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Kannavirág királynő választás 2017
ISMÉT NAGY SIKERT ARATTAK A LÁNYOK
A nemespátrói Bogár Szabina nyerhette el idén a Kannavirág Királynő címet a városunkban immár ötödik alkalommal
megrendezett
szépségkirálynő választáson. Udvarhölgyei
Szaluter Tünde és Kőhalmi Vivien lettek, előbbi a Pest megyei
Dányból, utóbbi Szombathelyről érkezett.
Az idei évben több mint ötvenen jelentkeztek az előválogatásra, ahonnan az online
szavazásra húszan jutottak be,
közülük pedig tíz szépség kerülhetett a döntőbe.
A hölgykoszorú a Kannavirág Királynő választás esti megmérettetése előtt a strandon is
bemutatkozott, komoly sikert
aratva a strandolók között, az
igazi bemutatkozás azonban július 8-án este, a Dísz téren, zsűri
és népes nézőközönség előtt
történt.
A leányok utcai, strandi és
estélyi viseletben is megmutatták magukat, kétségtelen azonban, hogy a legnagyobb sikert
az est során is a bikinis bevonulással aratták.
Az átöltözések között a nézők nem unatkoztak, hiszen
több színvonalas produkció is
szórakoztatta őket. Fellépett
az Enter Breakers formáció,

Nagy Jonathan illuzionista és
társa, a nagykanizsai Várkonyi Daren. Utóbbi fiatalember

zsenge kora ellenére nagy magabiztossággal mutatkozott be
a színpadon, ügyes trükkjeit

nagy tapssal fogadta a közönség is.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Nem emelik az adókat

A jövő évre vonatkozóan nem emel adókat az önkormányzat, erről
döntött a képviselő-testület júniusi soros ülésén.
2017. július 1-től csökken a magánszemélyek kommunális adója, a
tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó és az állandó jelleggel
végzett iparűzési adó már a maximumot éri el, valamint 2017. július
1-től bevezetésre került a lakosság részére a szemétszállítási díj, mely
terhet jelent minden háztartásban – hangzott el a döntés indoklása
kapcsán.
Bevétel növekedés esetlegesen
az újonnan nyíló szálloda által befizetésre kerülő tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adóból és
építményadóból, iparűzési adóból
várható. Ugyanakkor a bizottságok javasolták a képviselő-testület
számára, hogy kérjék fel a polgármestert és a jegyzőt, vizsgálják meg
az iparűzési adón belül a mikro-vállalkozásoknak esetlegesen nyújtott
kedvezményt és ezek hatásait, a
települési adó bevezetésének lehetőségét és hatását a rendezvény
helyszíneken működő vállalkozások
számára; iparűzési adókedvezmény
biztosítását, melyből a vállalkozások dolgozóik számára kerékpárokat vásárolhatnak a kerékpáros barát önkormányzat jelleget erősítve.
Ennek határidejét a szeptemberi soros ülésre javasolták meghatározni.
Javasolták továbbá, hogy a vá-

ros polgármestere a Zalakarosi Turisztikai Egyesület koordinálásával
szervezzen egyeztetést a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi
Vállalkozók Szövetségének elnöksége valamint az önkormányzat
között az önkormányzati adópolitikáról, annak elveiről, azzal, hogy
készüljön egy vitaindító összeállítás az önkormányzat költségvetési
kondícióiról, az önkormányzati feladatokról és azok finanszírozásáról. Javaslatot tettek a bizottságok
arra is, hogy a testület kérje fel a
polgármestert arra, hogy a parkolási díj bevezetése tárgyában szorgalmazza a Karos- Park Kft-t és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület felé,
hogy vizsgálja meg a bevezetéshez szükséges intézkedéseket és a
bevezetés lehetséges következményeit. Ennek határidejét október
végére határozták meg.

TISZTELT
SZÁLLÁSADÓ!
TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Zalakaros Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének az 5/2017. (II. 10.)
a 2017. évi igazgatási szünet
elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete alapján a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi
igazgatási szünet
nyári időszakban: 2017. július 24-től 2017. augusztus
20-ig, téli időszakban: 2017.
december 27-től 2018. január
1-ig tart.
A nyári időszakban történő
igazgatási szünet időtartama
alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.
A téli időszakban történő
igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

Bűnmegelőzési iroda a strandon
HOGY A SZEZON IS BIZTONSÁGBAN TELJEN
Július elején ismét megnyitotta kapuit a bűnmegelőzési iroda
a strandfürdő területén.
– A kortárs segítő táborok
résztvevői az augusztus 20-ig
tartó szezonban azért dolgoznak
a fürdő területén és a környező parkolókban, hogy a turisták
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma minél kevesebb legyen – bocsátotta előre a zalakarosi Gránit Gyógyfürdőben kialakított
iroda megnyitóján dr. Molnár József ezredes, nagykanizsai rendőrkapitány. – Én 2003 óta követem
az iroda működését, és miközben
abban az időben a szezonban 3040 bűncselekményről kaptunk
bejelentést, addig 2010-11 óta (köszönhetően a diákok és az őket
irányító kollégák munkájának) ez
a szám nullára, nulla közeli értékre redukálódott, s a szabálysértések is minimálisra csökkentek. Azt
hiszem, ez egyértelmű siker – az
idén kicsit nehezebb lesz a dolguk, ugyanis új szálloda nyílik a

városban, ami több fürdővendéget jelent.
Dr. Molnár József hozzátette: a fiatalok bűnmegelőzéssel, a strandon

hogy az évi több százezer turista
milyen hírét viszi a városnak, ezért
is fontos a bűnmegelőzési iroda
munkája. Krampek Mihály, a für-

hagyott értékek, a parkoló autók figyelésével, a turisták figyelmeztetésével foglalkoznak, ha kell, útbaigazítást adnak, s általában az eltévedt
gyerekek is hozzájuk kerülnek.
Novák Ferenc polgármester
úgy vélekedett: nem mindegy,

dő igazgatója arról beszélt, hogy
mára a fiatalok jelenléte az objektum mindennapjainak részévé
vált. Végül Nagy Zoltán ezredes,
megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes jó munkát kívánt a
fiataloknak.

A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú, szabályszerű
hasznosításában szeretnénk
segíteni a szállásadóknak. A
szállásadó a tevékenységét
akkor folytathatja, ha az illetékes jegyző hatósági nyilvántartásba vette. A szállásadó
köteles e célra rendszeresített
vendégkönyvet vezetni, melyet a használatbavétel előtt
a jegyző hitelesít. A vendégkönyvnek – a vendég saját
kezű aláírásával – a következőket kell tartalmaznia:
– a vendég neve, születési
helye és ideje – nagyon fontos,
ugyanis a 18 év alattiakat csak
abban az esetben tudjuk mentesíteni az IFA alól
– a vendég lakcíme, személyi igazolvány száma, a külföldi
vendég útlevelének a száma,
határátlépés helye,
– a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja.
Az idegenforgalmi adó magánszálláshelyeken 350 Ft/fő/
nap.
Kivétel: a 18 életévét be nem
töltött magánszemély, valamint
a tulajdonos egyenes ági hozzátartozója.
Zalakaros Városnak ez egy
nagyon fontos adóbevétele,
ugyanis állami támogatás jár
minden forinthoz, és ebből
tudunk virágosítani, utakat
rendbe hozni és fejlesztéseket
megvalósítani.
Mindezekért
is
kérjük
együttműködésüket!
A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság, valamint az idegenrendészeti hatóság, a bűnüldöző,
igazságszolgáltatási és a nemzetbiztonsági szervek tekinthetnek be, ellenőrzést folytathatnak.
Az ellenőrzést napközben
08.00 és 20.00 óra között lehet folytatni. Az ellenőr köteles magát és az ellenőrzési
jogosultságát igazolni.
Kérjük, számítsanak 2017.
július 1-től Zalakaros Város
területén fokozottabb ellenőrzésre.
Zalakaros, 2017. június 15.
Magyarné Kovács Judit sk.
pénzügyi osztályvezető
Ujsághy Györgyi sk.
adóügyi ügyintéző
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Több csatornát nézhetünk
MŰSZAKI FEJLESZTÉS A TELEVÍZIÓS ÉS INTERNET HÁLÓZATBAN
E hónap elején a Gelka-Hírtech Kft. új előfizetői csomagokkal jelent
meg mind a műsor-, mind az internet szolgáltatás területén.
A műszaki fejlesztés lapunk megjelenésének idejére a végéhez ért,
a felhasználók mostantól szélesebb műsorkínálattal találkozhatnak,
és a nagykanizsai központú optikai betáplálásnak köszönhetően jóval
kisebb hibalehetőséggel használhatják a hálózatot.
A fejlesztésekben az önkormányzat is partner volt, a változások az önkormányzati honlapon is
hamarosan elérhetőek lesznek.
Minderről Pusztai László, a Gelka-Hírtech Kft. műszaki vezetője
tájékoztatta lapunkat.

Az elérhető csatornákról a cég
minden előfizetőnek kézbesített
tájékoztatást, aki valami miatt a papír alapú csatorna kiosztással nem
találkozott, az a cég honlapján és
Facebook-oldalán is megnézheti a
lehetőségeket.

mészetesen folyamatosan fogadják
és rugalmasan kezelik a változtatási igényeket.
A Kft. azokra is gondolt, akik
még analóg rendszerű (képcsöves)
televízióval rendelkeznek, számukra 55 csatorna elérhetőséget tudnak biztosítani.
Az analóg rendszerű készülékeket ugyanakkor el lehet látni egy
külső jelátalakítóval, úgynevezett
„set top box”-szal, a jobb képminőség és magasabb műsormennyiség érdekében.
Miután a Kft-nél az egyéni előfizetők tekintetében nincs készülék

limit, egy háztartásban akár több
televízió készüléket is üzemeltethetnek (egy előfizetői csomag
térítése ellenében), de a digitális
műsorok vételigénye esetén a műszaki lehetőségek miatt elképzelhető, hogy több készülék esetén
igény szerint bővíteni kell a boxok
számát is.
A műszaki átállás kapcsán kérik,
keressék ügyfélszolgálatukat, ahol
a munkatársak tájékoztatást adnak és segíteni fognak a felmerülő
problémák elhárításában.
Gelka-Hírtech Kft Nagykanizsa,
Platán sor 4 fsz. Tel: 06 93/516-112.

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Zalakaros Város vonatkozásában a közszolgáltatási feladatokat társaságunk, azaz a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zrt- látja el, és 2017. július
egytől a lakossági díjfizetésre áll át társaságunk.
Elmondta: a pályázati támogatás
segítségével kiépített új regionális optikai hálózatán az eddigi 63 (analóg)
csatorna helyett több mint 90 SD, és
28 HD digitális képfelbontású (DVB-C
rendszerű) műsorcsatornát, s mint
tájékoztatójukban láthatták, kódolt
tartalmú HBO-csomagot is továbbítanak. Utóbbiban mozi és felnőtt tartalom is található, ez a csomag azonban
külön előfizetést igényel.

Pusztai László elmondta: csomagáraik három kategóriában érhetők el, (bruttó) 800, 2800 és 4000
forintért. Az előfizetők mielőbbi
visszajelzéseit várják a csomagok
vásárlását illetően. Aki nem jelez
a következő számlázási időszakig,
annak az új csomagját a korábban
igénybe vett csomag kategóriájába
sorolják. A műszaki vezető azonban hangsúlyozta: a jelzéseket ter-

TISZTELT GÉPJÁRMŰ
TULAJDONOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalakaros Város Önkormányzata
2017. július 05-től módosította a helyi környezet védelméről és
a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) számú önkormányzati rendeletét.
A Rendelet értelmében Zalakaros város területén, a közterületeken a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon
parkolni, azt bármi módon károsítani az alábbi táblával jelölt
helyeken tilos.
A ZÖLDTERÜLETEN PARKOLNI TILOS!
A szabálytalan parkolás közigazgatási eljárást von maga után!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szabálytalan parkolás közigazgatási hatósági eljárást von maga után, ezért kérjük a rendelet
betartását.
Szabóné dr. Csányi Mariann
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

A díjfizetésre negyedévente kerül sor, az éves ürítési gyakoriságot lebontva a közszolgáltatási számla egységesen 19,5 ürítést fog tartalmazni. Jelenlegi információink alapján az egy ürítésre vetített díj 180,99 Ft/ürítés+ÁFA, ami negyedévente bruttó
4483 Ft ürítési díjat jelent.
Kérjük Ügyfeleinket, hogy a pontos számlázás véget az adataikban történő mindennemű változást a szamlazas@zalaispa.
hu e-mail címre, vagy postai úton a ZALAISPA Nonprofit Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1. személyes ügyfélfogadás
helye: Zalabér, 3096/12 hrsz. illetve telefonon a 92/707-510 számon jelezni szíveskedjenek.
Az ügyfélszolgálati irodán keresztül a negyedéves számlázási
ciklust megelőzően, – febr. 15-ig, máj. 15-ig, aug. 15-ig, nov. 15-ig
– terjedő dátumnapig fogadja el a változás bejelentést az ingatlan tulajdonostól, vagy az önkormányzati lakások bérlőjétől és
vagy az önkormányzattól a Közszolgáltató, az adott negyedévre vonatkozó számlázás megváltoztatására és korrigálására. A
határidőn túli változás bejelentés csak a következő negyedéves
számlázási ciklusban kerül figyelembe véve.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok 33. § (1) bekezdése
alapján, – „a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.” – az
általános szerződési feltételeket egy háromoldalú megállapodásnak kell tekinteni, mely alapján az ingatlantulajdonos – beleértve a természetes és nem természetes személy ingatlantulajdonost – kötelezően igénybe veszi a közszolgáltatást.
Kérjük amennyiben bármilyen jellegű kérdése van, úgy forduljon hozzánk bizalommal.
Bővebb információ ÁSZF letölthető: www.zalaispa.hu
ZALAISPA Nonprofit Zrt.
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Sok vendég regisztrát a csúszdázásra a fürdőn.

A rekordkísérletben a Karos Sprint Úszóklub fiataljai is részt vettek.

Rekordot döntöttek a fürdőn
HUSZONHÉT ÓRÁN ÁT CSÚSZDÁZTAK

A folyamatos vízi csúszdázás
magyarországi
időtartam-rekordja dőlt meg a Zalakarosi
Fürdőben. Csaknem ötszáz jelentkező 27 órán át csúszdázott
az élményfürdőben június 24-én
szombaton 10 órától június 25.
vasárnap 13 óráig. Összesen több
mint nyolcezerszer csúsztak le a
rekorddöntők, a rekordkísérletet természetesen bizottság felügyelte és jegyezte. A kísérletet
a Magyar Szabadidősport Szövetség is támogatta.
Az éjszakai órákban munkahelyi
közösségek, tűzoltóegységek, de
főleg sportoló egyesületek tagjai
tartották a frontot, volt csapat,
amelyik csaknem két órát teljesített.

Horváth Erika, a Zalakarosi Fürdő marketing ügyintézője elmondta: előzetesen csaknem ötszázan
regisztráltak a rekorddöntési kísérletre. A folyamatos vízi csúszdázás
hazai csúcsát korábban Siklóson
állították fel, ez a rekord eddig 26
óra volt.

Vasárnap 13 órakor végül hivatalosan is megdőlt az eddigi
rekord.
– Percenként öten csúsztak
le, az összes csúszás tehát biztosan több mint 8000, a legyőzött
szintkülönbség pedig több mint
40 kilométer – mondta Sebestyén

István, a Magyar Rekordok regisztrátora.
Az új eredményt hivatalosan is
feljegyezték: a csaknem 500 résztvevő 27 órára javította a csúcsot.
A Zalakarosi Fürdő ezúton is köszöni a résztvevőknek a fantasztikus teljesítményt és a kitartást.

Csobbanj Európával! 2017
Idén is megrendezték a strandon a Csobbanj Európával programot, melynek célja, hogy a nyár
folyamán, a Europe Direct iroda munkatársai a strandok, élményfürdők területére kitelepülve, ingyenes tájékoztatást nyújtsanak a strandolóknak az uniós állampolgárság adta lehetőségekről.
Ugrálóvárral, képességfejlesztő, logikai, ügyességi és memóriajátékokkal várták a legkisebbeket
egy kis fürdőzés utáni kikapcsolódásra a fürdő területén felállított EU-sátornál.
A gyerekjátékokon kívül a felnőttek számára is készültek uniós tanácsadással, a helyszínen kitöltött EU-totóért pedig nyeremények jártak.

A ZALAKAROSI FÜRDŐ JÚLIUSI PROGRAMJAI
JÚLIUS 12., 26., AUGUSZTUS 9., SZERDÁNKÉNT, 10.00–17.00:
Bivalyrezervátum kitelepülése – egész napos kreatív foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak. Játékosan tanulhattok a természetről!
Ismerd meg a bivalyok különleges világát – A Balaton – felvidéki
Nemzeti Park ismertetője sok – sok érdekességgel
Tudod mi a haris? És a compó? Ha kíváncsi vagy, várunk!
Helyszín: Strand – Panki világa
2017. JÚLIUS 28-ÁN PÉNTEKEN:
Újra Strandok Éjszakája a Zalakarosi Fürdőben!
21.00 - 02.00 óráig: Ez az este a táncról szól!
A Strandok Éjszakáján felejthetetlen élményben és látványban lesz
része! A Copacabana Brazil Showtánc műsor táncosai elkápráztatják
Önöket eredeti latin, vérpezsdítő zenével, ritmusos össztánccal és szemet gyönyörködtető látvánnyal!
Fellépő: Copacabana Brazil Showtánc. Zene: Rió Zenekar.
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A gyerekek június 21-én vettek búcsút az iskolától, 15 diák
végleg, hiszen ők az új tanévet
már középiskolában kezdik.
A nyolcadikosoktól az iskola
nevében Grófné Csatos Andrea
igazgatónő köszönt el, az évet
Horváthné Nagy Elvira zárta.
Elhangzott: a Móra-iskolából ez
év végén 13 diák térhet haza kitűnő bizonyítvánnyal, és sikerrel zárták a tanévet a zeneiskola

Évzáró az iskolában

VÉGET ÉRT A TANÉV, ELBÚCSÚZTAK A NYOLCADIKOSOKTÓL
tanulói is. Az ünnepségen több
mint félszáz tanuló vehetett át
oklevelet, könyvet az év során
végzett kiemelkedő munkájáért,
és többen kaptak elismerést az

Elköszöntek a nyolcadik osztályosok is a tanévzáró előtt.

iskola alapítványától is. Az évzárón köszönték meg a Szülői
Munkaközösség leköszönő tagjainak önkéntes munkáját is, és
az intézmény elbúcsúzott Hohl

Lászlóné tanítótól, aki az iskola
létrehozása óta egyengette számos kisdiák útján a tanulásban,
s 42 esztendőt töltött el a gyermekek között.

Négy évtizednyi tanítás után búcsúzott az iskolától Hohl Lászlóné.

Kannavirág királynő választás 2017
ISMÉT NAGY SIKERT ARATTAK A LÁNYOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A nézősereg a zsűri tagjaként
is bemutatkozó Varga Viktor mini
koncertjének is örülhetett, illetve
Varga Izabella és Szőke Zoltán profi
műsorvezetésének
segítségével
megismerkedhetett a hölgyekkel is.
– Zalakaros szimbolikus virága a kannavirág, melyből évről
évre több mint 30.000 tő díszíti az idén 20 éves születésnapját
ünneplő várost. Minden évben a
kannavirág virágzásának idején
kerül megrendezésre a nagysikerű királynőválasztás, ahol megválasztják Zalakaros legszebb virágszálát is, de a 20 éves évfordulóból
kerekített 2.0-ás misszió, szó szerint új köntösbe öltözteti a lányokat – jelezte a rendezvény kapcsán
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.
– A rendezvény az évek alatt országhatáron átnyúló programmá
nőtte ki magát, amit a helyszínen
általában 1500-2000 ember és neves zsűri kíséri figyelemmel.
A zsűri tagjai: Sütő András színész, Varga Viktor énekes, Balassa-Szökrönyös Éva az ETALON

magazin főszerkesztője, Styaszni
Dorina, a 2016-os Kannavirág Királynő választás győztese és Benkő
Péter fotóművész voltak.
A versenyzők megjelenéséről az

idei évben a nemzetközi sikereket
elért divattervező és modell, Dudik
Szonja gondoskodott, kifejezetten
a jubileumi eseményre összeállított
kollekciókkal.

A Kannavirág Királynő értékes nyereményekkel távozhatott:
150.000 forint készpénz Zalakaros
város felajánlásából, 2 éjszakás kikapcsolódás a MenDan Magic Spa
&
Wellness
Hotel jóvoltából,
címlapfotózás az
Etalon Magazin jóvoltából
Benkő Péter
közreműkö désével, egy
városi kerékpár a Yanko’s
Bike jóvoltából,
30.000
forint értékű
tetszőlegesen
felhasználható
ajándékutalvány
a Zalakarosi
Fürdő
felajánlásából és
Dudik Szonja
által tervezett
egyedi
fürdőruha lehetett az övé.
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Arany minősítést kaptak
KONCERTEN MÉRETTETTE MEG MAGÁT A KAROS FÚVÓSEGYÜTTES

Mind koncertzenei, mind szórakoztató zenei kategóriában arany
minősítést szerzett a Karos Fúvósegyüttes. Városunk fúvószenekara
minősítő hangversenyére a kertmoziban került sor június 24-én, a
zenészeket számos jó barát, rokon,
ismerős, Zalakaroson tartózkodó
vendég biztatta jelenlétével és lelkes
tapsával a minősítő koncert során.
A szakmai zsűri szigorú szempontsor szerint pontozta az együttes előadását, a végeredmény pedig
a legjobb minősítés, azaz az arany
lett mindkét kategóriában.
A közönség felállva, vastapssal ünnepelte kedvenceit, s mivel a minősítő
koncertre éppen a Magyar Bor Napján került sor, a jelenlévők koccinthattak is a zenekar sikerére és egymás
egészségére, egyúttal a város ezzel a
koccintással nevezett a legkedveltebb
borvidék cím elnyerésére is.
A Tatár Csaba vezette Karos
Fúvósegyüttes sikerének ezúton is
szívből gratulálunk, büszkék lehetünk arra, hogy a minősítést hazai
közönség előtt szerezhették meg
fúvósaink.

Strandfoci kupa
Ismét strandfoci kupának adott
helyet a fürdő homokos pályája.
Színvonalas mérkőzések, kiemelkedő egyéni teljesítmények és sportszerű játék jellemezte a kupát,
melyen 6 csapat vett részt. A játék
befejeztével a csapatok a strandfürdő
szolgáltatásait élvezhették.
Eredmények: 1.
VIZMŰ, 2. K&H, 3.
WBST.
Gólkirály:
Vlasics Dániel. Legjobb kapus: Gergő
Áron. Legjobb mez ő n y j á t é ko s: R a c k
Róbert.
Legsport-

szerűbb csapat: Pat FC. A kupát a
Gránit Gyógyfürdő és a Turisztikai
Egyesület szervezte, a díjakat Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
és Horváth Erika, fürdő marketing
ügyintézője adta át.

2017. július 13.
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ÉRTESÍTÉS A VILLAMOS HÁLÓZATOK KÖRNYEZETÉNEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL
A Vilkor Kft. (székhelye: 8840 Csurgó, József A. utca 2/A) értesíti az E.ON
Dél dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a ) ellátási területén
lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket – ideértve a
természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat –, a továbbiakban együtt Ingatlantulajdonosok), hogy Zalakaros város bel és külterületein a villamos hálózatok nyomvonalának és
biztonsági övezetének tisztítását megkezdi, legkésőbb 2017. 07. 31-én.
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ezt megelőzően elvégezhetik az ingatlanukat
érintő vezetékek biztonsági övezetének tisztántartását, azaz az akár
élő, akár elszáradt, gondozott vagy
gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítását, a fák gallyazását.
A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése
és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A biztonsági övezet tisztántartásának jogi szabályozását a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3)
bekezdése, 137. §-a, illetve a villamos
művek, valamint a termelői, magán, és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.
A növényzetre vonatkozó korlá-

tozások a biztonsági övezetben: fa
vagy más növény akkor telepíthető,
hagyható meg, ha véglegesen kifejlett
állapotában
– 1000 V felett 35000 V névleges
feszültségszintig 5 méternél,
– 1000 V-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél, 2 méternél
jobban annak legkedvezőtlenebb
helyzetében sem közelíti meg az
áramvezetőt.
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint, tilos
– olyan növényzet telepítése és
tűrése, amelynek magassága kifejlett
állapotában meghaladja a 4 métert,
– olyan növényzet telepítése és
tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését
akadályozza.
A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a

FELHÍVÁS! TISZTELT KAROSIAK,
INGATLANTULAJDONOSOK!

Településünk 1995. évben csatlakozott először a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, 2002. évben a városok kategóriában
I. helyezést, majd 2003. évben az Entente Florale európai versenyen
ezüstminősítést szerzett, azóta is számos elismerés birtokosa. Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a megmérettetéshez.
A zsűri várhatóan július 26-án, szerdán fogja személyesen értékelni településünket.
Kérünk mindenkit, hogy a jelzett időpontra szíveskedjen ingatlanát rendbe tenni, megszépíteni, hogy Zalakaros ismét sikeresen és
eredményesen szerepelhessen a versenyen, lakosaink és vendégeink
pedig szép, virágos, rendezett környezetben élhessenek, pihenhessenek!
Köszönettel:
Novák Ferenc s.k.
polgármester

teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet
tulajdonosának – kell rendszeresen
megfelelően gondoznia, hogy azok a
vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültségszintű
vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelíthessék meg.
Kérjük, hogy az élet-, baleset- és
vagyonbiztonság érdekében az Ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt
a feladatot elvégezni! A vezetékek
által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy
hol nem felel meg növényzet mérete,
magassága a jogszabályi előírásoknak,
az éves növekedést is figyelembe véve,
és ennek megfelelően tegyék meg a
szükséges intézkedéseket.
Kérjük, hogy hálózatot veszélyesen
megközelítő fák és egyéb növényzet
gallyazása, eltávolítása előtt - az élet-,
baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő
feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos
a feszültségmentesítés elvégzése
és a szakfelügyelet, melyet az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges
feszültségmentesítés
elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a
VILKOR Kft. sem vállal.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. régió-központjának címe,
elérhetősége:
Nagykanizsai Régió Központ
8800 Nagykanizsa, Király u. 1.
Telefon: 06-93/503-500
Telefax: 06-93/503-533
Amennyiben az Ingatlantulajdonos
ezen értesítés megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti

be az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál,
hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem
végzi el, úgy az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó -azaz a VILKOR Kft. jogosult
és köteles a munkát a jogszabályok és
a szabvány előírásai, valamint a vonatkozó rendeletben foglalt távolságok
betartásával elvégezni.
A biztonsági övezet tisztántartási
munkálatainak elvégzése utáni elvárt
távolság a növényzet növekedését is
figyelembe véve, az alábbi:
– 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter a vezeték
mentén oldalt, alul
– 1 kV-nál nem nagyobb névleges
feszültségszintnél 2 méter a vezeték
mentén oldalt, alul
a fenti távolságok függőleges síkja és a vezeték felett növényzet nem
maradhat.
Vállalkozó megnevezése: VILKOR
Kft. Címe: 8840 Csurgó, József A. u.
2/A. Elérhetősége: 82/571-190
Fax: 82/471-410
E.mail: vilkor@enternet.hu
Az eltávolított növényi részek,
gallyak, kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos rendelkezik.
Kérjük az Ingatlantulajdonosok
együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás
minősége, folyamatossága biztosított legyen, és azt ne zavarják,
akadályozzák a villamoshálózathoz
érő ágak, növények által előidézett
baleseti helyzetek, feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.
A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták
telepítését és megtartását javasoljuk.
Együttműködésüket köszönjük.
VILKOR Kft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• főiskola
• magyar állampolgárság,
büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok igazolások:

• diploma másolat, erkölcsi bizonyítvány
• önéletrajz
A munkakör augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. július 17.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy elektronikus úton: Hartainé Bobay Éva
részére a óvoda@zalakaros.hu
E-mail címen

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

