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ÁLMAINK VÁROSA: KESZTHELY  
 

Mindannyiunk képzeletében él egy Keszthely. Ez a képzeletbeli város részben az idővel egyre jobban 

megszépülő emlékekből áll össze, részben pedig egy álom arról, hogy milyen lehetne. Mindannyian 

szeretnénk egy nyugat-európai kisvároshoz hasonlító Keszthelyen élni: egy olyan városban, amely 

emberi léptékű, büszkén őrzi hagyományait és értékeit, ugyanakkor a jövő érdekében képes a 

megújulásra. A mintegy húszezer állandó lakosnak és a Keszthellyel összenőtt nyugat-balatoni térségnek 

olyan élhető környezetre, működő infrastruktúrára van szüksége, amely alkalmas az ideérkező turisták 

méltó fogadására is, valamint képes meghosszabbítani a jelenleg a nyári hónapokra korlátozódó 

idegenforgalmi szezont. A klímaváltozáshoz való hatékony alkalmazkodás érdekében kiemelt fontosságú az 

árnyékot és friss levegőt adó, gondozott zöldfelületek arányának növelése. A keszthelyiek és az ide látogatók 

szeretnének jó minőségű, kátyúmentes utakon, kerékpárutakon és járdákon közlekedni, lehetőleg óriási 

kerülők és balesetveszély nélkül. Színvonalas, változatos kulturális kínálatot, szórakozási lehetőségeket 

igényelnek. A mindenkori városvezetésen számonkérik a Balaton-part állapotát, az egészségügyi alapellátás 

színvonalát, és olyan Keszthelyre vágynak, ahonnan nem vándorolnak el a fiatalok. Ugyanakkor a 

demográfiai folyamatok eredményeként egyre idősödő helyi társadalom joggal várja el az alkonygazdaság, 

azaz a nyugdíjas korosztály életminőségét javító szolgáltatások bővülését. A valóság azonban gyakran 

kiábrándító, és gyakran találunk olyan bosszantó hibákat szeretett városunkban, amelyek 

megnehezítik a mindennapi életet, és csökkentik a fejlődés esélyét. 

Van azonban egy jó hírünk! Október 13-án, az önkormányzati választáson a keszthelyi polgároknak 

lehetőségük lesz olyan városvezetést választani, amely képes a város régi rangját visszaadni, és az új 

idők új kihívásaira megfelelő válaszokat adni. Mi, a KÉVE jelöltjei szakmai tudásunk és emberi 

hitelességünk mellett fontosnak tartjuk, hogy a jelenkori Keszthely minden problémáját érintő és a jövőbe 

vezető utat kijelölő programot tegyünk le az asztalra. Választási programunkhoz több száz keszthelyi és 

környékbeli lakos, valamint Keszthelyt szerető nyaralópolgár járult hozzá ötleteivel és kritikai 

észrevételeivel. A benne foglalt ígéretek kivétel nélkül olyan fontos és el nem odázható teendők, amelyeket 

bármelyik, éppen hatalmon lévő politikai erőnek végre kell hajtania, ha Keszthely fenntartható fejlődését 

tartja szem előtt. Programunk első felében az egész városra vonatkozó ígéreteink szerepelnek 

témakörök szerint, majd ezeket követik az egyes városrészekre, egyéni választókerületekre 

vonatkozó helyi programpontok. Jó szívvel ajánlom minden keszthelyi választópolgár figyelmébe, hogy 

felelősen dönthessen támogatásunkról. 

 

Czuth Zoltán László 

a KÉVE polgármesterjelöltje 

http://www.keve-keszthely.hu/czuth-zoltan-laszlo
http://www.keve-keszthely.hu/czuth-zoltan-laszlo
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I. ÁTLÁTHATÓ ÖNKORMÁNYZATOT, FELELŐS VÁROSVEZETÉST! 

 
I./1. Nyilvánossá tesszük az önkormányzat minden szerződését. 

A város honlapján mindenki nyomon követheti, hogy a város adófizető polgárai által 
befizetett adóforintok, valamint a pályázati pénzek hogyan hasznosulnak. 

 
I./2.  Nyilvánossá tesszük a választott tisztviselők és az önkormányzati cégek, 

intézmények vezetőinek vagyonnyilatkozatát a város honlapján. 
 
I./3. Valódi versenyhelyzetet teremtünk a közbeszerzéseknél. 

Módosítjuk Keszthely közbeszerzési szabályzatát, hogy valódi ajánlattevők közül, valódi 
versenyben választhassuk ki a város számára minden tekintetben legelőnyösebb 
ajánlatot. 

 
I./4. Felülvizsgáljuk a Keszthely számára hátrányos szerződéseket. 

Külső, független auditor céggel vizsgáltatjuk át a város szerződéseit. 
 
I./5. Átvilágítjuk a városi tulajdonú cégek működését, és indokolt esetben 

összevonjuk őket. 
 
I./6. Professzionális polgármesteri kabinetet hozunk létre. 
 
I./7. Településrészi önkormányzatokat hozunk létre. 

Szeretnénk a város lakosságát minél szélesebb körben bevonni a város fejlesztésével, 
működtetésével kapcsolatos döntésekbe. Ennek egyik legjobb és legfontosabb eszköze 
a településrészi önkormányzatok felállítása. Az alakuló ülésen a szervezeti és működési 
szabályzat módosításával megteremtjük ennek lehetőségét. 

 
I./8. Negyedévente VALÓDI közmeghallgatást tartunk, amelyet széles körben 

meghirdetünk. 
 
I./9. Civil kerekasztalt hozunk létre. 

A Keszthelyen bejegyzett civil szervezeteket bevonjuk a várost érintő fontosabb 
kérdések megvitatásába. 

 
I./10. Visszaállítjuk az önkormányzati média függetlenségét a kiegyensúlyozott 

tájékoztatás érdekében. 
 
I./11. Aktívan bevonjuk a Georgikon Kart Keszthely stratégiai döntéseinek 

előkészítésébe. 
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II.  

  A TÓ A VÁROS TÜKRE! 

ÉLŐ BALATON-PARTOT! 
 
II./1.  Kötelezzük a Balaton-parti szállodák tulajdonosait a rendeltetésszerű 

működtetésre. 
 
II./2. Ösztönözzük a Balaton-parton megkezdett beruházások mielőbbi befejezését a 

Balaton élővilágának további sérelme nélkül. 
 
II./3. Szabadstrandot biztosítunk, továbbá lehetővé tesszük a keszthelyi lakosoknak az 

ingyenes belépést a fizetős strandokra, igazolványuk felmutatásával.  
 
II./4. A meglévő strandok valamelyikén elkülönített kutyás élményparkot alakítunk ki. 
 
II./5. 23 óra után csak a zajhatás csökkentésével engedélyezünk szabadtéri zenés 

rendezvényeket a Balaton-parton. 
 
II./6. Fesztiválparkot és egész évben működő közösségi sportlétesítményt hozunk létre 

a Balaton-parti stadion helyén. 
 
II./7. A nagy hagyományokkal rendelkező keszthelyi labdarúgásnak új, korszerű pályát 

biztosítunk.  
 
II./8. Átszervezzük a Balaton-part forgalmi rendjét a könnyebb megközelíthetőség és a 

kulturált parkolás érdekében. 
II./9. Nem engedélyezzük új lakóingatlan építését a vasút és a Balaton-part közötti 

területen. 
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III.  

A SZÍVÜNK OTTHONA                                                       

ÖSSZETARTÓ, TÁMOGATÓ KESZTHELYT!  
 
III./1. Nem halogatjuk tovább a történelmi városrészek, épületek rehabilitációját, az 

épületburkolatok javítását, festését. 
A nem önkormányzati tulajdonban lévő épületek tulajdonosait minden törvényes 
eszközzel ösztönözzük a városképnek megfelelő állapot kialakítására. 

 
III./2. Az egykori Nagyváthy iskola városi tulajdonban lévő épületeit egy alternatív 

iskola rendelkezésére bocsájtjuk.  
Keszthelyen egyre nagyobb igény van alternatív pedagógiai módszerekkel dolgozó 
oktatási intézményre. Akár egyházi, akár alapítványi fenntartású iskola alapítása szóba 
jöhet, a cél az ép értelmű, de a hagyományos iskolai keretek között nehezen 
érvényesülő tanulók magas színvonalú oktatása és nevelése. 

 
III./3. Ösztönözzük és támogatjuk a családi napközik és játszóházak létesítését, 

működését. 
 
III./4. A nyári szünetben minőségi időtöltést biztosítunk a városi intézményekben a 

gyermekek számára. 
 
III./5. Pihenőparkkal kombinált játszótereket alakítunk ki. 
 
III./6. Kutyabarát Keszthely: kutyafuttatókat létesítünk, és kutyaürülék-gyűjtőket 

helyezünk ki. 
 
III./7. Giccsmentesítjük a köztereket.  

Magasan kvalifikált képzőművészekből álló testülettel felülvizsgáltatjuk Keszthely 
köztéri szobrait, dekorációit, a jóízlés és a harmónia jegyében. 

 
III./8. Szociális kiskerteket, közösségi kerteket alakítunk ki. 
 
III./9. Fedett vásárcsarnokot és parkolóházat létesítünk pályázati forrásból és 

befektetők bevonásával. 
Helyet biztosítunk termelői piacnak. Szélesítjük a csomagolásmentes helyi termékek 
árusítási lehetőségeit, támogatjuk a helyi bevásárlói közösségeket.  
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IV. 

FŐ TERET AZ IGÉNYESEK IGÉNYEINEK! 

PEZSGŐ VÁROST! 

IV./1. Mozit hozunk létre Keszthely egyik önkormányzati tulajdonú épületében, vagy 
 a szomszédos Gyenesdiással együttműködve. 
 
IV./2. Növeljük a főtéri és sétálóutcai rendezvények számát. Szélesebb kulturális 

programkínálatot biztosítunk minden korosztály számára. 
 
IV./3. KeszthelyAPP - városi okos alkalmazást fejlesztünk ki. 
 
IV./4. Ingyenes vezeték nélküli internet-elérést biztosítunk a város közösségi terein. 
 
IV./5. Az önkormányzat rendelkezésére álló adminisztratív szabályozó eszközökkel 

lehetőséget biztosítunk új szolgáltatásoknak. 
 
IV./6. Továbbra is támogatjuk a nagy tömeget vonzó sporteseményeket, és bővítjük a 

tömegsportlehetőségeket. 
 
IV./7. Nagyszabású, magas minőségű, nemzetközi zenei fesztivált szervezünk, amely 

alkalmas a turisztikai szezon meghosszabbíttására, és igényes, fizetőképes 
közönséget vonz a városba. 

 
IV./8. A helyi művészeket és művésztanárokat bevonjuk a város művészeti életének 

szervezésébe. 
 
IV./9. Keszthely művészeinek és művészeti együtteseinek rendszeres bemutatkozási 

lehetőséget biztosítunk, ügyelve a város kulturális programkínálatának 
változatosságára. 

 
IV./10. Ösztönözzük egy egész évben működő wellness-komplexum befektetők  általi       

létesítését a városban. 
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V. 

NYUGALOM A MOZGÁSBAN 

KÖNNYEBB KÖZLEKEDÉST! 
 
V./1. Normális közlekedési rendet, átjárható várost szeretnénk! 

Ennek érdekében felülvizsgáljuk a város közlekedési és parkolási rendjét, és ezt 
következetesen meg is valósítjuk. 

 
V./2. Díjmentes parkolási időszakot, valamint legális megállási lehetőséget 

biztosítunk a bölcsődék, óvodák és iskolák előtt 9 óra előtt és 15 óra után. 
 
V./3. A város szilárd burkolattal még nem rendelkező belterületi útjait aszfaltozzuk. 
 
V./4. Csak jó minőségben, teljes körűen újítjuk fel a város útjait és járdáit. Nem lesz 

több toldozgatás-foldozgatás! 
 
V./5. Közösségi kerékpárhálózatot alakítunk ki, a kerékpártárolók számát növeljük. 
 
V./6. Megépítjük a hiányzó kerékpárút-szakaszokat, és gondoskodunk a meglévők 

felújításáról. 
 
V./7. Pótoljuk a hiányzó gyalogátkelőhelyeket. 
 
V./8. Az idősek, mozgáskorlátozottak és kisgyermekesek érdekében folytatjuk az 

akadálymentesítést a város teljes területén. 
 
V./9. Környezetbarát helyi járatokat indítunk pályázati forrásból. 
 
V./10. Zaj- és szennyezéscsökkentő védőfasorokat létesítünk a várost elkerülő 

főútvonalak mentén. 
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VI. 

A KÖRNYEZET LEGYEN BARÁTI! 

RENDEZETT, ZÖLD TELEPÜLÉST! 

 
VI./1. A város csapadékvíz-elvezető rendszerét rendszeresen karbantartjuk, ahol szükséges, 

ott átépítjük a célnak megfelelően. 
Vízgyűjtő tavakat alakítunk ki, amelyek városképi elemként is szolgálnak majd. 

 
VI./2. Megreformáljuk a szelektív hulladékgyűjtési rendszert: sűrítjük a begyűjtést, 

kamerarendszert telepítünk a szelektív szigetekre, és ingyenes hulladéklerakási 
lehetőséget biztosítunk a helyi lakosok részére. 

VI./3.  Pályázati forrásokból komposztáló berendezésket biztosítunk a társasházak számára. 
 
VI./4. Városőrséget hozunk létre a közterület-felügyeletre, a parkolás ellenőrzésére, az 

illegális hulladéklerakás, szemetelés és a csendháborítás megelőzésére, főállású 
alkalmazottakkal. 

 
VI./5. Egységes városinformatikai rendszert vezetünk be. 
 
VI./6. Ipari park létrehozását ösztönözzük barnamezős beruházás keretében. 
 
VI./7. A parkolási rendszer felülvizsgálatával, annak rugalmassá tételével szeretnénk a város 

helyi gazdaságát ösztönözni. 
 
VI./8. Korszerűsítjük az egészségügyi alapellátást, új Egészségházat hozunk létre a 

járóbetegek számára. Naprakész tájékoztatást nyújtunk a városinformatikai rendszeren 
és a KeszthelyAPP okos alkalmazáson keresztül a rendelési időkről és más fontos 
információkról. 

 
VI./9. Rendkívüli helyzetekre pénzügyi keretet (havária-alap) különítünk el a keszthelyieket 

érintő alapvető közszolgáltatások biztonságos működése érdekében. 
 
VI./10. Rendszeres városbejárásokat tartunk. 
 
VI./11. Felülvizsgáljuk az önkormányzati bérlakásokhoz való hozzájutás jelenlegi rendszerét.  
 
VI./12. Az elavult társasházak szigeteléséhez, panelprogramban való    korszerűsítéséhez 

 meghatározott feltételek mellett önerőt biztosítunk. 
 
VI./13. Városi főkertészt alkalmazunk. Tiszta, virágos várossá tesszük Keszthelyt. Évente 1000  

 fát ültetünk. 
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1. VÁLASZTÓKERÜLET: HELIKON-LIGET 
Keszthely déli városrésze, amelyhez a következő közterületek tartoznak: Baross Gábor utca - 
Báthory utca - IV. Béla park - Béri Balogh Ádám utca - Berzsenyi Dániel utca - Buzogány utca - 
Csárda utca - Csík Ferenc sétány - Csókakő utca - Damjanich utca - Dankó Pista utca - Entz Géza 
sétány - Fenéki hatar - Fenéki út - Fenékpuszta major - Festetics György utca - Fülemüle utca - 
Györök György utca - Herman Ottó utca - Honvéd utca - Kodály Zoltán utca - Liszt Ferenc utca - 
Madách utca - Múzeum utca - Napsugár utca - Pammer István utca - Pethe Ferenc utca - Római 
út – Rózsa utca - Sajka utca - Sirály utca – Szendrey Júlia utca - Szendrey major - Szent Miklós 
utca - Szigony utca - Tőzeg telep - Tőzegtelepi udvar. 

 

Az Ön képviselőjelöltje: Dékány Péter 

 

1./1. Szabadstrandot hozunk létre, és pályázati forrásból teljeskörűen fejlesztjük. 

1./2. A Balaton-parti stadiont fesztiválparkká és közösségi sportcentrummá alakítjuk. 

1./3. Felszámoljuk az illegális szemétlerakókat a Rózsa utca, Szendrey telep és 

Fenékpuszta térségében (figyelmeztető táblák, térfigyelő kamera, folyamatos 

ellenőrzés, szankciók). 

1./4. A hulladékudvar útját megjavítjuk. 

1./5. Az Erzsébet ligetet gondozott közösségi térré alakítjuk át (zárt játszótér 

kicsiknek, sporteszközök kihelyezése, szalonnasütők, kerti bútorok, sétányok, 

virágok). 

1./6. A Fenyves allé-Csókakő patak-Balogh Ferenc utca-Szent Miklós utca által határolt 

elhanyagolt területet rendezetté alakítjuk. 

1./7. Kulturáltabb, virágosabb közterületeket alakítunk ki, ízlésesebb utcai bútorokat 

és szemeteskosarakat helyezünk ki. 

1./8. A parkokat, játszótereket színvonalasabbá tesszük, és ügyelünk az 

állagmegóvásra. 

1./9. A tömegközlekedést az igényeknek megfelelően szervezzük meg. 

1./10. Ingyenes nyilvános illemhelyeket biztosítunk, tisztaságukra gondot fordítunk. 

1./11. A Szendrey telepi önkormányzati lakások felújításához segítséget nyújtunk.  

http://www.keve-keszthely.hu/dekany-peter
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2. VÁLASZTÓKERÜLET: A DEÁK FERENC UTCA – FODOR UTCA KÖZTI TERÜLET 
Keszthely délnyugati városrésze, amelyhez a következő közterületek tartoznak: Bercsényi Miklós 

utca 1-63/ A. - Bercsényi Miklós utca 2-60, - Deák Ferenc utca 31-69. - Deák Ferenc utca 16-72.- 

Fodor utca - Gagarin utca – György bíró utca - Klempa Károly köz – Kócsag utca - Kulcsár Fábián 

köz - Laky Demeter köz - Lipp Vilmos köz - Sebessy Kálmán köz - Szerecz Imre köz - Vak Bottyán 

utca 1-65. - Vak Bottyán utca 2-40. 

 

Az Ön képviselőjelöltje: Kenyeres Bence 

 

2./1. A körzetben található szelektív hulladékgyűjtő szigeteket megújítjuk és bővítjük. 

A megszüntetett hulladékgyűjtő szigeteket visszaállítjuk. 

2./2. További parkolóhelyeket hozunk létre a Csány-Szendrey ÁMK és az uszoda 

környékén. 

2./3. Az egészséges fák kivágását megakadályozzuk, a kivágottakat pótoljuk. 

Gondoskodunk a fák szakszerű gondozásáról, metszéséről (nem csonkolásáról!), 

a járdára, közterületre benyúló, közlekedést akadályozó ágak, lombok 

eltávolításáról. Megvizsgáljuk a fatelepítési lehetőségeket. 

2./4. Gondoskodunk a vízelvezető árkok kitisztításáról, a csapadékelvezetés 

hatékonyabbá tételéről. A Gagarin utca környékén új vízelvezető árkot és 

csatornát létesítünk. 

2./5. Az elhanyagolt állapotban lévő játszótereket felújítjuk. Lakossági igényfelmérés 

alapján újabb játszóterek létrehozásáról döntünk. 

2./6. A törött, sérült, hiányos padokat felújítjuk, újabb padokat telepítünk, különös 

tekintettel a Fodor utcára. 

2./7. Közterületi kamerarendszert hozunk létre az iskolák környezetében a 

közbiztonság növelése céljából. 

2./8. A Sörház utca-Deák Ferenc utca közötti gyalogúton közvilágítást alakítunk ki és 

megjavítjuk az útburkolatot. 

2./9. A György bíró utcában pótoljuk a hiányzó közvilágítást.  

http://www.keve-keszthely.hu/kenyeres-bence
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3. VÁLASZTÓKERÜLET: A VASZARY KOLOS UTCA ÉS KÖRNYÉKE 
Keszthely nyugati városrésze, amelyhez a következő közterületek tartoznak: Balogh Ferenc utca - 

Bercsényi Miklós utca 65-65/D. - Bercsényi Miklós utca 62-72. - Deák Ferenc utca 1-25. - Deák 

Ferenc utca 2. A. Iph.-14. - Egry József utca - Nagyváthy János utca - Pacsirta utca - Pipacs utca - 

Sági János utca - Stromfeld Aurél utca - Vak Bottyán utca 67-75. - Vak Bottyán utca 42-56/D. - 

Vaszary Kolos utca 

Az Ön képviselőjelöltje: Kovács Viktória 

 

3./1. A Vaszary Kolos utcát főútvonallá minősítjük át, az egyenrangú 

útkereszteződéseket (jobbkézszabály) megszüntetjük. 

 

3./2. Rendezzük a Pipacs utcai garázssor tulajdonviszonyait. 

 

3./3. Kulturált sétányt alakítunk ki a Fenyves allén (Fasor utca). 

 

3./4. A csatornahálózat felülvizsgálatát kezdeményezzük a kellemetlen szaghatások 

megszüntetése érdekében. 

 

3./5. Közösségi kerteket alakítunk ki a Balogh Ferenc utcától délre eső területen 

(kárpótlási földek). 

 

3./6. A Stromfeld Aurél, Nagyváthy János, Egry József, Pacsirta és Pipacs utcák 

forgalomcsillapított jellegét megőrizzük.  

http://www.keve-keszthely.hu/kovacs-viktoria
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4. VÁLASZTÓKERÜLET: BELVÁROS 
Keszthely történelmi városmagja, amelyhez a következő közterületek tartoznak: Arany János  

utca - Árpád-házi Szent Erzsébet tér - Asbóth utca - Bakacs utca -Balaton utca - Batsányi utca - 

Bem József utca - Borbás Vince sétány - Csány László utca - Csók István utca - Delden tér - Eötvös 

utca -  Erzsébet királyné útja - Fejér György utca - Fő tér - Galamb utca - Hanczók utca - Helikon 

köz - Helikon utca - Hunyadi utca - Iskola utca - Jókai utca - Kacsóh Pongrác utca -  Kazinczy utca 

- Kisfaludy utca - Kossuth Lajos utca 1-73. és 2-38. - Kossuth Lajos utca 40-82. és 75-129/B. - 

Lovassy Sándor utca - Malom utca - Mártírok útja - Móricz Zsigmond utca - Munkácsy Mihály 

utca - Nádor utca - Park utca -  Pethő utca - Petőfi utca - Piac tér - Rákóczi út - Skála köz - Sörház 

utca -Széchenyi utca - Unterberger utca - Városház utca - Vörösmarty utca -  Zeppelin tér - Zrínyi 

Miklós utca 

     

Az Ön képviselőjelöltje: Herold János 
 

4./1. Olyan, lakosságbarát parkolási rendszert alakítunk ki, amely megkönnyíti az itt 

élők és dolgozók életét, valamint növeli a belvárosi vállalkozók forgalmát.  

 

4./2. A Bakacs utcai hajléktalanszállást új intézménybe költöztetjük, ahol emberibb 

körülmények között, 0–24 órás szakképzett szociális felügyelet mellett 

gondoskodunk otthontalan embertársainkról. 

 

4./3. Kő tér helyett legyen Zöld tér! A Fő teret újból benépesítjük árnyékot adó fákkal. 

 

4./4. Szezonbővítő belvárosi kulturális programokat szervezünk helyi vállalkozók 

bevonásával. 

 

4./5. A belvárosi leromlott épületek homlokzatainak javítása nem várhat tovább! Az 

önkormányzati tulajdonú épületeket felújítjuk és a többi épület tulajdonosát is 

ösztönözzük erre. 

 

4./6. Felülvizsgáljuk a közterület-használat szabályait a belvárosi kereskedők 

érdekében, új területhasználati koncepciót alakítunk ki. 

 

4./7. Végrehajtjuk a Zeppelin tér teljes rekonstrukcióját.  

http://www.keve-keszthely.hu/herold-janos


 

 
 

 13   

5. VÁLASZTÓKERÜLET:  ZÁMOR 
A Zámor térség, melyet északon a Tapolcai út, nyugaton pedig a Lovassy utca határol. A 

következő közterületek tartoznak ide: Ady Endre utca - Apát utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - 

Cholnoky Jenő utca - Csokonai Vitéz Mihály utca - Darnay Kálmán utca - Dózsa György utca - 

Erkel Ferenc utca - Jegenye utca - Kinizsi Pál utca - Lóczy Lajos utca - Meggyfa utca - Mikus Gyula 

sétány - Móra Ferenc utca - Nádas köz - Nyárfa utca - Pázmány Péter utca - Rezgő utca - 

Semmelweis utca - Tapolcai út - Tessedik Sámuel utca - Toldi Miklós utca - Vitorlás sétány -  

Zámor utca 

 
 

Az Ön képviselőjelöltje: Dr. Weller-Jakus Tamás 
 

5./1. Szakértők segítségével új vízelvezetési és tározási rendszert alakítunk ki. 

 

5./2. Betartatjuk az árkok rendszeres karbantartására vonatkozó szabályokat, a 

rászorulóknak önkormányzati segítséget nyújtunk ehhez. 

 

5./3. Nem engedélyezzük új lakóingatlan építését a vasút és a Balaton-part közötti 

területen.  

 

5./4. Felülvizsgáljuk a zámori utcák forgalmi rendjét a biztonságos közlekedés 

érdekében. 

 

5./5. Felülvizsgáljuk a Tapolcai úti közlekedési lámpák működését, azok 

szükségességét. 

 

5./6. Ösztönözzük a szobakiadók szolgáltatási színvonalának növelését. 

 

5./7. Felújítjuk az elavult és balesetveszélyes járdákat a Zámor térségben, a 

hiányzóakat kiépítjük, különös tekintettel a Toldi és az Apát utcákra. 

 

5./8. A közvilágítási hálózat műszaki állapotát felülvizsgáltatjuk annak érdekében, 

hogy ne boruljon oly gyakran sötétbe a városnak ezen része. 

 

5./9. Ingyenes, szilárd burkolatú parkolót alakítunk ki a Libás strand mindkét oldalán. 

http://www.keve-keszthely.hu/dr-weller-jakus-tamas
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6. VÁLASZTÓKERÜLET: A TAPOLCAI ÚTTÓL ÉSZAKRA 
A Rákóczi tér, Vásártér, Zsidi út és Tapolcai út által határolt északkeleti városrész, melyhez a 

következő közterületek tartoznak: Bessenyei György utca - Deininger Imre utca - Déryné utca - 

Dobó István utca - Fáy András utca - Frech Miklós utca - Fiivészkert utca - Hajnóczy utca - Ipar 

utca - Kísérleti utca -  Laczkovics utca - Lippay Gáspár út - Martinovics utca - Mátyás király utca - 

Murvás út - Rákóczi tér - Schwarz Dávid utca - Sömögye dűlő - Sömögyei út - Szalasztó utca - 

Szent Erzsébet út - Táncsics Mihály utca - Tündérlak út 

 

Az Ön képviselőjelöltje: Molnár Tibor 

 

6./1. Összekötjük a Deininger Imre utcát a Csapás úttal (Alfa park-Tesco körforgalom 

útvonal). 

 

6./2. Kétirányúsítjuk a Szalasztó utcát 3,5 tonnás korlátozással. A Rákóczi téri kereszteződést 

körforgalommá alakítjuk. 

 

6./3. Megszüntetjük az esőzések utáni özönvizeket, melyek elsősorban a Rákóczi téren és a 

Vásár téren okoznak komoly gondokat. Zöldövezeti pihenőparkokat alakítunk ki kis 

esővíztározó tavakkal. 

 

6./4. Alternatív pedagógiai módszerekkel tanító, alapítványi és/vagy egyházi iskola létesítését 

kezdeményezzük a volt Nagyváthy iskola épületeiben. 

 

6./5. A jelenlegi játszótereket felújítjuk és újakat létesítünk a Schwarz Dávid utca és a Vásár 

tér környékén, tekintettel a kisgyerekes családok nagy számára. 

 

6./6. Fedett helyi közösségi teret alakítunk ki. 

 

6./7. A rossz állapotú járdákat kijavítjuk, a hiányzóakat pótoljuk. 

 

6./8. Sort kerítünk a Kiskastély épületkomplexumának rehabilitációjára, a volt óvoda 

épületét lebontjuk. 

 

6./9. Megszüntetjük az ipari terület és a Kárpát utca felől érkező egészségtelen füstöt.  

http://www.keve-keszthely.hu/molnar-tibor
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7. VÁLASZTÓKERÜLET: A KASTÉLY ALATTI TERÜLET ÉS KISKESZTHELY A 

JÓZSEF ATTILA UTCÁIG 

 

A Festetics-kastély alatti terület és Kiskeszthely a József Attila utcáig. Ezek a közterületek 
tartoznak ide: Bólyai utca - Csapás út - Cserszeg utca - Csizmadia utca - Esze Tamás utca - Fecske 
utca - Fenyves utca - Fuvaros utca - Gelencsér utca - Georgikon utca - Hóvirág utca - Kastély utca 
- Kárpát utca - Katona József utca - Koponár utca - Kőfejtő lejtő - Külső Zsidi út - Lehel utca - 
Lendl Adolf köz - Lendl Adolf út - Lőtéri utca -  Magyar utca - Munkás utca - Nagy Imre utca - 
Nagy Lajos király utca - Öv utca - Vásár tér - Zsidi út 
 

 

Az Ön képviselőjelöltje: Haász György 

 

  
7./1. A Fecske utca páratlan számozású oldalán (északi), az új lakópark oldalában és a 

Csapás úti Penny Market között megtervezett gyalogos/kerékpáros utat 
megépítjük. 

 
7./2. A József Attila utca és Fecske utca északi torkolatában megépült lakópark 

környezetét parkosítjuk. 
   
7./3. Közvilágítást, kerékpár- és gyalogutat építünk ki a Zsidi úti körforgalomtól a 

Kárpát utcáig. 
 
7./4. A Lehel utca-Vásár tér kereszteződésben útszélesítést végzünk, balra forduló 

sávokat jelölünk ki. 
 
7./5. A Vásár tér üres részén játszó- és élményparkot létesítünk kutyafuttatóval. 

 
7./6. Pihenőpadokat alakítunk ki. 
 
7./7. A Csizmadia utca forgalmi rendjét rendezzük, útjavítást és ároklefedést végzünk.  

http://www.keve-keszthely.hu/haasz-gyorgy
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8. VÁLASZTÓKERÜLET: KERTVÁROS ÉS KISKESZTHELY NYUGATI RÉSZE 
A Kertváros mellett Kiskeszthely József Attila utcától nyugatra eső utcái alkotják ezt a 
választókerületet. Ezek a közterületek tartoznak ide: Akácfa utca - Akác köz - Árnyas köz - 
Árnyas út - Árpád utca - Árvácska köz - Balassa Bálint utca - Bástya utca - Bécsi kapu utca - 
Bikedi sor - Bokréta utca - Búzavirág utca - Csabagyöngye utca - Csák György utca - Csendes köz - 
Diófa utca - Gyöngyvirág köz - Gyöngyvirág utca - Epreskert út - Felső Majori út - Gáti major - 
Goldmark Karoly utca - Gyöpi út - Hévizi út - Jankó János út - József Attila utca - Károly Gyula 
utca - Korona utca - Lapályos utca - Liliom utca - Pajta alja út - Pál utca - Pipáskert utca ~ Rezi út 
- Sopron utca - Szegfű utca - Szent József utca - Szent Mihály út - Téglagyari dűlő - Tompa Mihály 
utca - Transzformátor telep - Úsztató major - Vadas kert - Vass Miklós utca 
 
 

Az Ön képviselőjelöltje: Varga László 

 

8./1. A Pál utca mint fontos átmenő útvonal (“Czoma-szoros”) forgalmi rendjét változatlanul 

hagyjuk. 

 

8./2. A Bécsi kapu utat leaszfaltozzuk és alkalmassá tesszük átmenő forgalomra. 

 

8./3. Javítjuk az utcák, járdák aszfaltburkolatát. 

 

8./4. A Hévízi úton gyalogátkelőhelyet alakítunk ki. 

 

8./5. Rendezzük a csapadékvíz elvezetését, a meglévő csapadékelvezető árkokat kitisztítjuk. 

 

8./6. A Pál utca-Hévízi út balesetveszélyes kereszteződését átalakítjuk, megállási tilalmat 

rendelünk el a kereszteződéstől számított 100 méteren belül. 

 

8./7. A Kertvárosba vezető kerékpár- és gyalogutat teljesen kiépítjük a Tomaji soron 

közvilágítással, a meglévő szakaszok állapotát javítjuk. 

 

8./8. Az Új Köztemetőhöz vezető kerékpárút mellé mellé közvilágítást, padokat és 

szemétgyűjtőket telepítünk. 

 

8./9. A Pál utca és a Sopron utca közötti zsákutcát megnyitjuk parkolóhely kialakítása céljából. 

Vízgyűjtőt alakítunk ki a Mély utca-Napfény sor kereszteződésénél. 

 

8./10. Visszaállítjuk a megszüntetett kertvárosi buszjáratot.  

http://www.keve-keszthely.hu/varga-laszlo
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

 

Miután megtisztelt minket azzal, hogy figyelmesen végigolvasta programunkat, joggal 

merülhet fel Önben a kérdés: hogyan fogjuk ezt a rengeteg feladatot öt év alatt 

végrehajtani? Évtizedek mulasztásait és elmaradt fejlesztéseit bepótolni valóban óriási 

kihívás, de egyáltalán nem lehetetlen. Felelős városgazdálkodással, a helyi civil társadalom, 

vállalkozók, az értelmiség és minden tenni akaró polgár támogatásával, odafigyeléssel és 

szemléletváltással azonban sikerülhet. Csodát nem várunk, hanem Önökkel együtt csodát 

teszünk. Azon túl, hogy a „fentről” érkező támogatással elszámolunk, jó gazdaként a város 

javára fordítjuk azt, nem csak kormányzati és európai tőkére építünk. Vissza szeretnénk adni a 

keszthelyieknek a közösségi élet örömét, a tudatot, hogy mindenkire szükség van, mindenki 

része az egésznek. Mert Keszthely a mi városunk. Mindannyiunké. A kreativitásra, az 

emberségre, a jóindulatra, a szakmaiságra, a fegyelemre és a szorgalomra építettük ezt a 

programot. Hiszünk Önökben, és hiszünk magunkban. A munka oroszlánrészét nekünk, 

helyben kell elvégeznünk. Keszthely páratlan adottságaira, tehetségeire és aktív 

polgáraira támaszkodva sikeres, a dicső hagyományokhoz méltó várost teremthetünk. 

 

Ehhez azonban nem csak polgármesterre, hanem mesterpolgárokra is szükség van! 

Olyanokra, akik nyitott szemmel járnak, és felelősen gondolkodnak lakóhelyükről, aktívan 

részt vesznek a közéletben, és tudásukkal, szorgalmukkal képviselik azt a változást, amit látni 

szeretnének a világban. Egykor voltak ilyen mesterpolgárai Keszthelynek, és hisszük, hogy 

most is vannak!  

 

Ha van programunkban olyan pont, amellyel vitába szállna,  esetleg kimaradt 

valamilyen Ön által fontosnak tartott téma, bátran írja meg nekünk! 

Küldjön nekünk üzenetet a www.keve-keszthely.hu oldalon, vagy a Facebookon keresztül! 

 

Keszthely, 2019. augusztus 17. 

Tisztelettel: 

 

Czuth Zoltán László 

a KÉVE polgármesterjelöltje 

Dr. Weller-Jakus Tamás                    Molnár Tibor 

       a KÉVE elnöke                               a program szerkesztője 

http://www.keve-keszthely.hu/
http://www.facebook.com/kevekeszthely
http://www.keve-keszthely.hu/czuth-zoltan-laszlo
http://www.keve-keszthely.hu/dr-weller-jakus-tamas
http://www.keve-keszthely.hu/molnar-tibor

