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Zalakaros város lapja

XXVI. évfolyam 7. szám
Mi tagadás: jóleső érzéssel
sétálhatunk néhány hét óta a
városban. Életre kelt, lüktet Zalakaros.
Hosszú, hónapokig tartó
csend után végre újra vidámság
költözött az eddig alvó településre. A fürdő strandjára, élménymedencéibe, kezelőhelyiségeibe visszaköltözött az élet,
ismét sétálókkal teltek meg az
utcák, zsivaj tölti meg a Karos
Korzót, pörögnek a filmek a
kertmoziban, sokan gyönyörködnek a termáltó csodás környezetében, bringázó családok,
rengeteg futó, túrázó lepte el a
várost. Szó, ami szó: igazán jó
ezt látni. Nem tudjuk, milyen
fordulatot vesz az életünk a
további hetekben, nem tudjuk,
mennyire válunk a vírus különféle variánsainak kiszolgáltottjaivá, de egyelőre örülhetünk a
nyárnak, városunk régi és új
csodáinak, és tegyük is ezt
meg, élvezzük ki a helyzetet,
ahogyan azt a Zalakarosra eddig ellátogatók már tették is!
A képek magukért beszélnek: Zalakaros újra él!
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Újra lüktet a város
NYÁR, VIDÁMSÁG, ÉLET
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TISZTELT LAKOSSÁG! TISZTELT
INGATLANTULAJDONOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közvilágítási lámpatestek meghibásodását a http://mvmwatteta.hu hibabejelentés aloldalán, illetve
munkaidőben a 06-72/511-599 telefonszámon közvetlenül a Szolgáltató felé is bejelenthetik. Csoportos hiba esetén a 06-80/205-020
ingyenesen hívható telefonszámon tehetnek bejelentést. Kérjük,
éljenek a fenti lehetőségekkel, segítsék ezzel önkormányzatunk
munkáját!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TILOS AZ ÉGETÉS A SZEZONBAN!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.)
önkormányzati rendelete alapján ZALAKAROS VÁROS BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN, AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT MÁJUS 1. ÉS SZEPTEMBER 15. KÖZÖTT A SZABADBAN ÉGETNI TILOS! Kerti hulladék égetése szeptember 16. és április 30. között szerdai és szombati napokon
8 és 17 óra között történhet. Felhívjuk a zártkerti és a külterületi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy zártkertben, illetve külterületen
égetni csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800
Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel: 06-93/516-003) engedélyével lehet.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy pontosításra, kiegészítésre kerültek az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, a zöldterületek ápolásával kapcsolatos teendőikről rendelkező helyi szabályozások és ezek be nem
tartása esetén alkalmazható szankciók. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a
közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati
rendelete alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:
– az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról
– az ingatlannal határos nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
hulladékok eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos
biztosításáról
– a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület,
valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket
veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal
biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét
és köteles gondoskodni a nyesedék elszállíttatásáról.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a telkükről, a járda, illetve úttest fölé növő ágak levágásáról, illetve a vízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek. Felhívjuk
a figyelmüket arra, hogy az, aki a helyi környezet védelméről és a
közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati
rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal és
közterület tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi,
SZÁZÖTVENEZER FORINTIG TERJEDŐ KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁGGAL SÚJTHATÓ.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Településkép védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
alapján:
1. A
 településképi követelményekről való településkép-védelmi
tájékoztatás és szakmai konzultáció igénybe vétele kötelező:
a
 ) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenység,
b) a közterületi telekhatáron kerítés építés,
c ) a régi településrész Ófalu területén, tájképi szempontból meghatározó területeken minden építési tevékenység,
d
 ) lapos tetős épületek, tetőfelépítmények építése esetén.
2. A
 polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között – településképi véleményezési eljárást folytat le a településen végzett építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
munkák esetében.
3. A
 polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között – településképi bejelentési eljárást folytat le:
a
 ) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
b
 ) az épület homlokzatához illesztett, vagy önálló előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
c) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja
meg a nettó 20 m2 alapterületet,
d
 ) közterületről látható vendéglátó kerthelyiség kialakítása,
e
 ) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése,
f ) rendeltetési mód megváltoztatása,
g) reklámok és reklámhordozók létesítése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
h) föld feletti tárolótartályok, tárolók elhelyezése, építése,
i) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerítés, támfalak, kerti építmény építése, átalakítása,
j) üvegház, fóliasátor elhelyezése,
k
 ) magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,
l) napenergia, kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító berendezés, áru- és pénzautomata 6 métert meg nem
haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény elhelyezése,
m
 ) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és -tároló elhelyezése,
n) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények, információs táblák és hirdető-berendezései elhelyezése, megváltoztatása,
o
 ) útbaigazító hirdetmény elhelyezése, megváltoztatása,
p
 ) üzletportálok matricázása, fóliázása,
q
 ) szobrot, emlékművet, köztéri műalkotást elhelyezése,
r ) építési reklámhálót kihelyezése, nem építőipari termék megjelenítés esetén.
Tájékoztatom Önöket, hogy megkezdtük a kiadott településképi
vélemények és bejelentések visszaellenőrzését, illetve a bejelentés
nélkül végzett munkák ellenőrzését. Azon munkák esetén, melyek
településképi bejelentés nélkül épülnek (épültek), a polgármester településkép-védelmi kötelezési eljárást folytat le, melyet önkormányzati hatósági döntés formájában határidő tűzésével közöl az ingatlan
tulajdonosával, melynek eredménye bontás, helyreállítás is lehet. A
településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi
kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester
önkormányzati településkép- védelmi bírságot szab ki.
Zalakaros város főépítésze
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Ismét ülésezhettek a képviselők
ÖSSZEFOGLALÓ A MEGHOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
A járványhelyzet javulásának köszönhetően 2021. június 15-től újra
ülésezhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, így városunk képviselő-testülete is megtartotta soros, összevont bizottságiés képviselő-testületi ülését július 5-én.
q Többek között módosították
a város 2021. évi költségvetési rendeletét és döntés született a város
területrendezési eszközei módosítása tárgyában tervezési ajánlat
értékeléséről. A Zalakaros főépítésze koordinálásával lezajló ajánlattételi eljárás a Zalakaros 0123
hrsz.-ú területen új iparterület létrehozása, a 0131/1 hrsz.-ú volt
szennyvíz-szikkasztó terület hasznosítása és a jelenlegi erdőterület
mezőgazdasági területbe sorolása,
valamint a zalakarosi pavilonsortól
keletre eső terület építési vonal és
szabályozási vonal módosítása
tárgyköröket foglalta magába. Az
eljárás érvényessé és eredményessé
nyilvánítása során 1.150.000 forint
megbízási díj alapján tervezési
szerződés megkötésére kerül sor
Káli Mariann tervezővel.
q A Zala Megyei Önkormányzat „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon átnyúló regionális együttműködés terén”
című projekt keretében szlovén–
magyar határon átnyúló területfejlesztési hálózat kialakításában vesz
részt, melynek munkacsoportjához
dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke felkérésére csatlakozott városunk. A csatlakozási nyilatkozat aláírásával egyidejűleg
háromtagú munkacsoport felállítására került sor Novák Ferenc polgármester, Czimondor Nándor alpolgármester és Ódor László Lajos,
a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetője részvételével.
q Korábbi számunkban már írtunk arról, hogy az önkormányzat
ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény helyreállítása miatt vis maior
pályázatot nyújtott be, miután
2020. július 25-én a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék
megrongálta a város fő vízelvezető
csatornájának, a Torrens-ároknak a
burkolt medrét. A Belügyminisztérium támogatásával a város a felmerült költségek finanszírozására
3.615.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A kivitelezési munkákra a közeljövőben
ajánlati felhívást bocsátanak ki.
q A hivatal a gyógyhelyi látogatóközpont megvalósulása kapcsán
a rendőrség és a közlekedési ható-

ság bevonásával megvizsgálta a
Szőlő utca forgalmi rendjét.
Az önkormányzat a Szőlő utca
szélesítésére, illetve a keleti oldalon
parkolók létesítésére vonatkozóan
építési engedéllyel rendelkezik,
azonban a beruházás megvalósításáig is gondoskodni kell a látogatóközponthoz érkező gépjárművek
elhelyezéséről.
A képviselő-testület egyetértett
a forgalmirend-változásokra tett
javaslatokkal, és a Zalakaros, Szőlő

lakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
és
a
Zalakaros
Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját – munkájukat megköszönve – tudomásul
vették.
q A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatásának eleget téve a
polgármester kötelező éves szabadságtervéről szóló határozat
megerősítéséről, egyúttal 2021. augusztus 4. és 10. közötti időszakra
történő módosításáról is határoztak a képviselők.
q A település szolgáltatásainak,
attrakciónak továbbfejlesztése érdekében a turisztikai területen dolgozók javaslatainak bekérésére ke-

a játszótér továbbfejlesztésének
lehetőségére és a vízforgatás új
technikai megoldásaira. A tóra nyíló gasztronómia megvalósításának
lehetősége is további vizsgálatot
igényel – hangzott el az ülésen.
q A Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése miatt határozathozatalra
került sor a zalakarosi szállodák
részére meghatározott felnőtt,
gyermek- és diákjegy normál- és
kedvezményes időszakban való
árairól, valamint a NEAK által támogatott belépőjegyek árváltozásáról. Az árak megtekinthetők a
https://zkf.hu/araink oldalon. A Karos Sprint Klub és a Zalakarosi Fürdő Zrt. közötti együttműködési

A tanösvény bővítését is célként tűzték ki.
utca nyugati oldalára „Megállni tilos!” jelzőtábla, valamint a padkán
történő megállást is tiltó kiegészítő
tábla elhelyezését rendelte el, kizárólag rendezvények idejére. Az
érintett ingatlanok tulajdonosai a
forgalmirend-változásról értesítést
kaptak.
q A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megvizsgálta a közvetlen
kezelésében lévő ingatlanállományt,
amelynek eredményeképpen önkormányzatunk területén a Zalakaros
0132 hrsz. kivett árok 3769 m2 nagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezte. A képviselők támogatták a
megkeresést, így az önkormányzati
törzsvagyonhoz tartozó árok ingatlanvagyon tekintetében tovább rendeződik az önkormányzat kizárólagos tulajdonosi pozíciója.
q Alapítványi beszámolókat ismertek meg a képviselők, ezek
között a Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány, a Za-

rült sor a termáltó és ökopart
fejlesztési lehetőségei kapcsán. A
tó környezetének alapvető küldetése egyrészről egy rekreációs, nyugodt kikapcsolódást biztosító környezet kialakítása, másrészről a
családokra, azon belül is a gyermekekre fókuszáló kikapcsolódási lehetőség megteremtése. Kiemelt cél
volt a lelki egyensúly megteremtésére, a lelki béke elérésére szolgáló
fizikai környezet kialakítása a tónál.
Az elfogadott határozat egyetértett a tanösvény és az erdő attrakcióinak bővítésével, javasolta, hogy
pályázati források elnyeréséhez
tervek kerüljenek kidolgozásra,
egyúttal egyetértett a hangok tere,
a fények pavilonja használhatóságának, funkciójának fokozottabb
kihasználásával is. A Zalakarosi Fürdő Zrt-t felkérte a testület, hogy
vizsgálja meg a műszaki létesítmények, a szárazcsúszda áthelyezésének lehetőségét, és tegyen javaslatot a további működtetésre, kitérve

szerződés maximum 1,7 millió forint összegben hagyták jóvá.
q Lakossági kérelmet támogatott a testület, mikor a Zalakaros,
belterület 1323/8 hrsz-ú ingatlanon
található volt szikvízüzem helyiségét legfeljebb 2021. december 31-ig
tartó tárolási célú használatba adta
ingatlan- használati díj ellenében.
Elvi döntésként támogatták
egyházi közösségi színtér megvalósítását, melynek során felkérték
Zalakaros város főépítészét: vizsgálja meg annak lehetőségét, milyen terület és ingatlan felelhetne
meg a református egyház által
megfogalmazott célok megvalósítására.
A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár keretében működő Ezüst
Klub kérelemét is támogatták a
döntéshozók, melyben működési
célú támogatás felhasználási céljának módosításával utazási költségek finanszírozására kaptak jóváhagyást.
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Zöld Szálloda cím a Park Inn hotelnek
KÉT ÉVRE NYERHETŐ EL
Ismét viselheti a Zöld Szálloda
címet a Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa.
A Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége 1993-ban indította útjára a környezet védelme érdekében a hazai szállodákat ösztönző

tevékenységét Megalakult a szövetség környezetvédelmi szekciója,
és elkészült „Ne zavarj” címmel az
a programcsomag amely az energia- és víz takarékosségtól kezdve,
a hulladék kezelésen, csökkentésen
és újrahasznosításán át, a vendégek
tájékoztatásáig részletes szempon-

tokat tartalmazott, amelyek alapján a szállodák megalakíthatták
saját környezetvédelmi csapataikat,
és ki-ki saját lehetőségeihez mérten elkezdhette a munkát.
Az első pályázatot 1994-ben írta
ki az MSZÉSZ, és azóta kétévente
jelenik meg az újabb kiírás. A pályá-

zatokat 3 tagú zsűri bírálja el, szigorú szempontok alapján pontozza, és hirdeti ki a „dobogós”
helyezetteket. Mintegy 10 éve már
külön kerülnek értékelésre a hazai
és nemzetközi szállodaláncokhoz
tartozó, illetve az úgynevezett független szállodák.

Nyári gyermektáborok
MUNKAVÁLLALÓIT SEGÍTI A HUNGUEST HOTEL FREYA
Júliusban és augusztusban nyári táborokat szervez munkavállalói gyermekeinek a Hunguest Hotel Freya. A szálloda így próbál
segíteni az alkalmazásában álló olyan kisgyermekes szülőknek, akik
nehezen tudják megoldani a gyermekfelügyeletet az óvodai és általános iskolai nyári szünet idején.
A Hunguest Hotel Freya dolgozóinak gyermekei térítésmentesen vehetik igénybe a szállodában megszervezett nyári táborokat, napi négyszeri étkezést biztosítanak számukra, illetve dedikáltan nekik
szóló programokon vehetnek
részt. Kézműves foglalkozások, különböző animációk várják a szálloda legkisebb vendégeit, továbbá bepillantást
nyerhetnek a szállodai élet
mindennapjaiba, megismerhetik azokat a területeket, munkaköröket, ahol szüleik dolgoznak nap mint nap.
A Hunguest Hotel Freya
által szervezett nyári táborokban szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, a foglalkozások
elindítását pedig hosszas előkészítés és az engedélyek beszerzése előzte meg.

„Minőségi vendégélmény nem létezik elhivatott, szakképzett
munkavállalók nélkül, szállodánk a koronavírus-járvány okozta féléves üzemszünet idején is megélhetést biztosított összes munkavállalójának, így nem volt kérdés, hogy nyári gyermekfelügyelettel segítjük azokat a kollégákat, akik egyébként ezt csak nehezen tudták
volna megoldani. A szállodában szervezett nyári tábor egyedülálló
lehetőséget biztosít arra is, hogy a gyermekek megismerjék szüleik
munkájának mindennapjait.” – mondta el Perjési Levente, a Hunguest Hotel Freya igazgatója.
A Hunguest Hotels zalakarosi egysége mellett a
gyulai Hunguest Hotel Erkel,
a nyíregyházi Hunguest Hotel Sóstó és az egerszalóki
Saliris Resort Spa & Conference ad helyet a kollégák
gyermekeinek szervezett
táboroknak.
A Hunguest Hotel Freya
közel féléves üzemszünetet
követően, 2021. május 7-én
nyitott újra, az 5,5 millió beoltott elérését követően pedig már védettségi igazolvány nélkül fogadhatja
pihenni vágyó vendégeit.
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Tisztelt Szállásadók!
Ahogy korábban tájékoztattuk Önöket, a július
havi vendégéjszakák után már be kell szedni a vendégektől az idegenforgalmi adót. Az erről szóló
idegenforgalmi adó bevallásokat augusztus 15-ig
kell hivatalunkban benyújtani és szintén ezen időpontig kell a beszedett adót befizetni. A bevallások
a korábbi évek gyakorlatának megfelelően benyújthatóak e-mailben, postai úton illetve elektronikusan
az önkormányzati hivatali portálon keresztül is. Az
oldal elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyi-

sem szükséges, Önök a szálláshelykezelő szoftver
használatával tesznek eleget nyilvántartási kötelezettségüknek. Kérem, hogy a szoftverből lekért
adatok alapján készítsék el a bevallásokat, ugyanis a
szoftver által továbbított vendégéjszaka számokat
látjuk mi is a hivatalban az NTAK rendszerben. A
bevallásokban feltüntetett adatoknak egyeznie kell
az NTAK rendszerből általunk lekért adatokkal. Eltérés esetén a bevallás javítására kell felkérnünk Önöket!

SZENTSZÉKI KIVÁLTSÁG
ZALAKAROS PLÉBÁNIATEMPLOMA RÉSZÉRE
A zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplom szentszéki kiváltságban részesült. A
kiváltságok ünnepélyes meghirdetésére 2021. július 25-én a
délelőtt 10 órai kezdetű szentmisében kerül sor a zalakarosi
templomban. A szentmisét
Varga László kaposvári megyéspüspök úr fogja celebrálni. Szeretettel hívjuk és várjuk
a Kedves Híveket ezen ünnepi
alkalomra! Kívánjuk, mind többen tudjanak részesülni az elnyerhető kegyelmekben lelkeik és a tisztítótűzben szenvedő
lelkek javára!
Istennek legyen hála!
Zalakarosi Plébánia

IGAZGATÁSI
SZÜNET
tolap. Az elektronikus benyújtásról részletes tájékoztató található honlapunkon az alábbi linken:
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/e-ugyintezes
Papír alapú kitöltéshez nyomtatványt szintén a
honlapról tudnak letölteni az alábbi helyen : https://
onkormanyzat.zalakaros.hu/nyomtatvanyok-ugyfajtak . A 2021. évi idegenforgalmi adó bevallás nyomtatványt a pénzügyi osztály nyomtatványai között
találják meg.
A papír alapú vendégkönyv vezetése továbbra

MEGÚJUL
A KERÉKPÁRÚT
EGY SZAKASZA
Várhatóan július végére fejeződik be a Termál út melletti kerékpárút szakasz átépítése.
A munkálatokhoz az önkormányzat a múlt évben nyújtott be
pályázatot a Magyar Falu Program
keretében az „Önkormányzati kerékpárút építése” pályázati kiírásra.
A kedvező elbírálás eredményeként a Magyar Falu Program keretében 31 millió forint támogatást
nyert városunk. A projekt keretében 325 folyóméteren meglévő önálló kerékpárút szakasz felújítása
történik (Alma utcai kereszteződésig) teljes pályaszerkezet átépítéssel a nyugati oldalon.

Az adó befizethető átutalással a 1174901515432230-03090000 számlaszámra vagy csekken,
mely a hivatal adócsoportjának munkatársaitól kérhető.
Kérjük, hogy további felmerülő kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal, elsősorban az
alábbi email elérhetőségeken: penzugy@zalakaros.
hu vagy adohatosag@zalakaros.hu.
Zalakaros Város Önkormányzata

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi nyári igazgatási
szünet időszaka 2021. július
19-től 2021. augusztus 22-ig
tart. A hivatal munkatársaielőzetesen meghatározott
beosztás szerint- a feladatellátás folyamatossága biztosítása mellett továbbra is
állnak az ügyfelek rendelkezésére.
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Próbaüzemmel indulnak
VÁLTOZATOS PROGRAMOK MINDEN ESTE A KAROS KORZÓN
Az idei nyár fontos fejezet városunk és lakóinak életében, mivel
Zalakaros új központja, a Karos
Korzó július elején próbaüzem keretében megnyitotta kapuit és
sok szeretettel várja az érdeklő-

dőket minden nap 16 órától 23
óráig.
Szeretnénk, hogy a Karos Korzó
látogatói között minden helyi lakos
is ott legyen, ennek érdekében
mindegyik zalakarosi postaládába

eljuttatunk egy tájékoztató kiadványt, mely egyben egy meghívást
is tartalmazott. Ebben a meghívóban bejárásra invitáltuk a zalakarosiakat, hogy személyesen is megismerhessék városunk új központját.

Örömmel mondhatjuk, hogy nagyon sokan elfogadták meghívásunkat és felkeresték az új épületet
és teret.
Az elkövetkező hónapokban
sokfajta szórakoztató programmal
készülünk a Korzón. Az elmúlt napok során megtartásra került szabadtéri fellépések nagyon népszerűek voltak a látogatók körében. A
továbbiakban is igyekszünk folytatni ezt a színes programkavalkádot:
az Artist Company akrobatái,
zsonglőrei szórakoztatják az érdeklődők apraját- nagyját minden nap,
több helyszínen és időpontban, utcazenészek, zenekarok lépnek fel,
vendéglátóegységek és egyéb vásározók várják a látogatókat.
Tisztelt Zalakarosiak! A Karos
Korzó a Város új központja, ahol
bebizonyosodik, hogy közösségünk
sok-sok „1000 szállal” kapcsolódik
egymáshoz. Egy hely, ahol családunkkal együtt lehetünk, barátainkkal szórakozhatunk és találkozhatunk másokkal, új barátságokat
szőve.
Korzózzunk együtt!
Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Zalakaros Város Napjai
KULTURÁLIS ÉS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK – 2021. AUGUSZTUS 18–22.
2021. AUGUSZTUS 18. SZERDA
17.00–24.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
18.00: Városnapi Ünnepség (Rendezvényközpontban)
2021. AUGUSZTUS 19. CSÜTÖRTÖK
17.00–24.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
19.30–20.00: Zalakarosi Dalárda előadása (Karos Korzó)
20.00–21.00: Pápai Musical Stúdió Társulatának műsora (Karos Korzó)
21.00–22.00: Mészáros János Elek koncert (Karos Korzó)
22.00–24.00: RETRO DISCO*

2021. AUGUSZTUS 22. VASÁRNAP
17.00–24.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
19.00: Karos Fúvósegyüttes koncertje (Karos Korzó)
20.00–21.00: Hevesi Tamás koncert (Karos Korzó)
22.00–24.00: RETRO DISCO*
A rendezvény ideje alatt a rendezvény és látogatóközpont előtti téren
kézműves kirakodóvásár, borházak várják a vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes!
A szervezők a program- és időpont változtatás jogát fenntartják!

2021. AUGUSZTUS 20. PÉNTEK
16.00–17.30: Bábszínház a Rendezvényközpontban
17.00–24.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
19.00–20.00: Bottal-fogó táncegyüttes fellépése (Karos Korzó)
20.00–21.30: The Biebers, Puskás Peti koncert (Karos Korzó)
21.30: Tüzijáték
22.00–24.00: RETRO DISCO*
2021. AUGUSZTUS 21. SZOMBAT
17.00–24.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
19.00: Karos Fúvósegyüttes koncertje (Karos Korzó)
20.00: Kalapács József és Rudán Joe koncert (Karos Korzó)
22.00–24.00: RETRO DISCO*

Archív felvétel
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Semmelweis-nap a fürdőn
A GYÓGYÁSZATON DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Semmelweis-nap, a magyar
egészségügy napján köszöntötte a Zalakarosi Fürdő gyógyászati részlegének dolgozóit
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója.
Podlovics Péter megköszönte a
munkatársak eddigi munkáját, kiemelten szólt a bezárások alatt
tanúsított hozzáállásról.
Hangsúlyozta: annak ellenére,
hogy a gyógyászati részleg nem
tudott működni és szakmájukban
nem tudtak tevékenykedni a részleg dolgozói, becsülettel, nagy
lendülettel és odaadással álltak
helyt a bezárások alatti karbantartási munkákban, és tanúbizonyságot tettek arról is, hogy csapatban
is kiválóan együtt tudnak működni, összetartásuk példás az intézményen belül is.
Az igazgató úgy fogalmazott:
a jövőben is számít a kollégák
munkájára, és nagyon bízik abban,
hogy mindenki a szakterületén
tud kibontakozni, tovább fejlődni
a továbbiakban.
Hangsúlyozta: a fürdő a gyógyászati kezeléseknek az elkövetkező időszakban még kiemeltebb
szerepet szán, amiben a részlegen
dolgozók lelkiismeretes hozzáállására továbbra is számítanak.

Van már Kidness igazolványod?
ZALAKAROS, A KIDNESS VÁROSA
2021-ben már 12. alkalommal
rendezik meg a hazai fürdők a Strandok éjszakáját, melyhez a korábbiakhoz hasonlóan a Zalakarosi Fürdő is
nagy örömmel csatlakozott! A ren-

dezvénysorozat célja, hogy az ide
látogató vendégekkel megszerettessék a fürdő kultúrát, valamint megtapasztalják, hogy a medencében
akár egy társasági élet is ki bontakozhat, barátok, ismerősök bulizhatnak együtt. SZABADON! Fergeteges
nyári hangulat, gyöngyöző koktélok
jellemzik az éjszakát!
A Zalakarosi Fürdő azonban
felnőttek mellett a gyermekek és
családok számára is rendkívül változatos és izgalmakban bővelkedő programkavalkáddal színesíti a
nyarat!

Zalakaros a Kidness városa, a
fürdő pedig a Nyugat-Balaton régió legnagyobb családbarát
komplexuma!
De miért is érdemes Kindess
igazolvány tulajdonosnak lenni?
Mert megannyi szuper plusz lehetőség vár a gyerkőcök számára!
Ajándék hullámvasút, fagyi és
egy szuper karkötő tulajdonosai
lehetnek, akik a Kidness csapat
tagjai, ezenkívül pedig egy regisztráció után értékes nyeremények találnak közöttük gazdára!
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Bűnmegelőzési iroda nyílt a fürdőn
Idén nyáron is megnyitotta kapuit a
bűnmegelőzési iroda a Zalakarosi Fürdő
területén. A vendégek biztonságát július
2-től augusztus 20-ig vigyázzák kortárssegítő fiatalok, akik az iroda megnyitását
megelőzően Kistolmácson felkészítő táboron vettek részt.

sító tevékenysége. Tavaly nyáron fürdőnkben
nem történt lopás, sem más bűncselekmény,
s úgy gondolom, ebben jelentős része volt a
bűnmegelőzési irodának – mondta el Podlovics
Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.

A szakemberek egyébként idén 24 középiskolást képeztek ki, összesen 42-en teljesítenek
szolgálatot. Közülük többen is járőrözéssel
segítik majd a biztonság fenntartását a következő két hónapban.

– A közbiztonságnak meghatározó szerepe van minden település életében, különösen igaz ez
a turizmusból élőkére – fogalmazott Novák Ferenc polgármester a
megnyitón. – Zalakaros kiemelkedően jó eredményeket ért el eddig
is e téren, szeretnénk, ha ezt a
továbbiakban is el tudnánk mondani magunkról. A fürdőzők biztonsága pedig, lévén, hogy a Zalakarosi Fürdő alapvetően
határozza meg életünket, kiemelten fontos, így örömmel fogadjuk
minden évben a kortárssegítőket.
– Az elmúlt évi tapasztalatok
mutatják, hogy nagyon hasznos a
fiatalok bűnmegelőzési felvilágo-

www.cobrakaros.hu
COBRA-KAROS Vagyonvédelmi
és Biztonságtechnikai Kft.

Riasztórendszerek
távfelügyelete
kivonuló szolgálattal.
Riasztórendszerek
szerelése
Vállaljuk apartmanházak, nyaralók,
családi házak,
üzletek, telephelyek
stb. távfelügyeletét!
Havidíj:
4000 forinttól (+ áfa)
ELÉRHETŐSÉG:
8749 Zalakaros,
Petőfi u. 38.
Telefon:
06-93/340-906
06-30/911-1534

Csak módjával!
PANASZOK A ZAJKELTÉSSEL KAPCSOLATBAN
Az elmúlt időszakban számtalan
megkeresés érkezett az önkormányzathoz helyi lakosoktól, üdülőtulajdonosoktól, magánszállásokon
nyaralóktól a város közigazgatási
területén végzett zajkeltéssel járó
tevékenységekkel kapcsolatosan.
Korábbi lapszámainkban folyamatosan tájékoztattuk az érintetteket a képviselő-testületnek a helyi

zaj- és rezgésvédelmi szabályok
megállapításáról szóló rendelete
vonatkozó előírásairól, melyek az
alábbiak: robbanómotoros kerti géppel keltett üzemi zajkeltés – május
1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban – vasárnap és ünnepnapok
kivételével – 7.00 órától 13.00 óráig,
15.00 órától 20.00 óráig, vasárnap és
ünnepnapokon 9.00 órától 12.00
óráig, – október 1-től április 30-ig

terjedő időszakban 7.00 órától 20.00
óráig végezhető.
– Fokozottan kérjünk mindenkit
ingatlanai rendbetétele, gyommentesítése során a fenti időpontokat
betartására! – fogalmazott Novák
Ferenc polgármester a probléma
kapcsán. – Ha végignézünk településünkön, öröm látni, milyen sok
helyen zajlik építkezés, felújítás,
az ingatlantulajdonosok szépítik,
renoválják lakóépületeiket, egyéb
ingatlanjaikat. Gyakran az átlagosnál nagyobb és hosszabb ideig
tartó zajkeltéssel járó építési munkák végzése során különösen fontos, kiemelten a nyári időszakban
szomszédaink és közvetlen környezetünk érzékenységére figyelni.
Kérünk mindenkit ezúton is, hogy
a zajhatással járó építési munkákat
lehetőleg reggel 8 óra és délután
17 óra közötti időszakra tervezzék,
ütemezzék!
A polgármester elmondta azt is,
hogy a hivatal a fentiek okán a jelenleg hatályos rendeleti szabályozást
felülvizsgálja.

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
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Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet

JEGYZŐI REFERENS

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– segíti a jegyzőt a Hivatallal, a Képviselő-testülettel és a lakossággal való kapcsolattartásban;
– közreműködik Zalakaros város, Zalamerenye község képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztései előkészítésében;
– választervezetet készít a jegyzőhöz írott kérelmekre, megkeresésekre;
– közreműködik jegyző által kért szerződések, levelek, egyéb
iratok készítésében;
– folyamatos kapcsolattartás a Városfejlesztési valamint a Koordinációs és Hatósági Osztállyal, jegyzői utasítás szerint munkájuk segítése.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, cselekvőképesség; büntetlen előélet;
– Felsőoktatásban szerzett alábbi szakképzettség valamelyike:
közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi, szakképzettség;
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy
kormányablak ügyintézői vizsga.
– Min. 2 éves közigazgatásba szerzett tapasztalat
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
– Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és
azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés;
– Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés
és erről szóló nyilatkozattétel.
Elvárt kompetenciák:
– önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
– kiváló helyesírás és szakmai nyelvezetű fogalmazási készség,
– magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– azonnali munkakezdés;
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga;
– ASP ismerete;
– LOCLEX jogszabályszerkesztő rendszer ismerete
– saját személygépjármű.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/2719/2021. valamint a
munkakör megnevezését: jegyzői referens
– Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– Zalakaros város, Zalamerenye község önkormányzati beruházásainak előkészítése, ütemterv szerinti lebonyolítása;
– kivitelezők, szakértők, beszállítók, versenyeztetése;
– megrendelői igények, elvárások képviselete;
– a Képviselőtestület által elfogadott fejlesztés tárgyában az
előzetesen kiválasztott tervezőkkel, kivitelezőkkel, beszállítókkal, szakértőkkel történő egyeztetés;
– Beruházási, felújítási javaslatok összeállítása;
– Főépítésszel való közreműködés;
– Lakossági panaszok kivizsgálása;
– Települési út, járda hálózat, vízellátás, csatornázás, közműfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati fejlesztések, karbantartások;
– Beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások koordinálása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Városfejlesztési osztály Az irányítása alá
tartozó személyek száma: 2
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság;
– Cselekvőképesség;
– Büntetlen előélet;
– Felsőoktatásban szerzett alábbi szakképzettség valamelyike: építészmérnök, építőmérnök, gazdaságtudományi szakképzettség;
– Min. 3–5 éves tapasztalat;
– Önállóság, felelősségvállalás, magas fokú terhelhetőség;
– P recizitás, képesség az adminisztrációs feladatok pontos elvégzésére;
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
– Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és
azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés;
– Kttv. 85-87.§-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés
és erről szóló nyilatkozattétel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–a
 zonnali munkakezdés; – k
 özigazgatási gyakorlat;
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga;
– műszaki ellenőri végzettség;
– tervezői gyakorlat; – saját személygépjármű.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
azonnal. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 2.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZK/2565-1/2021. valamint a
munkakör megnevezését: városfejlesztési osztályvezető
– Személyesen: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző, Zala megye,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben
benyújtott pályázatokról a jegyző dönt. A pályázatot kiíró szerv a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.zalakaros.hu honlapon szerezhet.
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