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Zalakaros a TOP 10-ben
A BALATON TÉRSÉGE VOLT A LEGNÉPSZERŰBB
Összegezte a turizmus tavalyi évét a Magyar Turisztikai
Ügynökség.
2020-ban a vidéki szálláshelyeken 6,8 millió vendég szállt meg,
akik 18,9 millió vendégéjszakát
töltöttek el. A turisztikai térségek
közül a Balaton térsége (27%), a

Mátra-Bükk (9%), valamint Debrecen és térsége és a Budapest környéke (6%) turisztikai térségek
voltak a leglátogatottabbak. A
belföldi vendégek magasan a legtöbb vendégéjszakát a Balaton
térség (31%) szálláshelyein töltötték el, ezt követte a Mátra—Bükk
(10%), valamint Budapest, Debre-

Váradi W Norbert:

Nőnapi köszöntő!
(Hó)virág és (összes) áldás szálljon minden nőre,
utadon, ha lejtőn mennél, Ő visz dombtetőre,
életet ad, bölcsőn ringat, s majd útnak enged téged,
féltő szíve mindig követ, s veled együtt érez.
Emelt fővel, büszkén néz rád, mikor boldogságod látja,
osztozik az örömödben, ragyog az orcája!
Legyen Ő az édesanyád, vagy életed párja-vagy az ember munkatársa
köszöntsed Őt e szép napon a tavasz ajándékával-a virággal!

cen és térsége és a Budapest környéke (7%) térségek.
A külföldiek körében Budapest
volt a legkedveltebb célpont, az
összes külföldi vendégéjszaka
44%-át a fővárosban töltötték el.
Ezt követően a Balaton (17%),
Debrecen és térsége (6%), valamint Bük–Sárvár és Budapest kör-

nyéke (5%) voltak a leglátogatottabbak a külföldi vendégéjszaka
számok alapján.
2020-ban a közel 23 millió vendégéjszaka 37%-a a leglátogatottabb 10 településen realizálódott.
A TOP 10-ben Zalakaros a 6. helyen zárt.
Cikkünk a lap 5. oldalán.
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A VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ
FELHÍVÁSA

TISZTELT ZÁRTKERTI
INGATLANTULAJDONOS!

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Településkép
védelméről szóló 6/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete alapján:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
36. § (9) bekezdése alapján:

1. A
 településképi követelményekről való településkép-védelmi
tájékoztatás és szakmai konzultáció igénybevétele 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.

(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.

2. A
 polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között – településképi véleményezési eljárást folytat le a településen végzett építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
munkák esetében.

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.

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) n
 em 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.
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

A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy a zártkerti ingatlanjaik utcafronti kerítéseit a rendeletnek
megfelelően szíveskedjenek elhelyezni, illetve átépíteni.

SZABÁLYOK
ÉS SZANKCIÓK
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL
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:
•a
 z 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 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
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Változások a helyi
adók befizetésénél
A helyi adókhoz kapcsolódóan Horváthné Juhász Barbara, az önkormányzat pénzügyi osztályvezetője az alábbi tájékoztatást juttatta
el lapunkhoz:
A helyi adók – magánszemélyek
kommunális adója, építményadó,
iparűzési adó – befizetési határideje továbbra is március 15. és szeptember 15. Az aktuális adószámláját – mely a befizetendő összeget
tartalmazza – mindenki megkapja
március 7-ig. A cégek és egyéni
vállalkozók elektronikus formában,
ügyfélkapus bejelentkezés után elérhető tárhelyükre, a magánszemélyek postai úton. A magánszemély adózóknak adószámlájukkal
együtt kiküldésre kerülnek a csekkek is, mellyel az adó befizethető.
A csekkek – ahogy már szeptemberben is – kitöltve érkeznek. Ennek ellenére természetesen az adó
átutalással és bankkártyával is befizethető, mely egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb. Kérjük, minél
többen éljenek ezen fizetési módokkal! Utalásnál az adószámlán
található azonosítójukat szíveskedjenek a közlemény rovatban minden esetben feltüntetni. A bankkártyával
történő
fizetésről
tájékoztató olvasható honlapunkon a 2020. évi lakossági tájékoztatók, hirdetmények között az alábbi
linken:
http://onkormanyzat.zalakaros.
hu/dl/proc?f=48264f5b188f23f94
dd47855b0ca0168274e6d1688459
d695913505f3faa0779
A cégek és egyéni vállalkozók
átutalással és bankkártyával fizethetik adójukat. A bankszámlával
nem rendelkező egyéni vállalkozók
a hivatalban kérhetnek csekket a
befizetéshez.
Fontos változás, hogy a gépjárműadó 2021. január 1-től átkerült a

NAV ügyintézési körébe, így az
adót már nekik kell megfizetni. Az
önkormányzattól kiküldött adószámlán ez az adónem már nem
szerepel, arról a NAV küld külön
értesítést. Gépjárműadó esetében
az adó első részletének befizetési
határideje április 15.
Szintén fontos változás 2021ben, hogy kormányzati döntés
folytán az iparűzési adó mértéke 1
%-ra csökken a kormányrendeletben megfogalmazott feltételeknek
megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A kedvezmény
igénybe vételéhez az érintetteknek
február 25-ig kell nyilatkozatukat
eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz az NYHIPA nyomtatvány
használatával.
Akinek gondot okoz az adó
megfizetése, lehetősége van fizetési könnyítést kérni részletfizetés
vagy halasztás formájában.
Adóügyi ügyintézőinket keressék bizalommal az alábbi elérhetőségeken: adohatosag@zalakaros.
hu, telefon: 93/340-100/105-ös mellék vagy 93/540-072.
A fentiekben leírtak alapján
kérjük, hogy az adóbefizetési kötelezettségüknek szíveskedjenek határidőre eleget tenni. A pandémiás helyzetre tekintettel minden
eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a város költségvetésében az
adóbevételek, amelyből városunkat szebbé, élhetőbbé tudjuk tenni
és biztosítani tudjuk intézményeink (óvoda, bölcsőde, háziorvos,
ügyelet, stb.) zavartalan működését még ezekben a nehéz időkben
is.

FELHÍVÁS VENDÉGLÁTÓHELY ÜZLETTÍPUSOK
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRE
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint 2021. január 1. napjától a
vendéglátó üzleteket üzlettípusokba kell sorolni. Új üzlet létesítésekor már a kérelem tartalmazza az üzlettípus meghatározását. A már
meglévő, 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén az üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig
köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az egyes üzlettípusokat és azok
jellemzőit a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete határozza meg.
Üzlettípusok:
• étterem
• büfé
• cukrászda
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
• italüzlet, bár
• zenés-táncos szórakozóhely
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
• gyorsétterem
• rendezvényi étkeztetés
• alkalmi vendéglátóhely
• mozgó vendéglátóhely
A bejelentés az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL-on elérhető űrlap kitöltésével lehetséges (a településnél Zalakaros kiválasztása;
ágazat: ipar-kereskedelem; ügytípus: üzleti tevékenység; bejelentés
nem üzletköteles termék forgalmazásáról űrlap)
A bejelentést legkésőbb 2021. március 31. napjáig juttassa el hivatalunkba elektronikus úton.
„A bejelentéshez szükséges oldal linkje a honlapon megtalálható.”
Zalakaros Város Önkormányzata

ÉTKEZÉSBŐL VALÓ KIJELENTÉS
RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Tájékoztatjuk a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájáról étkezőket, hogy 2021. március 1-től módosul az étkezés kijelentésének határideje.
Az eddigiektől eltérően nem a hiányzás napján reggel 8 óráig,
hanem az azt megelőző nap 14 óráig jelezhetik a szülők és vendégétkezők az étkezés lemondását.
A szociális étkezők az eddig kialakított rendszer szerint, előző nap
11 óráig jelezhetik, ha nem kérik az ebédjüket a +36/30/270 3001 telefonszámon a szociális gondozónál.
A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesülnek az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
A kijelentés továbbra is a konyha@zalakaros.hu email címen, illetve
a +36/30/639 6928 –as telefonon történik.
A változtatást indokolja a konyha túlterheltsége. A késői végleges
létszám akadályozza a nyersanyagok időben történő kiadását és a
főzés megkezdését. A kijelentés határidejének előre hozatalával korábban tudják a főzési előkészületeket megkezdeni, előbb elkészülnek az ebéddel, több idő jut az éthordók megrakására.
Valamennyi környező főzőkonyha e szerint a kijelentési rend szerint működik, az ő tapasztalataikra alapozva vezetjük be az új kijelentési rendet.
Megértésüket köszönjük!
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Januári polgármesteri döntések
Az előző lapszámban tájékoztattuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet
ideje alatt a települési önkormányzat képviselő-testületének feladatés hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a
képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Mindezek okán lapunk hasábjain folyamatos tájékoztatást adunk a
polgármesteri döntésekről, ezúttal a január eleje óta meghozottakról
adunk számot.
NOVÁK FERENC polgármester
a felügyelőbizottság javaslatára és
a képviselőkkel történt egyezetetés alapján elfogadásra javasolta a
Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése
számára a Zalakarosi Fürdő Zrt.
2021. évi üzleti tervét. A dokumentum tartalmazza a 2021. évre engedélyezett személyi jellegű ráfordításokat, az optimális létszámhoz
megtervezett béreket, az egyéb
személyi jellegű juttatásokat, valamint a foglalkoztatót terhelő járulékokat, adókat. A 2021. évre tervezett béremelés mértéke 5%,
melynek juttatása az első háromnegyed év pozitív eredménye esetén valósulhat meg.
A VEZÉRIGAZGATÓ felhatalmazást kapott a 24 havi munkaidőkeret és egységes bérezési forma
bevezetéséhez szükséges szakszervezeti tárgyalások lefolytatására,
eredményének kollektív szerződésben foglalására. A tisztségviselők
tiszteletdíja a 2020-as szinten marad. Az idei évben a cafeteria sza-

bályok a 2020. évivel megegyezőek
lesznek, azzal, hogy a juttatásokat
2021. május 31-ig felfüggesztik.
A polgármester felkérte a vezérigazgatót, hogy készítse elő a
szakszervezettel egyeztetve a kollektív szerződés módosítását.
Felhatalmazta a vezérigazgatót
a jegyárak átalakítására, az egyáras
belépők rendszerének kidolgozására, melynek határideje 2021. január 31.
ELFOGADÁSRA javasolták a
2020. évben végzett és a 2021. évre
tervezett beruházási, felújítási, valamint a karbantartási munkákról
szóló beszámolót, felhatalmazva a
vezérigazgatót a szükséges beruházások priorizálására, a fedezethez szükséges források keresésére:
pályázatok, egyéb források felkutatására. Ugyancsak elfogadták a
fürdő marketing tervét, felhatalmazva a vezérigazgatót a költségek átcsoportosítására.
A polgármester javaslatot tett a
közgyűlés számára a Zalakarosi

Fürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú
Alapítvány 1,5 millió forinttal történő támogatására.
AZ ELŐZŐ lapszámban tájékoztattuk Önöket, hogy pályázati felhívást bocsátott ki a polgármester
a volt fogorvosi rendelő bérbeadására. A pályázat benyújtására nyitva álló határidőben egy pályázat
érkezett. A polgármester határozatában a Zalakaros, Fő u. 6/C. szám
alatti, volt fogorvosi rendelő bérbeadására kiírt pályázati eljárást
eredményesnek nyilvánította, az
ingatlanrészt Nagy Rebeka 8749
Zalakaros, Hegyalja u. 9. szám alatti
lakos részére bruttó 40.000 Ft/hó
bérleti díjért bérbe adta. A bérleti
díjon felül a bérlőt terhelik a közüzemi költségek.
SZINTÉN az előző lapszámban
tájékoztattuk Önöket, hogy polgármesteri határozattal elindult a
Jegenye sori épület átalakításával
és bővítésével megvalósuló egészségház kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Polgármester úr a nyílt közbeszerzési
eljárást eredményessé nyilvánította, az eljárás nyertesévé a Vektor
Generál Kft-t (8360 Keszthely, Lovassy S. utca 8.) nyilvánította, nettó
64.850.000, - Ft. + 17.509.500, - Ft.
Áfa, azaz bruttó 82.359.500, - Ft.
vállalási árral, továbbá megállapí-

totta, hogy bruttó 57.297.853, - Ft.
pályázati forrásból rendelkezésre
áll, a fennmaradó bruttó 25.061.647
Ft saját forrásként a 2021. évi költségvetésben tervezésre kerül. A
műszaki ellenőr kiválasztására is sor
került, a polgármester az eljárás
nyerteseként Dombai Tibor egyéni
vállalkozót (8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 121. A.1.) hirdette
ki bruttó 1 000 000,-Ft. ajánlati árral, illetve döntött arról, hogy a
pénzügyi fedezetet a 2021. évi
költségvetésben biztosítani kell.
ZALAKAROS Város Önkormányzata és a RuVör-Trend Medical Kft. 2020. szeptember 16-án
feladat-ellátási szerződést kötött
háziorvosi feladatok ellátására. A
szolgáltató kezdeményezte a szerződés módosítását a rendelési idő
vonatkozásában. Ennek értelmében 2021. március 1-jétől a csütörtöki napokon délután helyett délelőtt lesz a rendelés.
A házorvosi rendelési idő:
Hétfő: 09.00–13.00
tanácsadás: 13.00–13.30
Kedd: 13.00–15.00
Szerda: 09.00–13.00
iskola-eü. ellátás: 13.00–13.30
Csütörtök: 09.00–12.00
Péntek: 09.00–12.00
Rendelkezésre állási idő hétfőtől
péntekig: 08.00–16.00 óráig.

Megható összefogásról tettek tanúságot
ELTŰNT SZEMÉLY KERESÉSÉRE FOGTAK ÖSSZE VÁROSIAK ÉS KÖRNYÉKBELIEK
Figyelemre méltó helyi ös�szefogásnak lehettünk tanúi a
közelmúltban.
Idős zalakarosi hölgy felkutatására fogtak össze rendőrök, polgárőrök, zalakarosi lakosok, sőt
környékbeli polgárőr egyesületek.
Közel száz ember kereste az eltűnt, 72 esztendős hölgyet, aki
végül Nagykanizsán került elő.
Kovács Zoltán, a Zalakarosi
Közbiztonságáért Közhasznú
Alapítvány elnöke és Horváth József, a polgárőr egyesület elnöke
elmondta: járőr párokban vettek
részt a polgárőrök, rendőrök és
lakosok a kutatásban, átvizsgálták a város hétvégi házas- és külterületeit, sőt csatárláncot alkotva
erdős
területeket
is
átvizsgáltak. A rendőrség személykereső kutyát is bevetett a

keresésbe, csatlakoztak a kutatáshoz balatonmagyaródi, galamboki, nagyradai, zalakomári
polgárőrök és Murakeresztúrról
is érkezett segítség.
– Szívet melengető érzés,
amikor egyetlen telefonhívásra
szó nélkül érkezik a segítség.
Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat a keresésben résztvevő
minden hivatásosnak, civilnek,
vadőrnek, sportvadásznak, polgárőröknek – mondta az alapítvány elnöke.
Köszönetét fejezte ki Novák
Ferenc polgármester is a rendkívüli tenni akarás megmutatkozása
kapcsán.
– Ezekben a nehéz időkben
különösen nagy érték az összefogás, az egymásért tenni akarás.
Ennek kiváló példája volt közel
száz ember megmozdulása, egy-

úttal megható az az elementáris
erő is, amely megmutatkozott a
bajban!
Bízom abban, hogy e rendkívüli értékkel a jövőben is büszkélkedhetünk, s közösen, együtt

megküzdünk a nehézségekkel, a
bajokkal.
Polgármesterként ezúton is
köszönöm ezt, köszönjük a közösség nevében, köszönöm az
érintett nevében!
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Zalakaros a TOP 10-ben
A CSÖKKENŐ VENDÉGLÉTSZÁM ELLENÉRE ZALAKAROS MEGŐRIZTE VEZETŐ SZEREPÉT
Tagadhatatlanul nehéz évet zárt a turizmus 2020-ban. A napvilágot látott KSH adatok szerint azonban Zalakaros a koronavírus okozta nehézségek ellenére is megőrizte vezető szerepét a magyar turizmusban. A két zalai fürdőváros, Zalakaros és Hévíz a Magyar
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ (NTAK) elemzései alapján minden fontosabb kategóriában
változatlanul az élmezőnyhöz tartozik.
Városunkat illetően a beadott
bevallások alapján az összes vendégéjszaka szám 497308 volt; ebből
kereskedelmi szálláshely 443268,
magánszálláshely 54040.
Az összes éjszakából adóköteles vendégéjszaka 364818, adómentes 132490.
A vendégéjszaka szám 2019hez képest összesen 25,8 %-kal
csökkent. A kereskedelmi szálláshelyeknél a csökkenés 23,4 %, a magánszállásoknál 41,03 %.
Az MTÜ trendriportja alapján
2020. márciusáig úgy tűnt, hogy ez
lesz a legjobb év a magyar turizmus
történetében, hiszen 2019-ben rekord mennyiségű vendégéjszakát
mutattak ki a statisztikák (43 millió
vendégéjszaka). A 2020-as év első
két hónapjában ez a tendencia folytatódott, melyet a márciusi drámai
visszaesés után nyáron ismét szárnyalás, végül egy késő ősszel indult
és azóta elnyúló mélypont követett.
Magyarországon 38 ezer szálláshelyet tartanak számon, melyet a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központtal összeköttetésben napi
frissítésekkel aktuálisan nyomon
lehet követni.
A derékba tört turizmus sokak
mindennapi megélhetését veszélyeztette, melyet a kormány támogatásaival, a gazdaságvédelmi intézkedéscsomag bevezetésével
tudtak átvészelni az ágazat munkáltatói és dolgozói. Az első hullámot követően további 800 milliárd
forint támogatást nyújtott a turisztikai szektornak az állam, mely európai szinten is kiemelkedő.

Zalakaros a havi adatok összehasonlításában kimutathatóan a
2020. július és augusztusi hónapok
győztese volt, mivel a belföldi vendégek száma jóval meghaladta az
egy évvel korábbit. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
összesített adatai szerint 8 millió
vendég 22,7 millió vendégéjszakát
töltött el a hazai szálláshelyeken,

melyek 79 százaléka belföldi volt.
Míg Budapesten a vendégek 68
százaléka külföldi volt, vidéken 87
százalékban belföldről érkeztek.
Az előzetes felmérések azt is
kimutatták, hogy a hazai utazók
elsősorban a biztonságra helyezték
a hangsúlyt, ezért felértékelődött a

vendégéjszaka 37 százalékát a leglátogatottabb tíz településen töltötték a vendégek, melyek között
természetesen Zalakaros is szerepel. A nyári főszezonban, júliusban
és augusztusban az ország összes
szálláshelyén mért vendégéjszakaszám 41 százalékát a balatoni régió

magán- és egyéb szálláshelyek szerepe, de ha az utazók külföldi
desztinációt választottak, akkor is
informálódtak a koronavírussal
kapcsolatos kimutatásokról az
adott céllal kapcsolatban. Az ös�szes vendégéjszaka 41 százalékát
szállodákban, míg 39 százalékát
magánszállásadóknál töltötték.
A tavalyi évben a közel 23 millió

adta. Ebben a régióban a magánszálláshelyek kerültek előtérbe, így
az egész évre vetített kétmillió turista 6,2 millió napot töltött itt - 44
százaléka magánszálláshelyen, 37
százalékát szállodák, a kempingek
pedig 10 százalékát fogadták. A
vendégek 85 százaléka hazai volt.
A desztináció toplistáján Siófok
zárt az élen, megelőzte Balatonfüredet, Zalakarost, Hévízt és Balatonlellét.
A turisztikai ügynökség azt is
elmondta és kiemelte, hogy a válság egyben lehetőség a fejlődésre
is, mivel a szállásadóknak így lehetősége volt elvégezni a szükséges
felújításait, és szolgáltatásaik karbantartását, korszerűsítését, és fejlesztéseit. A magánszállásadók Kisfaludy-pályázati lehetősége is ezt
szolgálta, mely reményt adhat akár
egy virágzó újra nyitásra is.
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Farsang kicsiknek és nagyoknak
Bár most már javában a böjti
időszakot éljük, a város oktatási-nevelési intézményei bizony
elbúcsúztatták a telet, megtartották a farsangot mindenütt.
Az óvodában és a bölcsiben az
intézmény valamennyi aprósága
nagy izgalommal készült a hagyományoknak megfelelően, húshagyókedden tartott farsangi maskarázásra.
A gyerekek és az intézmény
dolgozói farsangi díszbe öltöztették a bölcsőde és az óvoda csoportszobáit, öltözőjét.
Az Ovi-galériában busóálarcokkal és ruházattal ismerkedhettek a
gyerekek. Felidézték a farsangi szokásokat, álarcot készítettek különböző technikákkal, tréfás meséket
hallgattak, dalokat, verseket, mondókákat tanultak.
Húshagyó kedden már az érkezésüket követően jelmezbe bújtak,
csoportszobáikban táncoltak, mondókáztak, énekeltek, tréfás ügyességi játékokban vettek részt.
Az idei évben sajnos a szülők
nem kapcsolódhattak be a farsangi

mókázásba, de remélhetőleg jövőre már gyermekeikkel együtt lehetnek részesei ennek a vidám hagyománynak.
Az iskolában is zártabb körben
farsangoltak a diákok. Ki-ki a saját
osztályában bulizhatott, a gyerekek maguk által vitt üdítőkkel, sü-

teményekkel, ropogtatni valóval
készültek, no és persze jelmezekkel, sőt, társasjátékokkal is. Utóbbiak között számos ügyességi verseny
is
akadt,
így
az
osztályközösségek jó hangulatú
délutánt tölthettek el.
Sajnos, a „keveredés” most nem
volt megengedett, de a farsangi
hangulat garantált volt.

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 0680/205-020 ingyenesen hívható
telefonszámon tehetnek bejelentést. Kérjük, éljenek a fenti
lehetőségekkel, segítsék ezzel
önkormányzatunk munkáját!

Helytörténeti kiállításhoz
szeretném kérni a lakosság
segítségét. Régi tárgyaikat,
fotóikat mutatnám be állandó kiállítás keretében. A tárgyakat átvételi elismervén�nyel,
kiállítás
céljából
szeretném, ha biztosítanák.
Kulturális örökségünk tárgyi
emlékeinek és helyi, szellemi
értékeink ápolása céljából!
Írjanak:
hajni.radi@gmail.com
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Egyáras jegytípussal tervezi a nyitást a fürdő
Új lendülettel, egy igazán jövőbe mutató
szemlélettel készül az újranyitásra a fürdő a
pandémiás időszakot követően. Az üzleti
tervezési időszak eredményeként született
meg az a koncepció, amely nem csak a következő gazdasági évet, de reményeink
szerint az előttünk álló évtizedet is meg
fogja határozni – fogalmazott Podlovics
Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
A fogyasztói igények felmérése és alapos
versenytárs elemzés előzte meg a döntést,
hogy a fürdő az évtizedek óta használt belépőjegy struktúráját a mai kor igényeinek megfelelően átalakítja, a jelen korra jellemző utazási szokásoknak és a célcsoportnak
megfelelően.
Külföldi mintára, úttörőként Magyarországon elsők között kerül bevezetésre egy egységes, komplex szolgáltatásokat biztosító belépőjegy, amellyel a vendégek szinte az egész
Hogy milyen pozitívumokkal jár az egységes jegytípus bevezetése? Épületen belül 11 db
forgókaput szüntetünk meg, amely önmagában a vendégek komfort- és szabadságérzetét
növeli. A pénztáraknál leegyszerűsödik a beléptetés, nagyságrendekkel gyorsabb lesz.
Az eddig 79 érvényben lévő jegytípus helyett mindösszesen 6 fajta marad, melyek majd
különböző kedvezményekkel vonhatóak össze.
Zalakarosi lakosok természetesen továbbra is 50% engedménnyel vásárolhatják
meg a belépőt.
A fejlesztés következő lépése az online felületen történő előzetes jegyvásárlás lehetősége lesz, amikor egy zöld folyosó nyitásával
többszörösével gyorsul fel a beléptetés, amely
a nyári csúcsszezonban az üzemeltetés szempontjából nagy kihívások elé állította a rendszert.
Összefoglalva az új jegy: egyszerű, gyors,
és a korlátlan kikapcsolódás élményét nyújtja mindenki számára!
létesítményt korlátok nélkül használhatják, jó
és rossz időben egyaránt, kültéren és beltéren
az év minden napján.
A Zalakarosi Fürdőre látogatók nem csupán
egy belépőt, hanem komplex élményt kapnak:
vizes kalandokat a strandon, gyerek- és sportprogramokat, szórakozást, kalandot, kikapcsolódást, gyógyvizet, és hamisítatlan hangulatot,
egymással együtt töltött időt, új barátokat,
pihenést, ahol a gondtalan életérzés garantált.
Aki pedig a nyugalom szigetére vágyik és
igazán exkluzív környezetben szeretné érezni
magát, megteheti mindezt felár ellenében a
korábban gyógycentrumként ismert gyógy- és
termálvilág által nyújtott relaxáció közepette, a
szaunavilág kiemelt programajánlataival, és a
wellness kezelések által nyújtott felfrissüléssel.
A gyógyászati részleget külön ágazatként
kezeljük a jövőben, a társadalombiztosítás
(NEAK) által támogatott fürdőbelépők háziorvosi beutalóval, szakorvosi vizsgálat után természetesen továbbra is elérhetők, a fedett fürdő
területén lévő gyógymedencék használatával.
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Hulladékradar a telefonra
ÖN IS RÉSZT VEHET AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS ELLENI HARCBAN
Az élővilágra és a közlekedőkre is veszélyes az illegálisan lerakott vagy autóból kidobott szemét.
Minden
tavasszal
országszerte szerveznek szemétgyűjtési akciót, és sajnos városunk területén is van mit gyűjteni.
A Magyarországon illegálisan
lerakott szeméttel évente nyolcszor (!) lehetne megtölteni a Velencei-tavat! Ha a Balcsiba öntenék,
akkor öt év alatt gyakorlatilag eltűnne a tó.
Jól szemlélteti a helyzetet, hogy
tavaly a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. (MK) 12,5 ezer tonna (!) hulladékot távolított el a fő- és mellékutak mellől, miközben a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) 745
tonnányi szemetet szedett össze a
saját területein, ami idén január és
április között halmozódott fel.
Nehéz lebukni, mert kevés hatósági személy (rendőr, közterület
felügyelő stb.) járőrözik az eldugott területeken. Rengetegen nem
szívbajosak, és inkább vállalják a
csekély rizikót, minthogy kifizessék
a sitt elszállításáért és szabályos lerakásáért elkért 8-10 ezer Ft/m3
díjat

A Viridis-Pannonia Nonprofit
Kft. értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy a 2021. évi lomtalanítási
akció az alábbiak szerint történik:
Háztartási lom gyűjtési napja:
2021. március 27. (szombat)
Változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy az ingatlanokról az adott időszakban
háztartási mennyiségben keletkezett (maximum 3 m3) lomhulladékot szállítunk el. A plusz
lomhulladék elszállítására cégcsoportunk konténert biztosít díjazás
ellenében, vagy hulladékudvarban
(8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., 7500
Nagyatád, Berzencei út) adható
le térítés ellenében. A hulladékudvarok nyitva tartásáról és a
díjazásról tájékozódhatnak a honlapunkról (www.viridis-pannonia.
hu).
A háztartásban keletkezett lomot a lomtalanítás napján reggel
7 óráig, az ingatlan előtti közút
mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni, hogy a

Mindemellett az önkormányzatok is szinte kilátástalan küzdelmet
folytatnak azok ellen, akik úgy
gondolják, hogy a feleslegessé vált
cuccoknak az utcán vagy a parkokban van a helyük.

dékot, szemetet rak le illegálisan.
Mi több, ha veszélyes hulladékkal
teszi ugyanezt, akkor 5 évig is felkúszhat a börtönbüntetés.
Persze nem a mekiszacskók miatt kapnak majd ilyen szigorú bün-

Végre azonban szigorodik a
rendszer, és nemrég bejelentették,
hogy 2021 januárjától három évig
terjedő szabadságvesztésre ítélhetik azt, aki nagy mennyiségű hulla-

tetést: akkor csukhatják le a szemetelőket,
ha
a
mennyiség
meghaladja a tíz mázsát vagy a tíz
köbmétert, illetve akkor is, ha vis�szaesőként követik el.

Ugyanakkor mi, magánszemélyek is sokat tehetünk az illegális
szemétlerakók felszámolásáért vívott harcban, és ehhez segítségül
hívhatjuk a modern eszközöket is.
Létrehoztak egy olyan applikációt, amelyen keresztül bárki, bárhonnan bejelentheti, ha illegális
hulladéklerakást vagy hulladéklerakót észlel. A Hulladékradar applikációval a bejelentő le tudja fotózni a
lerakót, illetve, hogy milyen összetételű és kiterjedésű a szemét, a
rendszer GPS koordináták alapján
azonosítja a helyszínt és a hatóság
elkezdi a terület megtisztítását
Az autósok által is könnyedén
használható applikáció egyaránt elérhető Androidra és iOS-re is, a telepítést követően a használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció
során egy becenevet és egy email-címet kell megadni, majd az alkalmazásban beírni egy rövid kódot, amit a regisztrációt megerősítő
emailben kapunk meg, szinte
azonnal. Fontos, hogy a működéshez engedélyezni kell az autós mobilapp számára a kamerához és a
GPS-hez való hozzáférést.
Éljünk a lehetőséggel! Ön már
telepítette telefonjára a Hulladékradart?

LOMTALANÍTÁS 2021

célgépek és a dolgozók könnyen
meg tudják közelíteni.
Kérjük, hogy a kisebb méretű
lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a
szétszóródás megelőzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedény méreteit meghaladó
lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot,
építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes
hulladékot (pl: festék, gyógyszer,
ólomakkumulátor, vegyszer)!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
társaságunk az ingatlanhasználók részére egész évben a zalamerenyei hulladékudvarban

(8747 Zalamerenye, 0112/2. hrsz.)
térítésmentesen biztosítja háztartásonként évente 5 db személyautó gumi, valamint az
elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kisgépek) – kivéve képmegjelenítő eszközök (TV, monitor) – és veszélyes hulladékok
(festék, gyógyszer, ólom-akkumulátor, vegyszer) átvételét.
A képmegjelenítő elektronikai
berendezéseket a zalamerenyei
hulladékudvarban térítésmentesen kizárólag a lomtalanítás időszakában (2021. március 1. és
2021. március 31. között) vesszük
át.
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban
átvenni!
A hulladékudvar nyitva tartása:
hétfő és péntek: 08.30–16.30, kedd,
szerda, csütörtök: 11.00–16.30
Tájékoztatjuk, hogy társaságunk

a lomhulladékot egy helyről csak
egy alkalommal szállít el.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy
lomhulladékot kizárólag attól az
ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti, illetve a 2020. szeptember
30-ig elvégzett szolgáltatások hulladékgazdálkodási díjáról kiállított
számlákat kiegyenlítette.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Zalakaros Város Önkormányzata
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018.
(XII.14.) önkormányzati rendelete
alapján fokozottan felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a
közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során az ingatlan tulajdonosa a hulladék kihelyezésére vonatkozó időpontot (reggel 7 óra)
elmulasztja, és ezáltal lemarad a
szállításról, vagy a kihelyezett lom
mennyisége meghaladja a 3 m3-t,
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁS
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői állása
2020. augusztus 31. napjával
megszűnt, így Zalakaros Város
Önkormányzata, mint a közös
hivatal fenntartója pályázatot
hirdetett jegyzői állás betöltésére. A pályázatok elbírálása megtörtént, melynek eredményeként
a négy pályázatot beadó jelentkező közül dr. Szentgyörgvölgyi
Eszter, a hivatal korábbi jogi referense nyerte el a pozíciót.

Átadták
az adventi
díjakat
Előző lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy lezárult a tavaly
rendhagyó módon hirdetett és zsűrizett adventi környezetszépítő
verseny. Miután a nyertesek díjának
átadása az egyébként megszokott
módon, azaz a lakossági fórum keretében jelenleg nem tud megtörténni, Novák Ferenc polgármester
a városházára invitálta a díjazottakat, hogy személyesen adhassa át a
jutalmakat számukra. A nyertesek:
Bozsik Tiborné, Kelemen Lilla, Kovács Zoltán, dr. Lukács Dorottya 15
ezer forint értékű utalvánnyal lettek gazdagabbak.

vagy olyan lomot helyez ki az ingatlana elé, amelyet a közszolgáltató a
lomtalanítás keretében nem köteles elszállítani vagy valamely ingatlan elől azért nem szállítja el a
közszolgáltató a lomot, mert annak
ingatlanhasználója nem alanya a
hulladékszállításnak vagy szünetelteti a szolgáltatás igénybevételét,
akkor az ingatlan elé kihelyezett
lom eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az
ingatlan tulajdonosa, használója felel teljes körűen az ingatlana elé
kihelyezett hulladékért (lomtalanításba tartozó vagy nem tartozó)
mindaddig, amíg nem bizonyítja,
hogy a hulladékot ki helyezte ki az
ingatlana elé. Abban az esetben, ha
az ingatlanhasználó e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az
önkormányzat elszállíttatja a lomot,
de annak költsége az ingatlanhasználót terheli.
Együttműködésüket
köszönjük!
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Semmi nem a hagyományos
módon zajlik mostanában az életünkben, így van, illetve volt ez a
Kanizsai Fánkfesztivállal is, mely
idén online térbe költözött. Az
viszont talán már hagyománynak
nevezhető, hogy ismét voltak
zalakarosi győztesei a versengésnek.
Nagy Krisztofer, a La’Mar Restaurant dolgozója, másodéves szakácstanuló profi kategóriában második helyezést ért el, Dörnyei
Jánosné pedig unokájával, csapatban, elismerő oklevéllel zárta a
fánkfesztivált.
Dörnyei Jánosné elmondása
szerint 2009 óta vesz részt versenyeken, 6-8 oklevele van már, sőt
egy kupának is büszke tulajdonosa.
Nagy sikert aratott mogyorós tolófánkjának és az ördögpirulának receptjét 1965-ös recept szerint készíti, nagymamája receptje alapján.
– Másodéves szakács tanuló
vagyok a Nagykanizsai SZC Thúry
György Szakképző iskolájában –
árulta el a profi kategória második
helyezettje, Nagy Krisztofer. – Fánk
sütés volt az iskolában és ott sze-
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Fánk minden mennyiségben
KAROSI SIKEREK A KANIZSAI FÁNKFESZTIVÁLON
nök szavai. Ő úgy fogalmazott,
hogy a fánkjaim bárhol, bármikor
megállnák a helyüket, és kifejezetten kiemelte az èclair fánkot,

hogy ilyen jót meg nem fogyasztott. Nagy büszkeséggel tölt el,
hogy ilyen jó eredményt értem el
tanulóként. A közeljövőben is

szeretnék hasonló szakmai versenyeken részt venni.
Köszönöm mindenkinek a biztatást és a segítséget.

reztem tudomást a versenyről,
amelyre aztán négyféle fánkkal
jelentkeztem: farsangi fánk,
észak-olasz strauben fánk, francia
èclair fánk, valamint mákkal töltött dél-tiroli fánkot készítettem.
A felkészülést a gyakorlati helyemen végeztem, a La’Mar Grill
Restaurant & Pizzériában Zalakaroson, szüleim segítségével. Nagy
izgalommal vártam a verseny
napját, mert ez volt az első megmérettetésem.
A zsűri tagjai nagyon örültek
az indulásomnak, mivel tanulóként vettem részt a versenyben.
Sok pozitív visszajelzést kaptam.
Nagyon vártam az eredményhirdetést, igen jólestek a zsűrielKiadja: 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

