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Az új évre koccintottak
ELISMERÉSRE MÉLTÓ A VÁROS CIVIL ÉLETE

Megyei és városi vezetők is megjelentek az újév köszöntő fogadáson.
Partnerei, a megye politikai és gazdasági életének szereplői, a megyei
sajtóorgánumok, valamint a városban működő
civil szervezetek képviselői társaságában köszöntötte az új esztendőt városunk.
A hagyományos újév
köszöntő fogadáson, melyet az önkormányzat, a
fürdő és a turisztikai
egyesület közösen szervezett, a Hotel Karos
Spában várták a vendégeket.
(Folytatás
az 5. oldalon.)

Dr. Józsa Zsanett, Tarr Lászlóné és Szabóné dr. Csányi Mariann
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MEGLÉVŐ KUTAK
ENGEDÉLYEZTETÉSE
TÁJÉKOZTATÁS
KÚTAMNESZTIA
A vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 29. §(7)
alapján:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a
létesítő vagy üzemeltető, aki
az egyes belügyi tárgyú és más
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI.
tv.(…) hatálybalépését (2019.
01. 01.) megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet
felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési
eljárást 2020. december 31-ig
kérelmezi.”
A fennmaradási engedélyhez kötött vízgazdálkodási bírság az 1996. június 1. előtt kiépített vízi létesítmények
esetében (függetlenül a
kútamnesztiától) nem kerül kiszabásra.
Amennyiben az 1996. június
1. és 2019. január 1. között kialakított vízi létesítmények
nem kerülnek legalizálásra
2020. december 31-ig, 2021. január 1-től arra csak fennmaradási bírság kiszabása mellett
lesz lehetőség.
Vízjogi fennmaradási engedély kiadását a helyi jegyzőtől
kell kérni a következő esetekben:
– a kút legfeljebb 500 m3/év
víz igénybevétellel kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel
– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van és
magánszemélyek részéről a
házi vízigény vagy a háztartási
igények kielégítését szolgálja
– nem gazdasági
vízigényt elégít ki.

célú

Egyéb esetekben a fennmaradási engedély kérelmével a
területileg illetékes Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell fordulni.
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A kölcsönös bizalom jegyében
AZ ELMÚLT ÉS AZ IDEI ÉVRŐL NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL
2020-at írunk. Mindig kíváncsisággal, izgalommal vegyes érzésekkel lépünk át az új évbe. Vajon mit hoz számunkra? És bár csak nemrég léptünk át az újba, máris értékeljük az elmúltat. Mit tettünk az
előző évben? Tudtunk-e volna többet, jobbat? Elégedettek voltunk-e,
vagyunk-e azzal, amit magunk mögött hagytunk? E kérdések megválaszolására kértük Novák Ferenc polgármestert.
– Milyen eredményeket emelne ki az elmúlt évből turisztikai és
politikai tekintetben?
– Komoly eredménynek tekintem a turizmus terén, hogy folytatódott a látogatottság növekedése, és a turizmusszakmai vonalon
számtalan közönség- és szakmai siker született, legyen az a fürdő, a
szállodáink, vagy a turisztikai szervezeteink élete, s büszke vagyok
arra, hogy személy szerint is részesültem elismerésekben 2019 során.
Politikai tekintetben két meghatározó választást is magunk mögött
tudhatunk. Május végén zajlottak az
európai uniós választások, októberben az önkormányzatok összetételéről született döntés. Az európai
választások alapvetően tágabb környezetünk sorsát, a helyhatósági választások pedig Zalakaros életét határozzák meg fél évtizedre. Bíztam
az emberek bölcsességében, hogy a
magyarság, a település érdekeit
szem előtt tartva döntenek mindezekről. Örülök neki, hogy így is történt. Gyakorlatilag új összetételű
testület kapott bizalmat, én pedig a
harmadik ciklusomat kezdhettem
meg polgármesterként.
– A város életére, jövőjére
ható beruházások is történtek
2019-ben. Melyeket emelné ki?
– Meghatározóak számunkra
minden esetben a városunk gazdasági életének alapját képező fürdő-fejlesztések. 2019-ben két komoly beruházás is történt a
Zalakarosi Fürdőn: megújult a
gyógycentrum, és átadták az új
szaunavilágot. Úgy gondolom, e
fejlesztések létjogosultsága nem is
kérdés, és ezek is hozzájárultak a
fürdő ötcsillagos minősítésének
megszerzéséhez.
Mindezeken túl megújult a város tulajdonában lévő Fürdő Hotel,
minőségi környezettel és szolgáltatásokkal várja immár a vendégeket. Kiemelten fontosnak tartom a
település központjában húzódó
kerékpárút megépítését, melyet
sikeres nemzetközi pályázattal valósíthattunk meg, és nagyon komoly előrelépés az ipari csarnok
átadása. Településünk arculatán
sokat szépített a Petőfi utcai jár-

dafelújítás
és
árokburkolás, illetve az, hogy
több belterületi
utunk is megépült, megújult
tavaly. Bővíteni
tudtuk a civil házat, és örömteli
fejlesztés volt a
napkollektorok
építése, kihelyezése is.
A kaposvári
püspökség támogatásának
köszönhetően önálló plébániaépület létesült az Isteni
Irgalmasság temploma mögött. És
bár nem minősül beruházásnak,
mégis hatalmas eredmény, hogy
van végre állandó fogorvosi rendelés a városban; sok munkába, erőfeszítésbe került ennek elérése.
– Vannak-e olyan feladatok,
amelyeket tavaly nem sikerült teljes mértékben rendezni, megoldani, így áthúzódnak az idei évre?
– Sajnos nem oldódott meg a
háziorvos kérdése, és nehézségeink vannak az orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatban is. Ennek rendezése az idei év kiemelt
feladata lesz.
Indítani szeretnénk a kamerarendszer bővítését célzó beruházásunkat, pályázattal kívánjuk felújítani a Tourinform-irodát. A
parkerdő létesítményei is „megértek” az újításra, itt illemhely létesítése is szükségessé vált. Elnyert
pályázatunk van WIFI hálózat kiépítésére , amellyel szeretnénk viszonylag teljes körűen lefedni a
települést. Az egyik legforgalmasabb útkereszteződésben intelligens gyalogátkelőhelyet létesítünk
a Balatoni Fejlesztési Tanácsnak és a
rendőrségnek köszönhetően.
– 2020 nagy beruházása lesz
minden tekintetben a gyógyhelyközpont kialakítása. Mi az, ami
idén ebből készen lesz, mennyi
pénzt kell ebbe fektetnie a városnak, s miért mondjuk azt, hogy ez
a beruházás meghatározza a város jövőjét?
– Remélhetőleg ebben az évben

befejeződik a beruházás, egy új
települési központ létrehozásával.
Megvalósítása mérföldkő Zalakaros történetében. 1982 óta dolgozom itt, a város életében egyetlen
hasonló nagyságrendű beruházás
volt, amikor elkészült a fürdő fogadóépülete. Az
pontszerű beruházás volt, most
pedig egy komplex fejlesztésre
készülünk.
– Milyen anyagi kondíciókkal
rendelkezhet a
város az idei évben? Változnak-e
a polgármester
lehetőségei?
– A gyógyhelyi
beruházás leköti a
szabad forrásokat, s ez eléggé
leszűkíti a mozgásterünket. A gazdasági programunkban azonban
szerepeltetjük mindazokat a beruházásokat, amelyek jogos igényként felmerültek a lakosság részéről, és természetesen tartalékoljuk
a projektekhez szükséges önrészeket is. Terveink szerint a képviselő-testület február 13-i ülésén fogadja el az éves költségvetést,
tehát akkor válnak az elképzelések
hivatalossá. Előzetesen annyit, hogy
a civil alap továbbra is működik.
Intézményeinknél, gazdasági szervezeteinknél egyrészt tudjuk biztosítani a kötelező emeléseket, illetve szándékunk, hogy próbáljuk a
béreket növelni, a cafetériát biztosítani. Igyekszünk intézményeink
igényeit is kielégíteni. A turisztikai
szervezeteinknek is biztosítjuk a
szükséges forrásokat. Lépnünk kell
a kiesett labdarúgópálya pótlása
ügyében is.
Örömteli, hogy mind a bizottságok, mind a polgármester hatáskörei bővültek, a kölcsönös bizalom
jegyében
igyekszünk
gyorsítani, egyszerűsíteni az előttünk álló feladatok megoldását.
Teendőim ellátásához kapok személyes segítséget, s javasoltam a
közterület-felügyelet létrehozását
is, mindezek mellett tárgyalunk a
hivatal átszervezéséről.
Nagyon bízom a lakosság, a hivatali munkatársak, a képviselő-testület és a városi szervezetek támogatásában, az együttes, előremutató
munkában. Ezt kívánom magamnak,
magunknak erre az esztendőre!

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A FÜRDŐDOLGOZÓK
BÉRRENDEZÉSÉRŐL
DÖNTÖTT
Kiemeltként
kezelve,
több fordulóban is foglalkozott a képviselő-testület a
város legnagyobb gazdasági társasága, a Zalakarosi
Fürdő dolgozóinak bérrendezésével.
Novák Ferenc polgármester
elmondta: az eredményes gazdálkodásból keletkezett bértömeget jóváhagyva, szakítani kívántak az elmúlt évek jövedelmi
szinteket figyelmen kívül hagyó,
azonos nagyságú emelésének
gyakorlatával a képviselők.
Utoljára például ugyanis
egységesen 12+4% -os emelésről született döntés, amellyel
tovább nőttek a kereseti különbségek a legkevesebbet keresők és a felsővezetők között.
(A +4% a visszatartott
béremelésből december hónapban prémium címén került kifizetésre. )
A képviselő-testület négy jövedelem sáv bevezetését javasolta a munkáltatónak, amelyben – korrekciós szándékkal –
az alacsonyabb bérszinten dolgozók bérének jelentősebb
emeléséről döntöttek.
Ennek értelmében a legalacsonyabb jövedelemsávban éves szinten átlagosan
27.000 Ft/fő/hó, a legmagasabb sávban 5.000 Ft/fő hó
emelést javasoltak.
Az adott bérsávban személyre szabott differenciálási
jogot kapott a menedzsment.
Korábban már döntött a
testület a prémium rendszerének átalakításáról is. A több
milliós prémium kifizetésének
lehetőségét megszüntették, a
keretösszeg megtartása mellett azt 600.000 Ft-ban maximalizálták. Ezzel gyakorlatilag
megteremtették annak lehetőségét, hogy a vezetőség
bárkinek a kiemelkedő munkavégzését anyagilag is elismerhesse, így minimum 25 fő
kaphat ekkora jutalmat, de ha
kisebb az összeg ennél, akkor
ennél többet is.
A javaslat tehát összességében a jövedelmi olló szűkítését, az alacsonyabb bérek
felzárkóztatását
célozta,
anyagilag is elismerve az ezeken a területeken foglakoztatottak munkáját.

4

2020. január 23.

TISZTELT
LAKOSSÁG!

JÓ TUDNI...
ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁSOK
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004. (VI. 11)
rendelete 5. § /2/ bekezdése alapján
/2/ 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
a 4.§. szerinti értékek betartása mellett folytatható, ezen időszakot meghaladó időtartamban zajkeltéssel járó tevékenység nem végezhető.

Tekintettel az önkormányzati rendelkezésekre
kérjük Önöket, hogy az ingatlanaik rendbetétele,
gyommentesítése során a fenti időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
AZ INGATLANOK
TISZTÁN TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
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 Képviselőtestületének 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

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
HIRDET.
A fórum időpontja: 2020.
február 24. (hétfő) 17.00 óra.
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola (Aula)
2020. február 14-én (péntek)
12.00 óráig leadhatják kérdéseiket az Önkormányzat felé személyesen a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán
vagy a hivatal@zalakaros.hu
email címen. A fórumra tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosságot!
Zalakaros Város
Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSHELY
ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE
Tisztelt Szállásadók!
A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20) Kormányrendelet nyilatkozattételi és
adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az Önök számára.
Valamennyi egyéb szálláshelynek el kellett végeznie a szálláshely
regisztrációját a 2019.12.01–2019.12.31. közötti időszakban az NTAK
oldalán. A regisztrációról részletes tájékoztató olvasható a https://
info.ntak.hu/regisztracio/ oldalon. A REGISZTRÁCIÓHOZ SZINTÉN
SEGÍTSÉG KÉRHETŐ A TOURINFORM IRODA MUNKATÁRSAITÓL!
Figyelem! A regisztrációhoz minden esetben Ügyfélkapu hozzáférés szükséges, aki nem rendelkezik ilyennel az kérem, hogy keresse
fel az okmányirodát, ahol elkészítik részére.
Az egyéb szálláshelyeknek a regisztrációt követően 2020. január
1-jétől a szálláshelykezelő szoftverükön keresztül havi adatszolgáltatást kell nyújtaniuk a szálláshelyük forgalmáról.
FONTOS, HOGY MIND A NYILATKOZATOT, MIND AZ IGAZOLÁST SZÁLLÁSHELYENKÉNT KELL BENYÚJTANI!
A jegyzőnek a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámáról 2020. január 31-ig
tájékoztatnia kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
üzemeltetőjét.
A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31.
napjáig a jegyzőnek írásban – a magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti
bontásban – adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Kérem, hogy aki határidőre nem tett eleget a fentiekben leírt
kötelességének az soron kívül tegye azt meg, mert hatósági ellenőrzésekre fog sor kerülni, mely szankciókat alkalmazását eredményezheti.
Amennyiben kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban
akkor kérem, hogy küldjék a penzugy@zalakaros.hu email címre
vagy hívják a 93/540-039 –es telefonszámot.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző
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Az új évre koccintottak
ELISMERÉSRE MÉLTÓ A VÁROS CIVIL ÉLETE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A meghívottakat elsőként Novák Ferenc polgármester köszöntötte, aki kiemelten szólt a város
civil életéről, a Zalakaroson működőd civil szervezetekről, városért
végzett munkájukról, és be is mutatta a meghívottak előtt a szervezetek képviselőit. Mindezek mellett
szólt a megye településeivel kialakított kapcsolatokról, rámutatva:
ezeket kimeleten kívánják kezelni a
jövőben is, s különösen fontosak a
turisztikai, gazdasági tekintetben
meghatározó szereppel bíró városok és Zalakaros együttműködései.
A polgármester Hévíz, Keszthely és
Nagykanizsa Zalakarossal ápolt
együttműködését külön is kiemelte.
A Zalakaros életében meghatározó szereppel bíró fürdő ez évi
terveiről szólt a polgármestert
követően Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója.
Mint mondta: a fürdő idén ünnepli fennállásának 55. évfordulóját, melyre méltó módon szeretnének készülni, terveik között
szerepel a családi strandmedence
rekonstrukciója, egy ifjúsági szálló
kialakítása, kempingfejlesztés és
egy új beléptető rendszer kialakítása is.
A vendégeket köszöntötte Ruzsics Ferenc, a megyei közgyűlés
alelnöke is, aki elismerően szólt a
város civil életéről és elért eredményeiről pohárköszöntőjében.
A vendégeket ünnepi műsorral
is köszöntötték, melyen Szabó Benjamin és Soós Violetta zongorázott,
illetve a Kanizsa Fúvósegyüttes zenélt.
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Zalakaros is a toplistán
TISZTELT ZÁRTKERTI INGATLANTULAJDONOS!
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX.11.)
önkormányzati rendelete 36.
§ (9) bekezdése alapján:
(9) A kertes mezőgazdasági területen kerítést és
közműépítményt elhelyezni
az út tengelyétől számított
4 méteren, gazdasági épületet pedig az út tengelyétől számított 8 méteren túl
lehet.
A fentiek alapján kérjük a
tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a zártkerti ingatlanjaik utcafronti kerítéseit
a rendeletnek megfelelően
szíveskedjenek elhelyezni,
illetve átépíteni.
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy az utcafronti kerítések
létesítése, annak átépítése
csak településképi bejelentést követően kerülhet sor.
Azon kerítések esetén, melyek településképi bejelentés nélkül épülnek (épültek), Hivatalunk kötelezési
eljárást kezdeményez a tulajdonossal szemben, melynek eredménye bontás, illetve bírság is lehet.
Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal

ZALASZABAR
KILÉPETT
Zalaszabar Község Önkormányzata a 2019. december 11-i
ülésén döntött arról, hogy
2020. január 1-jétől a Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatalból ki kíván válni. Erre figyelemmel Zalakaros Város és Zalamerenye Község Önkormányzat
Képviselő-testületei a 2019. december 12-i együttes ülésén úgy
döntöttek, hogy a két önkormányzat fenntartásában működik tovább 2020. január 1-jétől a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal.

IFA-BEVÉTELEK ALAKULÁSA
A KSH rendelkezésre álló adatai alapján 2018-ban országosan közel 15 milliárd forint szedtek be a helyi önkormányzatok idegenforgalmi adóból, amely fontos bevételi forrás a jelentős vendégforgalommal rendelkező hazai települések számára.
Az 2018. évi IFA-bevételek országosan közel 15 milliárd forintot
tettek ki, ami 2017-hez képest 9,
2014 óta pedig összesen 59 százalékos növekedést jelent.
A toplista első 100 települése
között 14 budapesti kerület van, de
közülük is a legkisebb a
10. kerület, több mint 60
millió forinttal. Az első
nem budapesti település
a rangsorban Hévíz.
A Balaton törvényben
rögzített 51 település
IFA-bevétele együtt meghaladta a 2,6 milliárd forintot, ami az országos
bevétel kb. 17 százaléka.
A legrangosabb balatoni
települések Hévíz, Balatonfüred, Siófok, Zamárdi
és Balatonlelle, együtt 1,6
milliárd IFA-bevételt szereztek.

A vidéki települések IFA-toplistáját Hévíz, Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Siófok, Bük és Zalakaros
vezeti. Az IFA az évről évre érvényesített emelések következtében
a vendégéjszakáknál jobban növekedett, vagyis az egyre magasabb

összegű IFA nem volt visszafogó
hatással a piaci folyamatokra.
A két különböző adatbázisból
(KSH, NAV) származó települési
adatok összevetése azt mutatja,
hogy két kilógó érték (Budapest 5.
kerülete és Harkány) kivételével az
egy vendégéjszakára jutó átlagos
IFA-bevétel 273 és 508 forint között mozog, ami arra utal, hogy az
önkormányzatok, a szolgáltatók és
maguk a vendégek is jogkövetőek.

Új szaunavilágot adtak át
NYUGAT-MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓ KÉTSZINTES ÉPÜLET
Már több mint egy hónapja fogadja a vendégeket a Nyugat-Magyarországon egyedülállónak számító, kétszintes szaunavilág a Zalakarosi Fürdőben. A mintegy 450 millió forintból készült új épületrész
emeletén gőzkabin, aroma bioszauna, valamint élményzuhanyok
kaptak helyet.
Az alsó szinten – egyebek mellett – egy 60 férőhelyes szauna is
épült. Még májusban rakták le a
szaunavilág alapkövét. Eredetileg a
fedett fürdőhöz került volna az új
létesítmény, de szakmai okok miatt
végül az élményrészleg mellett kapott helyet a komplexum. Hét
hónapnyi munka után tegnap már
át is adhatták a kétszintes létesítményt. A majd félmilliárdos projektet a Magyar Turisztikai Ügynökség
100 millió forinttal támogatta. A
rendezvényen elhangzott: a szakmai összefogás nem csak a fürdőt,
de a várost is szolgálja. – Közösen
dolgoztuk ki azokat a terveket,
amelyek Zalakaros turisztikai fejlődését szolgálják. Így például szüle-

tett egy olyan terv, ami meg is valósult, hogy a Kisfaludy-program
keretében a Fürdő Hotelt felújítsuk. Ezt követte a szaunavilág elképzelésének megvalósítása, amit
100 millió forinttal támogatott a
turisztikai ügynökség. Konzorciumi
partnerei vagyunk egymásnak, folyamatosan egyeztetünk abban,
hogy ne csak szigetszerű fejlesztések legyenek, hanem a település
határain túl, a régiós érdekeket is
figyelembe véve tudjuk ezeket
megvalósítani – fogalmazott Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere.
Az egyszerre kétszáz ember
befogadására alkalmas komplexum fő attrakciója a 60 férőhe-

lyes szauna, de – egyebek mellett
– infraszauna, merülőmedence és
jakuzzi is várja a vendégeket. –
Az elkészült beruházás egy 400
négyzetméteres épületet jelent,
ahol két szinten vannak különböző attrakciók. Az emeleten van
egy aroma bioszauna, egy gőzkabin, s élményzuhanyok, valamint
egy infra pihenőtér. Az alsó szinten pedig kialakítottunk egy közel 60 fő befogadására is alkalmas finn szaunát, itt tartjuk majd
a szaunaceremóniákat. Van hideg
és meleg vizes merülőmedence, s
tágas pihenőtér ezen a szinten is,
és egy jakuzzit is elhelyeztünk mondta el Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
Idén másfél milliárdos fejlesztési
projektet hajtottak végre a zalakarosi intézményben, így megújult a gyógycentrum és a gyógykert, valamint elkészült a
szaunavilág.
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A magánszállásadók
számíthatnak a szakmai segítségre
DIGITÁLIS ADATSZOLGÁLTATÁS
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy
új, digitális adatszolgáltatási
rendszer, amely lehetővé teszi,
hogy valós időben legyen látható
az országban található összes
szálláshely forgalmi, statisztikai
adata.
Az új rendszer bevezetésével
minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudja teljesíteni a vendégek
bejelentkezésénél előírt adatrögzí-

tési kötelezettségét. Az NTAK közvetlen adatkapcsolat formájában
adatot fogad a szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja, feldolgozza, riportokat, elemzéseket készít,
és a szektor adatszolgáltató szereplői, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.
A rendszer Zalakaroson történő
bevezetését a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) által, 2019. december 3-án megtartott roadshow
segítette. A rendezvényen a nagy

számban megjelent, helyi magánszállásadók a rendszer használatához szükséges információkat, hasznos tanácsokat kaptak.
Emellett az előírt regisztrációval,
valamint a rendszer működésének
elsajátításával kapcsolatban a zalakarosi Tourinform-iroda is jelentős
szerepet vállalt a helyi szolgáltatóknak való segítségnyújtásban. A
magánszállásadók rendkívül nagy
számban keresték fel az irodát, az
ott dolgozók november és december hónapban összesen mintegy

250 munkaórát foglalkoztak ezen
ügyintézési folyamatokkal.
Egyeztetések zajlanak továbbá
egy egységes táblarendszer támogatásának kialakításáról. Emellett a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
további marketing akciókkal kívánja támogatni a szolgáltatókat.
A zalakarosi magánszállásadók
tehát a jövőben is számíthatnak
segítségre, az új rendszer használata során felmerülő, esetleges problémáikkal bátran fordulhatnak a
Tourinform-iroda munkatársaihoz.

TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEKRŐL
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 20,0 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 – 6,0 m-t 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
Zalakaros város főépítésze

8

2020. január 23.

Tovább folytatódnak a fejlesztések
A GYERMEKEK ÉVE LESZ A FÜRDŐN 2020
Városunk képviselő-testülete jóváhagyta a Zalakarosi Fürdő Zrt.
2020. évre vonatkozó beruházási tervét közel nettó 850 millió forint
értékben, amely egy újabb jelentős állomás a létesítmény hétéves
fejlesztési stratégiájának megvalósításához vezető úton.
– A stratégia a fejlődés és a siker legfőbb zálogaként jelölte
meg a közös munkát, a tapasztalatok megosztását vállalaton belül
és a külső partnerekkel is a fejlesztések, az üzemeltetés és a
marketing területén. Ennek jegyében kötöttük meg a hosszú távú
zalakarosi, térségi, stratégiai,
szakmai együttműködési megállapodásokat. A hétéves stratégia
mentén indult el a szolgáltatás és
az attrakciófejlesztés Zalakaroson, és elmondhatjuk, hogy jól
tartjuk az ütemet – kezdte Cziráki
László, a fürdő vezérigazgatója.
– Több ízben elhangzott már,
hogy 2020 a fürdőn a gyermekek
éve lesz. Mit jelent ez a tettek
szintjén?
– Igen, ebben az évben a gyerekek állnak programjaink, fejlesztéseink középpontjában. Előkészítettük a „Gyermekek éve 2020”
programsorozatunkat, amelynek
keretében a gyermekeket érintő
fejlesztéseket és felújításokat hajtunk végre. Idén az első ilyen
nagy projekt a strandon lévő V.
számú családi medence felújítása
lesz. Megújul a gépészet, cseréljük
a burkolatot, és új élményelemekkel is gazdagodik a strandunk

egyik legnépszerűbb medencéje.
Kettéválasztjuk a jelenlegi területet, egyik fele egy fokozatosan
mélyülő, lépcső nélküli egység
lesz, 50-60 cm vízmélységgel, ahol
a kisebb gyermekek is teljes biztonságban érezhetik magukat.
Fontos feladat, hogy egy medencén belüli korláttal biztosítjuk,
hogy ne mehessenek át a kisebb
gyerekek a medence mélyebb részeibe, ahol megmarad a jelenlegi
110–120 cm-es vízmélység, a nagyobb gyerekek örömére. A mélyebb szakaszon lévő csúszda vízfelületre
való
belógatását
csökkentjük, hogy több hely maradjon a biztonságos érkezésre,
valamint ugyanitt közvetlenül a
vízből indul vissza a csúszdához
vezető lépcső. Ami az attrakciókat illeti, egy 2 m magas vízi mászófalat helyezünk el, amelyet
egyszerre akár 4–5 gyermek is
használhat. A terveink szerint a
nyári szünetben már birtokba vehetik a gyerekek a megújult medencét.
A fürdő északi bejáratánál lévő
kihasználatlan fogadóépületet átalakítjuk. Egy több mint 40 fős
ifjúsági szállás készül, 3-4 ágyas
szobákkal, közvetlenül a strand

bejáratánál. Kihasználjuk a meglévő, kiváló állapotú vizesblokk kapacitásokat, közösségi teret alakítunk ki teakonyhával, valamint a
felügyelő pedagógusok részére
további 2 kétágyas szoba is létesül. Az ifjúsági szállás májustól
szeptemberig fog üzemelni, az itt
megszálló óvodás és iskolás csoportok részére fürdőbelépőt tartalmazó csomagokat kínálunk.
Terveink szerint idén májustól
már tudunk fogadni gyermekcsoportokat.
– Korábbi tervek között szerepelt kemping létesítése is.
Megvalósul ez az idei évben?
– Igen; a stratégiánk része,
hogy a fürdő déli részén kialakítunk egy 80 beállásos lakóautó
kempinget sátorhelyekkel, közel 2

hektár területen. Az új létesítmény egész évben nyitva tart, 24
órás portaszolgálattal várja a vendégeket. A kempingben létesül
egy közös vizesblokk, főzőhelyiség, mosókonyha, valamint egy
közösségi tér. A hozzánk érkező
kempingezők napidíja tartalmazni fogja a fürdőbelépőt, valamint
a víz– és szennyvízszolgáltatást,
az elektromos áram használatot
pedig beállásonkénti egyedi mérőórák alapján számoljuk el.
– Beléptető rendszer modernizálása. Ez is központi téma volt
több ízben.
– Régóta kardinális kérdést jelent a beléptető és értékesítő
rendszer modernizálása; ennek
tervezési folyamata elindult. A
fejlesztés magában foglalja majd
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a belépőjegy értékesítő rendszer
és a betegirányító, ütemező rendszer fejlesztését is. A beléptető
rendszert a legmodernebb, úgynevezett karórás rendszerre cseréljük, a jelenlegi karszalagos
megoldást felváltva, amely lehetővé teszi majd a készpénzmentes
fizetést a fürdőn belül, több önkiszolgáló értékesítési pont felállítását a vendégterekben, ahol például lehetőség nyílik real time
foglalási rendszerrel azonnal a
wellness kezelések megvásárlására is, készpénzmentesen úgy, hogy
a vendégünk távozáskor fizeti a
napi fogyasztását. További tervünk az online jegyértékesítés elindítása, amellyel szintén a várakozási időt rövidíthetjük le.
Önkiszolgáló automatákat helyezünk el a fogadóterekben, ahol
jegyet is lehet vásárolni, illetve az
online kapott QR kód leolvasásával azonnal átvehető az adott
napra szóló karóra. A személyzet
nélküli gyors kapukon keresztül
pedig egyenesen a fürdő területére mehet be a látogató.
A nagy volumenű informatikai
fejlesztés által nagyságrendekkel
kényelmesebben, gyorsabban,
gördülékenyebben történik majd
a beléptetés, ezzel megrövidítve a
várakozási időt, sorban állást, ami
a gyermekkel érkező családok illetve az idősebb korosztály számára is prioritást jelent.
Cziráki László hozzátette: nemzetközi ötcsillagos minősítéssel rendelkező fürdőként kiemelten fontosnak tartják a vendégeik
kényelmét szolgáló és a dolgozók
munkáját megkönnyítő rendszerek,
eszközök alkalmazását.

Zalakaros a nemzetközi
termálturizmus élvonalában
A Zalakarosi Fürdő sikeresen zárta a 2019-es
évet, számos díjat, elismerést, tanúsítványt tudhat magáénak a fürdő, az év végére pedig megkapta az Európai Fürdőszövetség ötcsillagos minősítését is. Cziráki László, a fürdő
vezérigazgatója úgy fogalmazott: létesítményük
a termálturizmus zászlóshajója Magyarországon,
az elmúlt időszakban sikert sikerre halmozott.
– 2019-ben az Év Fürdője közönségszavazáson
az előkelő 3. helyen végeztünk, majd megkaptuk
a Magyar Fürdőszövetség
In n o v á c i ó s
nagydíját –
Innovatív fürdőszolgáltat á s o k
kategóriában,
az ország legnépszerűbb
online szállásfoglaló rendszerének közönségszavazásán az Év
Tu r i s z t i k a i
At t ra k c i ó j a
minőségi díj
III. helyezést
értük el, megkaptuk a Családbarát Hely tanúsítványt, Mi lehettünk Magyarország első kerékpárosbarát fürdője,
a Magyar Fürdőszövetségtől szintén 5 csillagos
minősítést kaptunk. Amire pedig egész évben készültünk, és kétségtelenül a korona az elismeréseknél: az Európai Fürdőszövetség (AESB) Euros-

pa-Med nemzetközi 5 csillagos tanúsítványa,
amelyet 2019 decemberében kapott meg a Zalakarosi Fürdő, így hivatalosan is belépett az Európai
termálturizmus elitjébe. - jelentette be sajtótájékoztató keretében a vezérigazgató, majd hozzátette: ezzel a minősítéssel Magyarországon csak a
legjobb fürdők büszkélkedhetnek. A hazai fürdők
színvonala és elismertsége nemzetközi mércével
mérve is évről évre javul és ehhez a Zalakarosi
Fürdő is jelentősen hozzájárul.
Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere kiemelte:
a siker záloga
a
minőségi
munka, az innováció és a
jó marketing.
Hangsúlyozta:
a városi gyémánt marketing díj mellett számos, a
f ü r d ő v á ro s ban működő
szálloda ért el
előkelő helyezést országos
megmérettetések során,
közönségszavazásokon, és
szakmai megmérettetéseken egyaránt, ami egyértelműen jelzi,
Zalakaros jó úton jár. A polgármester kiemelte, a
település életének egyik legnagyobb fejlesztése, a
gyógyhelyi központnak a kialakítása előtt áll. Az 1,5
milliárd forintos beruházáshoz 1 milliárd forint kormányzati támogatást kapott a város.
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Karácsony után, új év előtt
CSILLAGVARÁZS PROGRAMOK A VÁROSBAN

Karácsony másnapján kezdődött a turisztikai
egyesület által szervezett Csillagvarázs programsorozat, melynek során kézművesek, borházak,
koncertek és különféle produkciók várták a városunkba érkezőket.

Zalakaros minden időszakban több, kikapcsolódást szolgáló programmal várja a fürdővendégeket. A két ünnep között sem volt ez másként.
Tűzzsonglőr, dobshow, minden este élőzene,
táncmulatság kínált kikapcsolódási lehetőséget.

A Csillagvarázs egészen az év utolsó napjáig
szórakoztatta a Zalakarosra látogatókat, a fürdő
meghosszabbított nyitva tartással készült, az év
utolsó napján pedig a vízben és a téren is parti
várta az érdeklődőket.

TISZTELT ZALAKAROSI LAKOSSÁG!
A tavalyi évhez hasonlóan a 2020-ban is útjára indult a
Learning Enterprises önkéntes program, melynek keretében várjuk olyan családok jelentkezését, akik szívesen befogadnának városunkba érkező, amerikai egyetemistát,
szállást és ellátást biztosítanának részére illetve segítenék
beilleszkedését városunk életébe az itt tartózkodása során.
Mint ismeretes, az egyetemista azért érkezik, hogy angol
nyelvet tanítson az itt élőknek, akik ezáltal saját környezetükben, a nyári szünetben élményszerűen, a különböző programok során, napi élethelyzetekben gyakorolhatják az idegen
nyelvet.
A tervezett dátumok az idei évben a következők szerint
alakulnak
• várható érkezés Zalaegerszegre: 2020. június 19. vagy 20.
• várható elutazás Zalaegerszegről: 2020. július 10 vagy 11.
Amennyiben Ön és családja kedvet kapott, hogy fogadó
család szerepét töltsék be, várjuk jelentkezését a program@
zalakaros.hu e-mail címen, a +3693303350597-es telefonszámon vagy személyesen a Tourinform-iroda munkatársainál.

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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Rózsaszín mezek országszerte
A GIRO D’ITALIA IDÉN MAGYARORSZÁGRA LÁTOGAT
Az ország Giro-lázban ég, erről minden bizonnyal lapunk olvasói is értesülhettek már számos forrásból.
A Giro d’Italia a második legrangosabb kerékpáros körverseny a
Tour de France után, amelyet évente rendeznek meg. A kerekesek

történelmi jelentőségű, hiszen az
esemény az egész világ figyelmét az
útvonal városaira és látnivalóikra
irányítja. Számokban fogalmazva:
világszerte 5 kontinensen, 198 országban közel 820 millió néző követi élőben az eseményeket.
A világhírű futam kapcsán az
érintett települések, így városunk

három héten keresztül járják be elsősorban Olaszországot, de környező, akár távolabb eső országokat is érinthetnek; idén országunkba
is ellátogatnak, sőt a harmadik
szakasz, amely Székesfehérvártól
egészen Nagykanizsáig halad végig, városunkat is érinti.
A Giro d’Italia megrendezésének
egyik fő célja az országimázs növelése. A verseny Zalakaros számára is

is, több kísérő programot szerveznek, kínálnak. Mint megtudtuk: a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
elsőként a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. által szervezett
„Rózsaszín fények éjszakája” kezdeményezéshez csatlakozik, amelynek apropója, hogy aznap kezdődik a virtuális visszaszámlálás,
miszerint 100 nap múlva lesz a Giro
d’Italia startja.

Football Barátok nyerték a Hervis
– Cezar Winery Teremlabdarúgó
Kupát Zalakaroson
Második helyezett a Belezna, harmadik helyen pedig a Nagyrada
végzett.
Hétvégén rendezték Zalakaroson a Hervis - Cezar Winery Teremlabdarúgó Kupát tizenhat csapat részvételével.
A torna végeredménye:
1. Football Barátok, 2. Belezna, 3. Nagyrada, 4. Blackburry.
Legjobb kapus: Pethő József (Belezna)
Legjobb mezőnyjátékos: Madarász Zoltán (Football Barátok)
Gólkirály: Kovács Tibor 10 gól (Football Barátok)

Ez a nap az olaszok rendezvénynaptárában is kiemelt dátum, január 30-a estéjén több
olasz város ikonikus épülete kap
rózsaszín megvilágítást. Zalakaros is szeretné átvenni ezt a hagyományt, így aznap estére rózsaszín köntösbe bújik a
Zalakarosi Fürdő fogadóépülete
és a Termáltó is.
A további programokról és rész-

letekről folyamatos tájékoztatást
fogunk adni.
S hogy miért rózsaszín? A verseny szülőatyja Emilio Camillo Costamagna, a L’Gazetta dello Sport
újság főszerkesztője, aki a Tour-hoz
hasonlóan az olvasók számának
növelése miatt indította a versenyt.
A mez színe azért rózsaszín, mert a
La Gazetta dello Sport újság lapjai
is ilyen színüek.
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