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Mulatság, jó kedv böjt előtt
FARSANG A KORZÓN

Első alkalommal rendeztek városi farsangot a Karos Korzón, és
kijelenthetjük, hogy a rendezvény kiválóan debütált.
Gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt kínáltak programot, és
ahogy az farsang idején illik: is:
jelmezes bemutatkozásban sem

volt hiány, sőt, a legjobb jelmezeket díjazták is.
Aki beöltözött, fánkot is kapott köszönetképp, a „nagyobba-

kat” itallal kínálták. Pörgött a
szerencsekerék, Rádi Hajni alkotóműhelyében szebbnél szebb
álarcok készültek, szülőket és gyerekeket is megénekeltetett és
megmozgatott a Brumi Bandi

Band koncertje, különleges hangulatot varázsolt a korzóra a
tűzzsonglőr bemutató, és alaposan felbolygatta a kedélyeket a
Ritmo de Conga táncos formáció
braziltánc-bemutatója.
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Februárban nem tartanak lakossági fórumot
Februárban a járványügyi
helyzet és az azzal kapcsolatos
korlátozó rendelkezésekre tekintettel nem tartja meg a képviselő-testület a lakosság által talán
már megszokott és várt városi
fórumot.
Novák Ferenc polgármester lapunknak elmondta: az érvényben
lévő rendelkezések szerint védettségi igazolvány felmutatásával tudnának részt venni a lakosok egy
esetlegesen megtartott fórumon.
Miután azonban az ezzel való rendelkezés nem általános, és az önkormányzat nem szeretne kizárni
senkit a részvétel lehetőségéből,
hosszas megfontolás után ez a
döntés született. A polgármester
felhívta a figyelmet arra is, hogy
továbbra is sok a fertőzött, a napi
igazolt fertőzések száma tíz és
húsz fő között mozog, és bár a jelentős részük enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget, a zárt térben,
nagy létszámmal tartott rendezvények növelhetik a betegségek kockázatát, és ezt a helyzetet felelősséggel igyekszik kezelni a város
vezetése.
A lehetőségek szűkülése miatt a
városban élőket az önkormányzat
még nagyobb odafigyeléssel igyekszik tájékoztatni a várost érintő
ügyekről, így a Karosi Krónika hasábjain, az önkormányzat hivatalos
facebook-oldalán és minden ren-

delkezésre álló kommunikációs csatornán keresztül osztják meg a zalakarosiakkal
a szükséges
információkat és tájékoztatnak a
várost érintő döntésekről.
Mindezek mellett – hangsúlyozta a polgármester – elektronikus

úton is lehetőség van információk
kérésére, hiszen a hivatalban a
munka folyamatosan zajlik, az ügyféltalálkozások lehetőségének átmeneti szüneteltetése nem jelenti
azt, hogy a hivatal munkatársai telefon vagy levélbeli megkeresés

útján ne állnának az ügyfelek rendelkezésére.
– Bízunk abban, hogy mihamarabb helyreállhat a megszokott
rend és személyes találkozásra is
lehetőségünk adódik – mondta
Novák Ferenc.

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI ADÓK BEFIZETÉSÉRŐL
A helyi adók – magánszemélyek kommunális adója, építményadó, iparűzési adó
– befizetésének határideje 2022. március 15 és 2022. szeptember 15.
Az aktuális adószámlák – melyek a befizetendő összeget tartalmazzák – 2022. március 7-ig (cégeknek
és egyéni vállalkozóknak elektronikus formában, ügyfélkapus bejelentkezés után elérhető tárhelyükre, a
magánszemélyeknek postai úton) kerülnek kiküldésre. Magánszemélyek részére az adószámla mellé a
befizetési csekkeket is mellékeljük. A csekkek kitöltve érkeznek.
Az adószámlán szereplő összeg átutalással és bankkártyával is befizethető, mely egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb. Kérjük, minél többen éljenek ezen fizetési lehetőséggel. Utalásnál az adószámlán található azonosítójukat a közlemény rovatban minden esetben szíveskedjenek feltüntetni!
A cégek és egyéni vállalkozók átutalással és bankkártyával fizethetik adójukat. A bankszámlával nem
rendelkező egyéni vállalkozók a hivatalban kérhetnek csekket a befizetéshez.
Az iparűzési adó mértéke a tavalyi évhez hasonlóan 1% a kormányrendeletben megfogalmazott feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A kedvezmény igénybe vételéhez az
érintetteknek február 25-ig kell nyilatkozatukat eljuttatni a NAV-on keresztül az önkormányzati adóhatóság részére az „NYHIPA” nyomtatvány használatával. Fontos, hogy ezt a nyilatkozatot csak annak kell kitölteni, aki 2021-ben ezt nem tette meg. (pl. év közben alakuló új vállalkozás)
Akinek gondot okoz az adó megfizetése, lehetősége van fizetési könnyítést kérni részletfizetés vagy
halasztás formájában. Adóügyi ügyintézőinket keressék bizalommal az alábbi elérhetőségeken: adohatosag@zalakaros.hu, telefon: 93/340-100/105-ös mellék vagy 93/540-072.
A fentiekben leírtak alapján kérjük, hogy az adóbefizetési kötelezettségüknek szíveskedjenek határidőre eleget tenni! A pandémiás helyzetre tekintettel minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a város
költségvetésében az adóbevételek, amelyből városunkat szebbé, élhetőbbé tudjuk tenni és biztosítani
tudjuk intézményeink (óvoda, bölcsőde, háziorvos, ügyelet stb.) zavartalan működését még ezekben a
nehéz időkben is.
Zalakaros Város Önkormányzata

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
értesíti a Tisztelt lakosságot, hogy a 2022.
évi lomtalanítási akció az alábbiak szerint
történik:
Háztartási lom gyűjtési napja: 2022. március
26. (szombat) – Az ingatlanokról az adott időszakban háztartási mennyiségben keletkezett
(maximum 3 m3) lomhulladékot szállítunk el. A
plusz lomhulladék elszállítására Cégcsoportunk
konténert biztosít díjazás ellenében, vagy hulladékudvarban (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., 7500
Nagyatád, Berzencei út) adható le térítés ellenében.
A hulladékudvarok nyitva tartásáról és a díjazásról tájékozódhatnak a honlapunkról (www.viridis-pannonia.hu). A háztartásban keletkezett lomot
a lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az ingatlan
előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó
módon kell kihelyezni, hogy a célgépek és a
dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.
Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot
zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni,
a szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény
méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, szelektív hulladékot (papír,
műanyag, üveg és fém csomagolási hulladékot),

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Zalakaros Város Önkormányzata az
önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatról szóló 19/2018. (XII. 14.)
önkormányzati rendelete alapján fokozottan
felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a
közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során
az ingatlan tulajdonosa a hulladék kihelyezésére
vonatkozó időpontot (reggel 7 óra) elmulasztja,
és ezáltal lemarad a szállításról, vagy a kihelyezett
lom mennyisége meghaladja a 3 m3-t, vagy olyan
lomot helyez ki az ingatlana elé, amelyet a közszolgáltató a lomtalanítás keretében nem köteles
elszállítani vagy valamely ingatlan elől azért nem
szállítja el a közszolgáltató a lomot, mert annak
ingatlanhasználója nem alanya a hulladékszállításnak vagy szünetelteti a szolgáltatás igénybevételét, akkor az ingatlan elé kihelyezett lom eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosa, használója felel teljes körűen az ingatlana elé kihelyezett
hulladékért (lomtalanításba tartozó vagy nem
tartozó) mindaddig, amíg nem bizonyítja, hogy a
hulladékot ki helyezte ki az ingatlana elé. Abban
az esetben, ha az ingatlanhasználó e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az önkormányzat
elszállíttatja a lomot, de annak költsége az ingatlanhasználót terheli.
Együttműködésüket köszönjük!

LOMTALANÍTÁS 2022
építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl:
festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer)!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az
ingatlanhasználók részére egész évben a zalamerenyei hulladékudvarban (8747 Zalamerenye, 0112/2.
hrsz.) térítésmentesen biztosítja háztartásonként
évente 5 db személyautó gumi, valamint az elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő, háztartási kisgépek)
és veszélyes hulladékok (festék, gyógyszer, ólom-akkumulátor, vegyszer) átvételét.
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag ép, nem
kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban
átvenni! A hulladékudvar nyitva tartása: hétfő és
péntek: 08.30–16.30, kedd, szerda, csütörtök:
11.00–16.30
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk lomhulladékot
egy helyről csak egy alkalommal szállít el.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy lomhulladékot
kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres
hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2021.
december 31-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított
számlákat kiegyenlítette.
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Templom- és útfelújítás a tervek között
PÁLYÁZATOKKAL FEJLESZTENÉK TOVÁBB A VÁROST
Nehéz költségvetési év elé néznek a települések, a Covid-okozta
gazdasági károk az idei évi lehetőségekre is erősen kihatnak.
Az alapvetően turizmusból élő települések számára ugyanakkor
létkérdés, hogy a nehézségek ellenére is megtalálják a lehetőséget a
fejlesztésekre, hiszen ezek a turisztikai kínálat alapjait, illetve a továbbfejlődés lehetőségeit is jelentik egyben.
Mivel saját forrásból egyelőre
kevés kilátás nyílik fejlesztések végrehajtására, minden eddiginél nagyobb figyelem fordul a pályázati
kiírások felé.
Zalakaros is természetesen élni
kíván ezekkel a lehetőségekkel, az

járulék költségére, valamint laptop
beszerzésére adtak be támogatási
igényt.
A Magyar Falu program által kínált lehetőségek közül a testület
döntése alapján az óvodai játszótér
fejlesztésére vonatkozóan nyújtott

nek, kisebb színművészeti előadásoknak is helyet adhatna.
Ezen kívül TOP Plusz pályázat
segítségével helyi és térségi turizmusfejlesztés témában is nyújtana
be támogatási igényt az önkormányzat. Tervként szerepel a redezvénytér és környezetének továbbfejlesztése, itt a cél a szilárd
burkolat növelésével, árnyékolás
megoldásával, az elárusító standok
egységesítésével, utcai bútorok
(okospadok, szelektív hulladékgyűjtők, információs okostáblák)

idei esztendőre is komoly elképzelésekkel rendelkezik az önkormányzat a pályázati források mind
szélesebb körű megszerzésére.
– Több pályázat benyújtásáról
döntött már az idei évben a képviselő-testület, és rendelkezünk
olyan tervekkel, melyeket a hamarosan nyíló újabb kiírásokra be
tudunk nyújtani – fogalmazott
Novák Ferenc polgármester.
Mint mondta: a közelmúltban
TOP Plusz pályázatra a látogatóközpont saját villamosenergia felhasználását biztosító napelemrendszer telepítésére nyújtottak be
támogatási igényt közel 17 millió
forintra. A Magyar Falu program
keretében a KAROS-PARK Kft. számára szeretnének kisteherautót és
fűnyírós traktort beszerezni 15 millió forint értékben, az erre vonatkozó pályázat is elbírálásra vár már.
A Hungaricum pályázat segítségével pedig a zalakarosi értéktár bemutatását szeretnék megvalósítani
könyv formájában, ennek bér- és

be még pályázatot a város., itt három játszótéri eszköz cseréjét valósítanánk meg közel 6 millió forintért.
– A program által az egyházi
szervezetek részére kínált pályázati lehetőség segítségével egy
jóval nagyobb lélegzetű pályázatot is előkészítettünk és benyújtottunk: az egyházközség koordinálásával a Szent Anna templom
felújítását, egyházi közösségi tér
kialakítását valósítanánk meg. Ez
utóbbi egy 35 millió forintos támogatási igényű elképzelés, és
talán nem árulok el nagy titkot
azzal, hogy nekem kiemelten
szívügyem ennek a templomnak a
megújítása, lehetőség szerint kulturális célú hasznosítása – jelezte
a polgármester.
Novák Ferenc elmondta: amen�nyiben támogatást nyer az elképzelés, a templom külső és belső
felújítására, energetikai korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére is sor
kerülhetne, és a templom akár zenekari próbáknak, akár koncertek-

beszerzésével, valamint a fiatalok
számára egy kondicionáló és ügyességi sporteszközökkel felszerelt
sportsziget kialakításával történő
fejlesztés.
– Tervezzük még a rendezvénytéren található régi épület
felújítását és funkcionális átalakítását. A pályázati kiírás keretében
lehetőség van még egyéb célterületek keretében a látogatóközpont lehetőségeinek további fejlesztésére, például a rendezvények
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztésre, a rendezvényterek
biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági
elemek, vagy éppen a kertmozi
rekonstrukciója kapna helyet a
fejlesztések között, részben a térségben jelentős természeti örökségnek számító területek turisztikai fejlesztésére pályáznánk.
A polgármester ugyanakkor leszögezte: rendkívül fontosnak tartja a Zalakaroson élők mindennapi
életét támogató fejlesztéseket is,

melyek között mindig hangsúlyos a
belterületi utak felújítása.
– TOP pályázat segítségével idén
– amennyiben erre a támogatást
megkapjuk – a Szőlő utca szélesítését, parkoló és járda építését
szeretnénk, az ehhez szükséges
tervek már rendelkezésre állnak
– jelezte a polgármester. – Emellett
ipari parkok, iparterületek fejlesztésére is szeretnénk pályázni. Zala
megye vonatkozásában még nem
került kiírásra a pályázat feltétele
és a pályázható összeg, de figye-

lemmel kísérjük a lehetőségeket,
ahogyan a V4 országok számára
kiírt projekteket is megvizsgáljuk.
Számos terv van még ezeken
kívül is az önkormányzat tarsolyában. Többek között régészeti konferencia szervezése, a Petőfi emlékév keretében a régi Viktória
vendéglő előtti téren Petőfi tér kialakítása, a nemzetközi sakkverseny szervezéséhez kapcsolódó
forráskeresés, az iskola tetőzetének cseréje, konyhaépületének felújítása, illetve kerékpárút kialakítása, kapcsolódási lehetőségek
vizsgálata is szerepel az elképzelések között.
– Úgy gondolom, terveink a
város jelenlegi helyzetének javítását és továbbfejlődését szolgálnák, és nagyon bízunk abban,
hogy a megvalósításukhoz nélkülözhetetlen támogatások jelentős
részét megkapja Zalakaros. Remélem, az év során számos pályázati
sikerről tudunk beszámolni e lap
hasábjain is.
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Elfogadták a város idei évi k
Városunk képviselő-testülete 2022. február 10-én tartotta tervezett rendes ülését. Az ülésen hozott döntéseket az alábbiakban foglaljuk össze.
ELFOGADTÁK A 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉST
A képviselő-testület a takarékos
gazdálkodás jegyében 100.551.003
forint bevételi és kiadási előirányzattal elfogadta a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetését.
A 2022. évi önkormányzati költségvetés tervezési munkája során
többszöri egyeztetetést folytatott
az önkormányzat vezetése a képviselőkkel, a költségvetési szervekkel,
a hivatal vezetőivel, valamint gazdasági társaságainak vezetőivel,
ezek eredményeképpen tárgyalta
az ülésen a képviselő-testület az
önkormányzat ez évi költségvetését.
Amint az a költségvetés vitája
során elhangzott: a koronavírus
járvány nagymértékben meghatározza az önkormányzat gazdasági
helyzetét; mivel városunk gazdálkodásának alapját a turizmus jelenti, annak részleges, illetve teljes
leállása jelentős bevételkiesést jelentett és jelent a városnak. A
járvány a központi költségvetést
is érzékenyen érintette, ennek
eredményeképp a beszedett idegenforgalmi adó után járó, azzal
megegyező összegű állami támogatást megszüntették, illetve a
gépjárműadó bevétel a központi
költségvetést illeti meg. Az önkormányzat és intézményei működési kiadásait a minimálisra kellett
csökkenteni annak érdekében,
hogy a bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat. Fejlesztésekre
a tavalyi évről áthúzódó beruházásokat és felújításokat leszámítva pillanatnyilag nincs forrás. A
költségvetés
fő
összege
1.103.043.845 forint. A bizottsági
ülésen meghozott döntés alapján
a képviselő-testület 2 átcsoportosítást hajtott végre a költségvetés
tervezetében, az egyéb működési
célú kiadásokon belül 2.000.000
forint átcsoportosításra került a
nemzetközi sakkverseny támogatására, ennyivel csökkentve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
támogatását, továbbá a civil szervezetek támogatására 1.000.000
forintot különítettek el működési
célú céltartalékként a visszatérítendő és vissza nem térítendő lakásépítési támogatás terhére. A

képviselő-testület az év közben
lehetőség szerint igyekszik ezeket
az előirányzatokat visszapótolni
– hangzott el. Végül ezzel az átcsoportosítással elfogadták az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletet.
FOLYÓSZÁMLA-HITEL
KÉRELEM
A képviselő-testület egyetértett
azzal, hogy az év közben esetlegesen felmerülő átmeneti likviditási
probléma elkerülése érdekében az
önkormányzat a számlavezető
pénzintézethez 100.000.000 forint
folyószámlahitel-keret kérelmet
nyújtson be azzal, hogy a hitelkeret
lejáratának időpontja 2022. december 31.
Jogszabályi kötelezettségének
tett eleget a képviselő-testület, amikor határozatban megállapította az
önkormányzat saját bevételeinek,
valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évre és az azt követő 3 évre
várható összegét. Jogszabályi előírás, hogy az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak a futamidő végéig
egyik évben sem haladhatja meg az
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ennek a feltételnek
önkormányzatunk eleget tesz.

IGAZGATÁSI SZÜNET
A HIVATALBAN
A munkavállalók éves szabadságának kiadása érdekében lehetőség van arra, hogy az önkormányzati hivatalban igazgatási szünetet
rendeljenek el. A nyári időszakban
2022. július 18-tól 2022. augusztus
22-ig, a téli időszakban 2022. december 27-től 2023. január 1-ig
rendelte el a képviselő-testület az
igazgatási szünetet. A zavartalan
ügymenet és feladatellátás ezen
időszak alatt is biztosítva lesz ügyeleti rendszerben.
LEZÁRULT A RENDEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁSA
Az állami főépítész záró szakmai véleményének kiadását követően rendezési terv módosítás
lezárásáról döntött a képviselő-testület. A módosítás tartalma
zöldterület csere a Gyöngyvirág
utca mentén elhelyezkedő 767/1
és 767/2 hrsz.-ú telkek területét és
a 1372/8 hrsz.-ú telkek területét
érintően, a Behiákpuszta mellett
elhelyezkedő különleges sportterület bővítésének lehetővé tétele,
településrendezési tervek módosítása az Őzgida utca szabályozásához kapcsolódóan, helyi építési
szabályzat kiegészítése a saroktelkekre vonatkozó előkert szabályozással kertvárosias lakóterületek
esetében.
A
képviselő-testület határozattal
elfogadta a településszerkezeti
terv módosítását, rendelettel pe-

dig a helyi építési szabályzat módosítását.
A napirend kapcsán a testület
még egy határozatot hozott, mely
alapján a Gyöngyvirág sor 767/1 és
767/2 hrsz.-ú telkek telekalakításánál, amennyiben a képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, a
telkek értékesítési feltételeiként –
elsősorban a környezeti terhelés
(túlépítés, benapozás, gépjármű
forgalom növekedésének) megakadályozása érdekében- szükséges biztosítani, hogy a legnagyobb
épületmagasság: 4,5 m lehet, egy
főrendeltetésű épület épülhet; egy
épületben l, legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el; a 767/2
hrsz. telek déli határának meghatározásánál a 767/1 hrsz.-ú út és a
Gyöngyvirág sor biztonságosabb
csomópont kialakítása érdekében
szélesebb szabályozási vonal javasolt, illetve a 767/2 és 767/1 hrsz-u
telkek telekhatár rendezését (telekegyesítést) elsődlegesen nem támogatja.
FELÜLVIZSGÁLTÁK
A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI
RENDSZERÉT
A 7/1999. (III.24.) önkormányzati
rendelet szabályozta a közművelődés helyi rendszerét. A Zala Megyei
Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása, valamint a saját hatáskörben végrehajtott felülvizsgálat
alapján elkészült az önkormányzati
rendelet átfogó felülvizsgálata. Az
önkormányzati rendelet tartalmazza a törvényben nevesített közművelődési alapszolgáltatások közül a

ISMÉT SZÁMOS ÉREMMEL
GAZDAGODTAK A KAROS
SPRINT ÚSZÓKLUB TAGJAI
A fiatalok ezúttal a nagykanizsai
uszodában rendezett amatőr versenyen mérették meg magukat
egyéni- és csapatversenyben egyaránt. Az úszókat Stégli János edző
készítette fel.
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költségvetését
helyben ellátottakat. A rendelet
tartalmazza továbbá, hogy az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban a saját
fenntartású intézményén - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár keresztül látja el, de azt a lehetőséget is tartalmazza a tervezet, hogy
az intézmény által el nem látott
feladatokra közművelődési megállapodás is köthető. A rendelet kitér
arra, hogy az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása
érdekében mely szervezetekkel
működik együtt, illetve a közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása milyen forrásokból történik, utalva arra is, az önkormányzat
az önkormányzati közművelődési
feladatellátásban résztvevő nonprofit szervezetek részére költségvetési helyzetétől függően külön
önkormányzati rendelet szabályai
alapján támogatást nyújthat. Az
1999-ben megalkotott rendelet
számos módosításon esett át, illetve 2021. április 1-jétől az Integrált
Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerében történik a megalkotott rendeletek és az egységes
szerkezetbe foglalt rendeletek
közzététele. Alapvetően az említett két ok, a korábbi számos módosítás, illetve az új szerkesztő felület indokolták a meglévő rendelet
módosítása helyett egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendelet megalkotását.
INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
A képviselő-testület 2021-ben a
zalakarosi pavilonsor keletre eső
19,0 m széles ingatlanrészre pályázati eljárás útján történő értékesítéséről hozott döntést. Az érintett
terület kivett közterületként forgalomképtelen vagyonelem, így az
értékesítés előfeltétele az önkormányzat tulajdonában lévő területrész forgalomképessé minősítése.
A képviselő-testület ennek tett eleget a vagyonrendelet módosításával, forgalomképessé nyilvánítva az
érintett területet.
VAGYONNYILATKOZATOT
TETTEK
Az önkormányzati képviselőknek minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Az
ügyrendi bizottság 2022. február
3-i ülésén megállapította, hogy a
polgármester és a képviselők a
jogszabályban meghatározott határidőre teljesítették a vagyonnyi-

latkozat-tétellel összefüggő kötelezettségeiket. A képviselő-testület
a bizottság tájékoztatását tudomásul vette.
POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY
ÉS SZABADSÁG ÜGYEK
A polgármester díjazását és
költségtérítését az önkormányzati
törvény határozza meg, melynek
decemberi módosítása eredményeképp nőttek a polgármesteri illetmények 2022. január 1-jétől. A kormányhivatal tájékoztatása alapján
ugyan a képviselő-testület nem
dönthet a díjazás és költségtérítés
mértékéről, de a munkajogi szabályok érvényesülése miatt határozatban deklarálnia szükséges annak
összegét.
Az
illetménynövekedés fedezete állami támogatásból biztosított.
A köztisztviselőkről szóló törvény rendelkezik a polgármester
szabadságáról. Az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzata
értelmében a törvényi szabályok
figyelembevételével a képviselő-testület fogadja el a polgármester szabadságütemezését. Ennek
megfelelően a képviselő-testület
jóváhagyta a polgármester 2022.
évi szabadság ütemtervét.
NYÁRI LEÁLLÁS
AZ ÓVODÁBAN
A szabadságok kiadása, valamint az éves teljes körű takarítás
miatt jogszabály teszi lehetővé az
óvodák, bölcsődék nyári leállását,
melyet a fenntartónak kell jóváhagynia. Ennek megfelelően az intézményvezető javaslata alapján a
képviselő-testület a Zalakarosi
Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében, valamint a konyhán 2022. július 4-től
22-ig tartó nyári leállás idejét jóváhagyta, felkérte az intézményvezetőt, hogy a szülőket a nyári zárva
tartásról tájékoztassa, valamint felkérte a polgármestert, 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.
TELEPÜLÉSRENDEZÉS –
ELBÍRÁLTÁK AZ AJÁNLATOKAT
A képviselő-testület 2021. novemberi ülésén döntött a telepü-

lésrendezési eszközök módosításáról lakossági kérelemre, azzal, hogy
a tervmódosítás költségét a kérelmezőnek kell viselni. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat
elbírálta és kihirdette a legkedvezőbb ajánlatot adót és felhatalmazta a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására, a
költségviselő a kérelmező.
Már korábban döntés született
a Kilátó út, Pipacs utca Rizling utca,
Arany János utca egy – egy szakaszának felújítását végző kivitelezőről, most a műszaki ellenőrről született döntés, Czinder Attila lett a
nyertes ajánlattevő 140.000 Ft ajánlati árral.
TEMETŐRENDEZÉS PÁLYÁZATI
TÁMOGATÁSSAL
A temető részleges környezetrendezése valósul meg pályázati
támogatásból. A képviselő-testület
döntött a kivitelezőről, a nyertes
ajánlattevő a Premier Ablakvilág
Kft. bruttó 5.744.972 Ft ajánlati árral, melynek fedezete 4.633.685 Ft
összegű pályázati forrás és 1.111.287
Ft összegű saját forrás.
VEZETŐI VÁLTOZÁS
A KÖZÖSSÉGI HÁZNÁL
Sinkovics Norbert, a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója írásban kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését 2022. január 16ával. A képviselő-testület a januári
ülésén jóváhagyta a munkaviszony
közös megegyezéssel történő
megszüntetését 2022. január 16-i
hatállyal, egyben Nagy Zsuzsát, a
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési munkatársát
2022. január 17-étől 2022. április
30-ig megbízta a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával, továbbá a képviselő-testület felkérte
a polgármestert, hogy az intézményvezetői pályázati felhívást és
a pályázati felhíváshoz kapcsolódó
döntési javaslatokat terjessze be a
képviselő-testület februári rendes
ülésére. A döntésnek megfelelően
a képviselő-testület döntött a pályázat kiírásáról, a beadási határidő
2022. március 16.
SZERZŐDÉS HOSSZABBÍTÁS
A képviselő-testület meghos�szabbította a volt szikvízüzem helyiségeinek legfeljebb 2022. június
30-ig tartó tárolási célú használatba
adásáról szóló szerződést, a használati díj 50.000 Ft.
Az önkormányzat korábban vásárolt egy mobil illemhelyet, melynek kihelyezése még nem valósult

meg. A képviselő-testület most úgy
határozott, hogy a költségvetési
fedezet rendelkezésre állása esetén
a mobil illemhely a Sportudvar területén kerüljön elhelyezésre, valamint felkérte a Karos- Park Kft.
ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg
az önkormányzati tulajdonú nyilvános illemhelyek többféle fizetési
móddal történő fizetőssé tételének
feltételeit, költségeit.
RENDEZIK AZ INGATLAN
NYILVÁNTARTÁSÁT
A Zalakaros-Zalakomár kerékpárút ingatlan-nyilvántartási rendezése ez idáig még nem történt
meg. Az egyik tulajdonos kérte,
hogy az önkormányzat az ő tulajdonában lévő ingatlan vonatkozásában rendezze az ingatlan-nyilvántartásban a kerékpárút
által érintett terület tulajdonjogát. Tekintettel arra, hogy a 2006.
évben megkötött kisajátítást
megelőző adásvételi szerződésben a ténylegesen igénybe vett
területnél nagyobb terület szerepel, kérte a ténylegesen igénybe
vett terület figyelembevételével
új vázrajz elkészítését, és vállalta a
különbözet visszafizetését. Ezt a
képviselő-testület jóváhagyta és a
rendezéshez szükséges döntést
meghozta.
DÖNTÖTTEK
A VÁROSNAPRÓL
A képviselő-testület a város nap
kapcsán úgy határozott, az ünnepi
műsor a Látogatóközpontban
2022. július 14-én (csütörtök) 18
órakor kerül megrendezésre. A szórakoztató rendezvények és a VIP
vendéglátás megszervezésére a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
kapott megbízást. A lakossági vendéglátás lebonyolítására 2022.július
15. pénteken a kerül sor a Parkerdőben. A nemzetközi delegációk
programjának megszervezésével a
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárt bízták meg.
TANYAGONDNOKI
SZOLGÁLAT LÉTESÍTÉSÉT
VIZSGÁLJÁK
A családgondozó jelzése alapján
a képviselő-testület elé került a tanyagondnoki szolgálat létrehozásának lehetősége. A testület támogatta a szolgálat létrehozását azzal,
hogy a működtetéshez szükséges
pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek biztosításának lehetőségeit
meg kell vizsgálni. A pontos adatok
ismeretében újra tárgyalják a szolgálat kialakításának lehetőségét.
Infó: Városháza
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Jelölti
látogatás
Választókerületi látogatásai során városunkban is tárgyalt Nagy Bálint, a 2. számú
választókerület Fidesz-KDNP által támogatott országgyűlési képviselő-jelöltje.
Nagy Bálintot fogadta Novák Ferenc polgármester, akivel a helyi fiatalok, közösségek,
civil szervezetek helyzetét tekintették át.

Kedves
Hölgyek!
A közelgő Nőnap alkalmából engedjék meg, hogy Márai Sándor soraival üdvözöljem Önöket és jelképesen
átadjam minden városunkban
élő Hölgynek a tavasz egyik
legelső gyönyörű virágát!
Tisztelettel:
Novák Ferenc
polgármester

„Te vagy a nő! Te nem
vagy ember és nem közülünk
való. A becézés és imádás új
szavait találtuk ki érted, a
halál új formáit, és szaggattuk az élet kereteit, hogy Te
többet élhess. Hegyeket bontottunk le, hogy messzibb
lássál. Kitaláltuk a telefont,
hogy felhívhassad ágyadból
a kedvesedet. Hajót csináltunk, hogy megállhass az esti
szélben a jachton, lila fátylakban, kissé hunyorítva a
szemed. Megépítettük a szibériai expresszt, mert hátha
egyszer kedved lesz arra járni. Komoly nagy népek jogrendszert alkottak, hogy Te
egyszer megtaposd. Isteneket faragtunk és hittünk,
hogy érted megtagadjuk
őket, s túl minden képén az
Istenségnek, mellünket verve
feléd tartottuk ajkainkat: Te
vagy a Fény! ”
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Szaunaparti a Zalakarosi Fürdőn
A téli hideg beköszöntével elérkezett a szaunázás időszaka is.
2022. január 07 és 09. között gyűltek össze a SzaunaKÖR tagjai
Zalakaroson, hogy méltó keretek között indítsák útjára az idei esztendőt. A X. szaunaKÖR party & Hungarian RoadShow a Fürdő
Szaunavilágában kapott helyett, ahol különleges és izgalmas ceremóniák várták az érdeklődőket egész hétvégén, országosan ismert
szaunamesterek vezetésével.
– A szaunázás hozzátartozik
az egészséges életmódhoz, közben ellazulhatunk, elfelejthetjük
a mindennapi gondokat, pihenhetünk, miközben még az immunrendszerünkre is jótékony
hatást gyakorol – mondta el
Podlovics Péter vezérigazgató. – A
meleg levegő élénkíti a vérkeringésünket, elkezdenek kiürülni a
szervezetünkből a méreganyagok, beindulnak az anyagcsere-folyamatok, és a hő hatására
erősödik szervezetünk öngyógyí-

tó képessége is. Ráadásul a szauna
melegének hatására a szervezetben endorfin termelődik, amely
csökkenti a stressz káros hatásait,
javítja a közérzetet. A forró levegő és a jeges fürdő kombinációja
további pozitív hatásokkal rendelkezik: az erek kitágulása, majd
összehúzódása kondicionálja a
keringést, regenerálja az ereket,
az egész szervezetet, rugalmassá
teszi a kötőszövetet. A meleg
mellett tehát az intenzív hőmérsékletváltozás is része a szauna

gyógyító hatásának, így nem volt
kérdés, hogy a Zalakarosi Fürdő
örömmel tett eleget a SzaunaKÖR csapat felkérésének.
A vezérigazgató azt is elárulta,
hogy májusban a Zalakarosi Fürdő
házi bajnokság keretein belül várja

a szaunamestereket. A rendezvény a Szauna -LEGEK hétvégéje
nevet viseli majd, ahol az ország
legjobb mesterei, az ország legjobb szaunaceremóniáival, az ország egyik legnagyobb szaunájában forrósítják fel a levegőt.

GIRO 2022: Rózsaszín fényben a fürdő
2022 májusában Magyarországról rajtol a Giro d’Italia
országúti kerékpáros körverseny. A verseny május 6-án a
195 km-es Budapest-Visegrád
szakasszal veszi kezdetét,
május 8-án, vasárnap Zalakaroson is áttekernek a bringások.
A verseny egyik szimbóluma, hogy 100 nappal a Nagy
Rajt előtt rózsaszínbe borulnak
az útvonal menti települések
épületei.
A Rózsaszín fények éjszakájához csatlakozott a Zalakarosi
Fürdő is, így január 26-án este
ünnepi fényekben tündökölt a
város egyik legszebb épülete,
felvéve a verseny hivatalos színét.
– Fantasztikus este volt, nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, melyet ezúton is köszönünk a zalakarosi lakosoknak.
A májusi futamra már most
izgalmas programokkal készülünk, de ez egyelőre maradjon
meglepetés – jelezte Podlovics
Péter. – Zalakaros a kerékpárosok fellegvára, hiszem számos
hasonló rendezvénynek ad
otthont, így egy percig sem
haboztunk és büszkén támogattuk ezt a programot is.

CSALÁDBARÁT HELY VÉDJEGYET KAPOTT A FÜRDŐ
2022 januárjában a fürdő auditáláson vett részt és büszke tulajdonosa lett a Családbarát Hely tanúsító
védjegynek újabb két évre. A Családbarát Hely tanúsító védjegy egy minősítési rendszer, amely egy hivatalos
auditálási folyamat eredményeként dönti el, hogy mely jelentkezők kaphatják meg azt.
A Családbarát Magyarország Központ kormányhatározat alapján alakította ki és fejleszti tovább a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerét és eljárásrendjét, valamint végzi a szervezetek
minősítését. Az új védjegy egy egységes, magas szintű kritériumrendszeren alapuló tanúsítvány, melynek
célja, hogy a Családbarát Hely tanúsító védjegy garantált minőséget jelentsen.
– Nekünk Zalakaroson és a Zalakarosi Fürdőn a családok az elsők – mondta el Podlovics Péter vezérigazgató –, így az idei évben tervezzük különböző attrakciók megvalósítását, valamint rengeteg izgalmas
gyermekprogramot is.
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Városi
pótszilveszter
Látvány disznóvágás,
ételkóstoló, folklórműsor,
a Kis-Balaton kincseit, a
helyi értéktári elemeket
bemutató előadások és
imázsfilm vetítése, illetve
csipkeverés, szalmafonás,
valamint bábszínház, zenés műsor és mulatság is
várta az érdeklődőket a
Karos Korzón a pótszilveszteri programon. A
nagy érdeklődésre számot
tartó rendezvényt január
végén szervezték meg.

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA
KÖRZETI VERSENY –
NAGYKANIZSA
Jankovics Eliza: mellúszás
1. helyezés; gyorsúszás 2. helyezés
Deutsch Boróka: mellúszás 3. helyezés; gyorsúszás 3. helyezés

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA
MEGYEI DÖNTŐ
Deutsch Boróka: 50 m-es
mellúszás 2. helyezés
Felkészítő tanár: Jankovics Attila
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Zalakaros Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján

pályázatot hirdet a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
IGAZGATÓI MUNKAKÖR betöltésére.
A munkáltató, a munkavégzés helye:
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár –
8749 Zalakaros, Hegyalja utca 40. és az intézmény alapító okiratában meghatározott telephelyek.
Az ellátandó munkakör: igazgató (vezető
állású munkavállaló)
A munkaviszony időtartama: határozott
idejű munkaviszony 5 évre, 2022. május 1-től
2027. április 30. napjáig, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Az önkormányzat az igazgató munkaviszonyának lejártát követően a kulturális szakmai
munkakörben történő továbbfoglalkoztatást
nem biztosítja.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A jogszabályban és a képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és
programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek
lebonyolításának, a helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi,
térségi kiállítások megszervezése, kulturális
versenyek szervezése, lebonyolítása. Az intézmény tevékenységéhez kötődő pályázatok elkészítése. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és
hatékony működésének biztosítása, szakmai
munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért,
a fenntartó által hozott intézményt érintő
döntések végrehajtásáért.
Munkabér és juttatások: A munkabér
megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel történik.
Pályázati feltételek:
1.) A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekez-

dés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:
a) felsőfokú végzettség és közművelődési
szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési
szakirányú szakképesítés,
b) végzettségének, szakképzettségének
vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése
VAGY
a) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú
végzettség és szakképzettség és szakirányú
középfokú szakképzettség
b) végzettségének, szakképzettségének
vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett
2.) magyar állampolgárság
3.) cselekvőképesség
4.) büntetlen előélet, és annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt
5.) vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása
6.) államháztartási és vezetési ismereteket
nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy
ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül
elvégzi)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1.) fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
2.) az intézmény vezetésére vonatkozó,
szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,
3.) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
4.) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú
tudományos tevékenység bemutatása,
5.) iskolai végzettséget, szakképzettséget,
legalább 5 év szakmai tapasztalatot, 120 órás
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
képzést igazoló okiratok másolata,
6.) ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.)
EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat,
hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,

7.) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik;
hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
8.) nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
9.) nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz,
10.) nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a
értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 1-től
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. március 16.
A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt Novák Ferenc polgármester nyújt
a 06-93/340-100-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatói pályázat” megjelölést.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a kulturális intézményben
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi.
A pályázatokat Zalakaros Város Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, várhatóan az
áprilisi rendes ülésén. A pályázat elbírálásának
határideje: 2022. április 30. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati
anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a
pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.zalakaros.hu
– http://intezmenyek.zalakaros.hu/1/ - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár honlapja
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Civil
szervezetek
köszöntése
2022
Zalakaroson több mint
kéttucatnyi legkülönbözőbb
státuszú civil szervezet működik. 2011 óta hagyomány,
hogy vezetőiknek januárban
megköszönöm munkájukat,
a szervezetek tagságával pedig általában májusban a civil
napon szoktunk találkozni.
A köszönet mellett önkormányzatunk a Civil Alappal
anyagilag is segíti a működésüket, elismerve a település életében betöltött szerepüket. Az
elmúlt esztendők a közösségeink életében is rendkívüliek
voltak, a járvány alapvetően
megnehezítette működésüket.
Az emberi kapcsolatok korlátozása, az anyagi források szűkülése nagy károkat okozott.
Sajnos nagyrészt elmaradtak a
próbáik, a találkozások, a közös élmények, a fellépések.
Többen kerek évfordulósok
ebben az évben, így például a
25 évesek: Dalárda-Vegyeskar,
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány, a Zalakarosi
Iskoláért Közalapítvány.
Az évfordulósoknak külön
gratulálunk!
Ezúton is megköszönöm a
civil szervezeteink- egyesületeink, alapítványaink, művészeti
csoportjaink vezetőinek, tagságának a múlt évi munkáját!
Büszkék vagyunk Önökre!
További sikereket, sok-sok
élményt és mindenkinek jó
egészséget kívánok!
Novák Ferenc
polgármester

A ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
FELHÍVÁSA
A Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt
esztendőben adójuk egy százalékának felajánlásával segítették az alapítvány munkáját.
Amennyiben tehetik, kérjük, hogy az évben is éljenek az egy százalék felajánlásának lehetőségével az
alapítvány részére. Az alapítvány adószáma: 18959105-1-20
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

TÁJÉKOZTATÁS
2022.02.01-től a reumatológiai szakrendelés időpontja a Zalakarosi Fürdőn az alábbiak szerint
változik:
Hétfő–kedd–szerda: 9.00–14.00.
Csütörtök–péntek: 9.00–12.00

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: Ziegler-nyomda Kft., Keszthely

