesítése alapvetően nem
ütközik akadályba a környezeti
körülmények miatt, de a csomóponttól való távolsága a szükségességét megkérdőjelezi. Az iskolából
szervezetten, tanári felügyelet mellett érkező diákok feltételezhetően használni fogják, de a Fő utcán
közlekedő gyalogosok valószínűleg
nem fognak a Zrínyi utcán a gyalogátkelőhelyig sétálni az átkelés miatt – mondta a szakember. Hozzátette: ezzel a műszaki kialakítással
továbbra is balesetveszélyes gyalogos átkelések feltételezhetőek a
csomópontban, a tervezett átkelőhely viszonylagos közelsége miatt
az átkelés még szabálytalan is. A
Zrínyi utca 7. számú ház előtti szakasz pedig folyópályás jellegűnek
tekinthető, jelen forgalomnagyság

mellett nem indokolt a gyalogátkelőhely létesítés.
Felmerül a Petőfi utca – Napnyugat köz – Fő utca kereszteződésénél is zebra felfestésének igénye,
ezt azonban határozottan elutasította a szakmai szervezet. Ahogy

megoldás lehetne a Zrínyi utcai déli
oldalán lévő megállóhely megközelítésére, de bizonyos tekintetben
továbbra is fél megoldás, hiszen a
Fő utcán közlekedők továbbra is a
széles deltával rendelkező Zrínyi utcai csomópontban kelnének át.
A Fő utca–Zrínyi utca csomópontját illetően elhangzott: a
jelenlegi széles felületek miatt
kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésére nincs lehetőség, de a fent
említett két helyszín közül itt len-

történő parkolást is meg kell szüntetni, a Zrínyi utca északi oldalán
lévő megállóhelyet át kell helyezni
Zalakomár irányába. A fizikai elzárással leszűkített burkolatok esetében is egyértelmű gyalogoskapcsolatokat kell biztosítani. A széles
burkolatok miatt megvilágítást
biztosító oszlopok nagy távolságra
vannak a tervezendő átkelőhelytől, új oszlop elhelyezés vagy átfeszítéses megoldással helyezendő
el lámpatest.

állásfoglalásukban fogalmaztak: itt
átkelőhely létesítésének lehetőségét abban látják, hogy a Napnyugat
köz utcához csatlakozó Fő utcát
megszüntetnék. Az így kialakuló
egyszerű „T” alakú csomópontban
gyalogátkelőhely kijelölése valóban

ne a legcélszerűbb átkelőhelyet
létesíteni. A burkolatok beszűkítésének lehetősége utcabútorok
alkalmazásával, vagy egyéb más
fizikai lezárással biztosítható. A
burkolatok beszűkítésével egyidejűleg ugyanakkor a csomópontban

A Fürdő Vendégház előtti területen viszont egyértelműen elutasították zebra létesítését, tekintettel
arra, hogy mindkét irányból kis
távolságon belül van felfestett átkelőhely.
Hogy azonban jó hírrel is zárjuk
a közlekedés-témát: a megyei közgyűlés elnöke, Pál Attila a közelmúltban szóban már tájékoztatást
adott arról, hogy a Petőfi utcában
folytatódhat árok lefedéssel a kerékpárút szakasz építése – árulta el
Novák Ferenc polgármester. Az írásos tájékoztatást követően tudunk
bővebben is beszámolni a bővítés
lehetőségéről.
– A végleges megoldás mindenképpen
a
kereszteződés
komplex átépítése lenne, rendelkezünk erre vonatkozó tervekkel is. A beruházás költsége
meghaladja a százmillió forintot,
melyre nekünk nincs forrásunk.
A beszűkítés – mely a jelenlegi
helyzetben járható megoldásnak
tűnik – költségeinek ismeretében
döntünk a folytatásról – mondta
Novák Ferenc polgármester.

A lakott területeken
mindenhol irtják
A település teljes lakott területe bekerül ez évben a szúnyoggyérítésbe. A lehetőségről korábban már döntött a képviselő-testület, a március 9-i ülésre már az ehhez igazodó, a
Balatoni Szövetség által adott ajánlatról is tárgyalhattak a
képviselők. A munkákat végző Balatoni Szövetség a 138 hektáros terület növekedés miatt bruttó 683.000 forinttal növelte a munkák összegét. Ezt az ajánlatot a testület elfogadta,
így ennek megfelelően köt az önkormányzat megállapodást a
Balatoni Szövetséggel. A csípőszúnyog elleni védekezésre így
összességében idén bruttó 2.766.000 forintot fordít a város.
Az irtással érintett területeket a térképen láthatják Olvasóink.
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Lebontják, de építenek újat
NEM BIZTONSÁGOS A KILÁTÓ
Lebontják a város egyik látványosságának és turisztikai vonzerejének számító kilátót.
A döntést komoly megfontolás és természetesen szakértői
vélemények bekérését követően
hozta meg a testület. A jelenlegi
kilátó műszaki állapotát nemrégiben statikus és faanyag-szakértő
is felülvizsgálta. A szakvéleményből egyértelműen megállapítható,
hogy az építmény felújítása nem
gazdaságos, sőt, a felújítás nem
nyújt hosszú távra végleges megoldást az építmény fenntartása
tekintetében – minderről Tóhtné
Őri Ibolya, az önkormányzat város-

fejlesztési osztályának vezetője tájékoztatta lapunkat.
A képviselő-testület március 9-i
ülésén arról döntött, hogy a jelenlegi helyen egy új kilátót építenek.
Az új kilátó a jelenlegihez igazodva, hasonló jelleggel, négy szinttel
készül.

Az építmény fő tartószerkezete
rétegragasztott faanyagú, támaszok, kiegészítők vörösfenyőből
készülnek, járófelületek, lépcsőszerkezet pedig keményfából. Az
építendő kilátó 11,60 m magas lesz,
mely a jelenlegi kilátónál 1,60 m-el
magasabb.
A tervezett kilátó első két szintjére négy oldalú lépcső vezet, a felette lévő két szintre meredekebb
lépcsőt terveztek annak érdekében, hogy a panoráma ezekről a
szintekről megtekinthető legyen.
A kilátó építése a közbeszerzési eljárás követően indulhat, az új
építmény átadását az önkormányzat a város napjára tervezi.

Laptop a körzeti megbízottnak

Laptop vásárlásával is támogatni kívánja a közbiztonsági alapítvány és az önkormányzat a rendőrség, kiemelten a körzeti megbízott
munkáját. Az eszközt az alapítvány
vásárolta meg, s azt a minap adta
át ünnepélyes keretek között Novák Ferenc polgármester Horváth
Tamás körzeti megbízott részére a
rendőrség épületében.
A polgármester elmondta: Zalakaros mint üdülőváros számára az
egyik legfontosabb és legkiemeltebb feladat a település közbiztonságának megőrzése. Ehhez az
önkormányzat minden segítséget
meg kíván adni, a támogatás egyik
formája az eszközállomány megújítása, bővítése, ennek példája a
mostani laptop vásárlás is.
Molnár József, a nagykanizsai
rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta: a helyi őrs munkájához
minden évben komoly anyagi és
erkölcsi támogatást nyújt Zalaka-

ros vezetése, az önkormányzat
és a rendőrség közötti kapcsolat
és kommunikáció kiváló és példa
értékű. Mint mondta: a felajánlást remekül tudják hasznosítani a

mindennapi munkák során, s bízik
benne, hogy a jó kapcsolat eredményeként a várost továbbra is békés,
vonzó településnek tarthatják az itt
élők és a városba érkező vendégek.

DÖNTÉSEKRŐL
RÖVIDEN
 A Zalakarosi Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében valamint a
konyhán 2017. július 10-től 28-ig
tartó nyári leállás idejét jóváhagyta a testület. A polgármestert felkérték, hogy keresse meg
Galambok Község Önkormányzatát, hogy a két fenntartó az
óvodák nyári leállásának idejére
a kölcsönösség elvének figyelembevételével a gyermekek
napközbeni ellátásának lehetőségét biztosítsa az óvodákban.
 Az óvodai jelentkezések
időpontját 2017. április 24-25.
8-12 óra, valamint 15-17 óra
között határozta meg a képviselő-testület az intézmény
javaslata alapján, az időpont
meghatározásánál figyelembe
véve a szülők munkahelyi elfoglaltságait is.
 Nem kapott többséget a
képviselő-testületben a város
polgármesterének és alpolgármesterének puchheimi kiküldetése. A városvezetőket a bajor
parlamentbe és Puchheim helyi
ünnepére hívták meg, az utazásra azonban így nem kerül sor.
 A nagykanizsai tankerület
és az önkormányzat iskola használati megosztásának arányáról
is döntöttek a képviselők. Felhatalmazták a polgármestert,
hogy kezdeményezze a vagyonkezelési szerződés módosítását, melynek értelmében az iskolaépület esedékes felújításait
minden esetben 74 százalékban
finanszírozza a tankerület, 26
százalékban az önkormányzat.
 Nem kapott többséget
az ülésen az a javaslat, mely
a sportudvar használatáért a
gyermekeknek tartott foglalkozások esetén díj beszedésének lehetőségét vetette fel. A
fenntartási költségekhez való
hozzájárulást az önkormányzat
a tankerülettől kérte volna a javaslat szerint.
 A törvényi lehetőségeket és
irányelveket figyelembe véve a
testület döntött a polgármester
havi illetményének emeléséről. A
változásról korábban az Országygyűlés szavazott, ennek értelmében a településvezetők díjazását
nem a helyettes államtitkárok,
hanem az államtitkárok alapilletményéhez igazították. Az ülésen
az alpolgármester illetményének
módosítása nem kapta meg a
szükséges többséget.
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FELHÍVÁS
A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGA RÉSZÉRE
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7/2017. (III. 10.) számú rendelete alapján 2017.
évben lehetőség van a „Zalakaros város Díszpolgára” kitüntető cím, és a „Zalakarosért Kitüntető Díj” adományozására javaslatot tenni a választójoggal rendelkező zalakarosi állandó lakosok 2%-ának.
Ebben az évben ez 49 fő ajánlásának figyelembevételét jelenti.
ZALAKAROS VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM
Zalakaros Város Díszpolgára kitüntető cím, annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható,
aki hosszabb időn át, de legalább 5 éve valamely kiemelkedően jelentős munkával vagy egész életművével
mind Zalakaros városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban, olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
ZALAKAROSÉRT KITÜNTETŐ DÍJ
Zalakarosért kitüntető díj adományozható: a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar vagy külföldi kollektíva részére, Zalakaros településért hosszabb időn át, de legalább 5 éve végzett kiemelkedő
jelentőségű munkáért. A kitüntető díjból évente legfeljebb három adományozható.
Javaslattételi, jelölési szabályok
Azon személyek, akik már 10 éven belül önkormányzati elismerésben részesültek, csak abban a kivételes
esetben kaphatnak elismerést ismételten, ha a javasolt elismerés a korábban kapott elismeréstől más szakmai területre vonatkozó érdemeket ismer el, illetve az elismerésre javasolt személy tevékenysége Zalakaros
város számára kiemelkedő eredményeket hozott.
A javasolt személyről a javaslattevő indoklással alátámasztott ajánlást köteles készíteni. A javaslat a
rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos tartalmú ajánlásban nyújtható
be. A nyomtatványt Zalakaros város honlapján találhatják meg a kitüntetésekről szóló tájékoztatás mellékleteként. Az ettől eltérő javalattétel formai hibára hivatkozással nem kerül befogadásra és értékelésre. Az
eredeti aláírással ellátott javaslattétel - a 2. pont szerinti tartalommal- a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárságán - 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.- személyesen adható le.
A javaslat benyújtásának időpontja: 2017. április 15-e.

Látványos
Már most gőzerővel készül
az önkormányzat és a turisztikai
egyesület Zalakaros várossá válásának 20. évfordulójára.
Látványosságnak sem lesz elhanyagolható az idei, júliusi városnapi
ünnepséget követő vendéglátás,
melyet a zalakarosi lakosok részére
rendez az önkormányzat a várossá
válás huszadik évfordulóján.
A legutóbbi testületi ülésen
újabb izgalmas részletek derültek
ki a városnapi rendezvényekről. Így
például az, hogy ebben az évben a
civil szervezetek vezetői is pihenhetnek, a főzésről, pontosabban
a sütésről ugyanis ökörsütésben
járatos szakácsok gondoskodnak.
Merthogy a városnapi vendéglátás
részeként a hagyományos városnapi
ünnepség után a sportpálya területén ökröt sütnek nyárson a helybélieknek, s természetesen csapra vernek egy hordó Város Borát is, ahogy
az már szokássá vált.
Városunk vendégül látja a testvértelepülések: Olesno, Asperhofen
és Puchheim hivatalos küldöttségeit
is, s a hivatalos ünnepen túl programokban gazdag hétvégével készül
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programok Futott az ország, futott Zalakaros

a születésnapra. Részesei lehetünk
majd Margaret Island koncertjének,
a Budapest Voices fellépésének, itt
lesz Tóth Vera is, különleges tűzijátékban is lehet majd részünk, és
meglepetés koncerttel is várják a
közönséget.
Az események egyik különleges
vonulata lesz a Zalakaros Öregfiúk
és a ’86-os magyar öregfiúk válogatott mérkőzése a sportcentrumban.
A részletekről természetesen a
maga idejében kimerítően tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Tisztelt Lakosság, Érdekképviseleti szervek!
A településképi arculati kézikönyv elkészítése tárgyában lakossági fórumot tartunk
2017. április 03-án (hétfőn)
17.00 órai kezdettel.
Helyszín: Zalakaros, Hegyalja
40. szám alatti Civil ház.
Minden résztvevő megjelenésére számítunk.
Novák Ferenc polgármester

AKIK TESZNEK IS EGÉSZSÉGÜKÉRT
Az Országfutás kezdeményezéshez csatlakozva immár
ötödik alkalommal mozdult
meg Zalakaros.
A Zalakarosi Futrinkák csoport kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával az
országos szervezéshez eddig
minden alkalommal csatlakozott
a város, így volt ez idén március
18-án is. A lelkes futók, kerékpárosok, gyalogosok 2,5, illetve 5
kilométeres távon indulhattak,
hogy az ugyanezen a napon
hazánk számos pontján zajló
kezdeményezéshez kapcsolódva,
jelképesen körbefussák az országot.
Közel ötven indulót üdvözölhetett a Gyógyfürdő téren
Novák Ferenc polgármester, aki
köszöntőjében kiemelte azt a
lelkesedést, egészséges életmód
iránti elkötelezettséget, amely a
résztvevőket jellemzi, és amely-

nek köszönhetően – ahogy fogalmazott – Zalakaros nemcsak
beszél, de cselekszik is az egészségtudatosság témájában.
Az indulók között sok kisgyermeket is felfedezhettünk,
akiknek külön elismerés jár

azért, hogy vállalták a megmozdulást, sőt, sokan életük első komolyabb távját tehették meg a
közösség biztatása közepette.
A résztvevőknek a futás végén frissítővel és emléklappal
kedveskedtek.
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Szavazni lehet
a legjobb receptekre

Lezajlott az Élményekkel teli ízek Zalakaroson első fordulója.
A Gasztroműhely esemény keretein belül a zalakarosi séfek kiválasztották a 20 legjobb zalai étel receptet, melyek bekerültek a
Zalakaros Hivatalos Facebook oldalán megrendezésre kerülő középdöntőbe.
A Facebook-szavazáson a 10 legtöbb szavazatot gyűjtő recept
továbbjut a végső döntőbe, ahol zalakarosi séfek lefőzik az ételeket, és kóstolás útján kiválasztásra kerül a 3 legfinomabb zalai
recept. A Facebook-szavazás március 31-én ér véget.
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

