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Felkészülés a 2019. évi turisztikai szezonra  

 

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely  

 
  Egy település megítélésében fontos szerepe van a közterületek gondozottságának, 
rendezettségének. Kívülállók és városlakók számára egyaránt az utcák, terek, 
zöldterületek, parkok, fasorok, játszóterek, a városi fenntartású közutak tisztasága, 
állapota a legszembetűnőbb. A települési környezet tetszetős megjelenése, tisztasága 
növeli az ott élők és a városban rövidebb-hosszabb időt eltöltő látogatók 
komfortérzetét, esztétikusabb életteret biztosít, és ösztönzően hat a kisebb 
lakókörzetekben élők szerepvállalására lakókörnyezetük gondozása, tisztántartása 
terén. 
  A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely - betartva a törvényi szabályozást és 
Keszthely város helyi rendeletekbe foglalt előírásait – az elmúlt évekhez hasonlóan a 
2019-es esztendőben is kiemelt feladatának tekinti a feladatkörébe vont természeti- és 
épített környezet megóvását, értékének növelését, az esetleges környezeti ártalmak 
csökkentését, egészséges életmódot biztosító, esztétikus élettér kialakítását, 
megőrzését. 
  Folyamatosan teljesítendő feladatunk, hogy településünk ne csak a nyári szezonban, 
hanem azon kívül is turista csalogató, közkedvelt, vonzó város legyen helybéliek és 
idelátogató pihenni vágyók számára egyaránt. Feladatainkat ezért az egész naptári 
évben - kiemelt figyelemmel a turisztikai szezonra - folyamatosan, periodikusan 
illetve igény szerint végezzük.  
A következő turisztikai szezonra való felkészülés már az aktuális évet megelőző 
októberben megkezdődik. A napi feladatok ellátása mellet a háttérben már 
folyamatban vannak a 2019-es szezon munkálatainak előkészületei.  
  

 Kiemelt feladatok: 
- utcai fák metszése – cca 1300 faegyed; 
- közvilágítás lámpatesteit eltakaró faágak visszametszése (volumenében 1500  

          faegyed); 
- évelő növények ágyásainak kialakítása/átalakítása, beültetése;  

- kertvárosi rézsűk rehabilitációja; 
- fák pótló telepítése (cca 20 faegyed); 
- kiemelt figyelmet fordítunk a parkosításra, a zöldterületek gondozására; 
- a virágágyakban tervezetten ültetjük, cseréljük az egy illetve kétnyári 

növényeket, vágjuk az aljnövényzetet, veszélyes vagy elpusztult fákat 
(utóbbiakat többször iskolázott új facsemetékkel pótoljuk);  

6. sz. melléklet



- frekventált helyekre – indulásként – 6 darab örökzöld un. gabion ágy 
kialakítása; 

- a turisztikailag frekventált területeken (Fő tér, Balaton part, Rákóczi tér)  
       folyamatos a zöldterület rendezés a „kertszerű állapot” megtartásáért:                   

- március elejétől/közepétől – időjárás függvényében – késő őszig több 
alkalommal – kiemelt helyeken hetente, egyéb területeken útvonalterv 
szerint folyamatosan - kerül sor fűnyírásra a város területén (május-
augusztusban frekventált területeken 18-21, egyéb területeken 8-12 
alkalom; (Szándékunk szerint a vágott felületen a növényzet magassága 
soha nem haladhatja meg a 15 centimétert.);  

- közterületek takarítása: 
- kiemelt figyelmet kapnak a frekventált területek: Balaton-part, Móló, Fő 

tér, Várkert, Sétáló utca (Szezonban a hét minden napján – még az 
ünnepnapokon is - 6-21 óra között folyamatosan a területen vagyunk.); 

          továbbá: Rákóczi tér, Kossuth Lajos utca, Szent Miklós körforgó,  
          Mártírok útja, Kazinczy utca, Csik Ferenc sétány;  

- közutak, járdák tisztántartása kiadott útvonaltervek alapján, melyek 
betartása szigorúan ellenőrzött; 

- hulladékgyűjtés, - szállítás: 
    -     kézi hulladékgyűjtők ürítése minden nap Rexter típusú hulladékgyűjtő 

 - szállító gépjárművel, frekventált területeken kézi ürítéssel naponta             
 akár 6-7 alkalommal, igény szerint; (Szezonban napi 1200-1600 kg   
 szemét kerül begyűjtésre; 

               -      szelektív hulladékgyűjtő szigetek elkerítése, elrejtése; 
A megnövekedett vendégforgalom több szemetet generál, illetve a kézi 
hulladékgyűjtőket sokan továbbra is háztartási szemetük elhelyezésére 
használják. Az ürítést követően elég egy-két reklámtáskányi hulladék 
elhelyezése a gyűjtőbe, az telítődik és alkalmatlan eredeti funkciója 
betöltésére. Ezért a 2019-es szezonra terveink szerint nagyobb méretű 
hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre. A rendeltetésszerű használat 
biztosítása érdekében ajánlott a fokozott közterület felügyeleti 

jelenlét. 
- közterületi berendezések, bútorzat: 

     -      szökőkutak, ivókutak: takarítás, karbantartás, vízkezelés, fertőtlenítés,    
            üzemelési idő beállítása igényekhez igazodva (Balaton part, Móló,  
            Pavilon sor, Fő tér, Sétáló utca, Polgármesteri Hivatal udvara, Pelso  
            Kávézó, Delden tér)  

- padok, bútorzat, hulladékgyűjtők karbantartása, több esetben cseréje; 
- új padok kihelyezése; 
- igény szerint rendelkezésre bocsátjuk a „Keszthely nagy nyugágyat”, 

raklapbútorokat, faházakat; 
- a Polgármesteri Hivatal és a Vajda János Gimnázium között a párakapu 

fölé kifeszítjük a napvitorlát, amely 400 m² felületen biztosítja az 
árnyékot;  
 
 
 
 



- kiemelt figyelmet kapnak a játszóterek: 
- Vízi Játékpark: üzemeltetés, takarítás, karbantartás, vízkezelés; 
- Jégpálya üzemeltetés, takarítás, karbantartás (december 24-25-26-án 

nem üzemel); 
- Energia-tér: üzemeltetés, takarítás, karbantartás; 
- játszóterek, szenior fitnesz eszközök karbantartása, ütéscsillapító 

homok folyamatos pótlása, karbantartása, kiemelt figyelemmel a 
Balaton parti létesítményekre (1 fő folyamatosan takarít);  

- rendezvények biztosítása együttműködve a szervezőkkel (Goldmark Károly   
Művelődési Központ, BKKSZ, Turisztikai Egyesület, stb.) 

- egyéb rendezvények (VIVIÉRA) utáni takarítás – mely nagy területet 
ölel fel és néha kapacitásunkat maximálisan igénybe veszi; 

- takarítás, gyakoribb hulladékszállítás, vízvételi hely biztosítása, igény 
szerint ideiglenes kiépítése;  

 -        Sportcsarnokok – Csokonai, Nagyváthy –, Városi Sporttelep üzemeltetés,        
  takarítás, karbantartás, bérbeadás: országos és nemzetközi versenyek,  
  edzőtáborok, nagyrendezvények;   

  
  Mindenki közös érdeke – és feladata - a tiszta, gondozott, esztétikus környezet 
megteremtése, fenntartása, védelme.  
  A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely – a turisztikai szezonban kiemelt 
figyelemmel – továbbra is arra törekszik, hogy Keszthely városában öröm legyen az 
utcákon, közterületeken sétálni, pihenni, játszani itt élőknek, vendégeknek egyaránt.  
 Törekvéseink azonban csak akkor lesznek eredményesek, ha a törvényi és rendeleti 
előírásoknak megfelelően a keszthelyiek maguk is kiveszik részüket a célok 
megvalósításából, és tisztán tartják saját szűken vett lakókörnyezetüket, segítve a 
város rendjéért, tisztaságáért felelős intézmények munkáját.  
A jogkövető magatartás szolgáltatókra, lakókra, vállalkozókra, bérlőkre, stb. 
egyaránt vonatkozik. Miközben a lakosok jogosan várják el a színvonalas 
szolgáltatást, meglátják az előforduló hibákat, nagyon sokan megfeledkeznek 
törvényi, rendeleti kötelezettségeikről, el- és áthárítják felelősségüket a kialakult 
állapotokban.  
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2019-es turisztikai szezonra való felkészülés 
jegyében továbbra is javasoljuk a fokozott közterület felügyeletet az alábbiakban 
felsorolt problémák enyhítésére, megszüntetésére: 
 
- Lomtalanítás: 
             A lomtalanítási akciók idején tapasztalt állapotok kiküszöbölésére alternatív  
             megoldást kell találni. 
             Fokozott közterület felügyeleti jelenlét mellett a lom kihelyezését az  
             elszállítás időpontját megelőző egy napra korlátozva minimalizálható a  
             guberálás lehetősége. A városképet esztétikai és erkölcsi szempontból is  
             rongáló széttúrt hulladékkupacok elszállítása, a lerakásra kijelölt helyek  
             utótakarítása plusz időt és energiát igényel. (A szeles időjárás tovább rontja a  
             helyzetet!) A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a közterületen  
             elhelyezett lom már a közszolgáltató tulajdonát képezi. A guberálók tehát –  
             leegyszerűsítve - lopást követnek el.  
 



- Szelektív szigetek: 
        A rendkívül kulturálatlan használat következményeként szinte azonnal 
        újratermelődő, leírhatatlanul taszító látványú szégyenfoltjai városunknak.  
        Javasoljuk a fokozott közterület felügyeleti ellenőrzést. 

        
- Elhagyott szemét (köznyelven: illegális hulladéklerakás): 

       Napjainkra a lakóházak tövében is megjelenik a kommunális illetve - 
visszatérő helyeken (pl. Sebessy-, Lipp-köz; Klempa-köz, Katona J. utca, 
Szendrey utca) - a biológiai hulladék (ág, nyesedék). Rendelet értelmében az 
ingatlan előtti terület gondozásáért, tisztántartásáért, hó-és síkosság 
mentesítéséért a tulajdonos illetve lakóközösség felelős.  

        Az emberi nemtörődömség, igénytelenség következtében a város területén 
egyre több az illegális szemét lerakóhely (a teljesség igénye nélkül: 
szabadstrandhoz bevezető út, egyes fizetőparkolók, kerékpárpihenők, horgász 
sétány, Rákóczi tér – Lovassy S. u sarok/Kiskastély, Kárpát u., Zalatour 
Camping mögötti parkoló).  

       Megoldást a rendszeres közterület felügyeleti ellenőrzés jelenthet. 
 

- Köztisztaság: 
- A kézi hulladékgyűjtőket sokan háztartási szemetük elhelyezésére 

használják. Az ürítést követően elég egy-két reklámtáskányi hulladék 
elhelyezése a gyűjtőbe, az telítődik és alkalmatlan eredeti funkciója 
betöltésére. Hiába raktuk fel a tiltó táblákat. A volumenében 450 db kézi 
hulladékgyűjtő ellenére sokan ott dobják el a szemetet (csomagolóanyag, 
palack, cigarettacsikk, stb.), ahol kiesik a kezükből. Hiába járják „átfésülő” 
jelleggel is a köztisztaságiak a területet, egy-egy „kósza” szemét is a 
szemetesség érzését kelti. 

 
- Az ebet sétáltatók körében is nagy a fegyelmezetlenség. Csak elenyészően  
     kis százalékuk tisztítja el „kis kedvence” piszkítását. Ez még a Sétáló utca          
     virágágyásaiban is jelentkezik. Gusztustalan látvány, és számos súlyosan  
     egészségkárosító fertőzés, parazita veszélyét is magában hordozza. Friss  

                 állapotában, de már szétporladva, a talajba kerülve is hosszú évekig képes  
                 fertőzni. 

- A nagyobb mennyiségű csomagolt termékeket forgalmazó boltok  
     méltánytalanul nagy terhet rónak a GESZ köztisztasági ágazatára. Indokolt  
     lenne a saját forgalomhoz igazodó kézi hulladékgyűjtők elhelyezésének és  
     ürítésének kikényszerítése (pl. ABC-k, Sétáló utcai boltok, közterületet  
     bérlő szolgáltatók).  

                 Mindezen jelenségek, problémák visszaszorítása, megelőzése fokozott  

                 közterület felügyeleti jelenlétet igényel . 
 
- Balaton-parti nyilvános WC üzemeltetése; 

  A 2017 évtől a látogatók számára térítésmentesen biztosítjuk a szolgáltatást, 
mivel a korábbiakban az épület környékén tapasztaltak azt mutatták, hogy 
sokaknak a 100 forintos használati díj megfizethetetlen összegnek bizonyult. 
Az ingyenes használat bevezetése pozitív visszhangra talált.  



  2018-ban április 15-től október 15-ig minden nap 10.00-19.00 óráig nyitva 
volt/van. 

 A szolgáltatást 2019-ben is térítésmentesen lehet igénybe venni, változatlan 
nyitva tartással. 

        
- Fűnyírás magáningatlanok előtt: 

       2019 évben a GESZ keretein belül már nem tudjuk vállalni. Egyszerűen nincs 
rá erőforrásunk. Megoldásként tudunk javasolni tisztességes „GESZ”-es 
kollégákat, akik magánmegrendelésben – munkaidejükön kívül - a feladatot el 
tudják látni. Mindemellett a tulajdonosok, társasházak rendeleti kötelmének 
betartását javasoljuk fokozott közterület felügyelettel biztosítani. A környező 
településeken bevált gyakorlat szerint a felszólítást követő 8 napon túl kiróják 
a büntetést és megszervezik a „hatósági” vágást. A GESZ - térítési díjellenében 
- vállalja a fűnyírást. 

   
A tapasztalt visszásságokat csak közösen – szolgáltatók és városlakók –, 
együttműködve lehet orvosolni. 
A folyamatosan tapasztalható közterületi (bel- és külterület) szemetelés és rongálás 
visszaszorításának, valamint a vendégek, helyi lakosok „biztonság” érzetének 
fokozása miatt tartjuk sürgetően fontosnak a közterület felügyelet jelenlétének 

növelését. 
 

 

Szelektív sziget – Sárvár (lakótelep) 
 

 

 


