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  A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely munkája során arra törekszik, hogy városunk 

lakói és a településünkre hosszabb-rövidebb időre érkező vendégek tiszta, rendezett 

környezetben tölthessék mindennapjaikat, pihenésüket. Ennek az elvárásnak a 2019. évi 

turisztikai szezonban is - az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan - fokozott 

odafigyeléssel igyekeztünk megfelelni.  

Tevékenységünket a helyi rendeletek illetve a Keszthelyi Településképi Arculati 

Kézikönyv előírásainak és ajánlásainak figyelembe vételével végeztük. 

 

  A Keszthely város belterületén található közel 1 millió m² zöldfelület fenntartása, 

ápolása, gondozása és tisztántartása a GESZ Keszthely feladata. A zöldterületek jelentős 

hányada védett terület, illetve természeti érték.  

2019-ben számszerűsítve 

- 1 800 m² rózsaágyást, 

- 4 473 m² virágos felületet, 

- 3 500 m² egyéb zöldterületet,  

- közel 9 850 m² sövényt,  

- 2 993 m² kavicsos felületet,  

- 23 000 fm szegélyt,  

- 10 340 m² gyepet gondoztunk.  

 Mintegy 930 000 m² füves területen 11-17 - frekventált területeken 29 - alkalommal 

került sor fűnyírásra.  

  A nehezen gondozható frekventált területeken örökzöld talajtakaró ültetésével 

kulturált felület kialakítása valósult meg. 

 

 Az önkormányzattal és a társ szervekkel kialakított jó kapcsolatnak, az együtt 

gondolkodásnak, együttműködésnek és a biztosított anyagi eszközök racionális 

felhasználásának köszönhetően Keszthely évről évre egyre szebb, vonzóbb arcát tudja 

megmutatni. 

  

  A meglévő értékek megőrzését szolgáló karbantartási és takarítási munkálatok mellett 

fontos a folyamatos fejlődés, fejlesztés. Fokozott figyelmet fordítunk a parkosításra, a 

virágosításra, a zöldterületek gondozására, a fák egészségi állapotának megőrzésére. A 

cél mindenekelőtt a városkép vonzóvá tétele a lakosság és az idelátogató vendégek 

számára egyaránt. 

   

  A parkokban, zöldterületeken a szezon előtt megtörtént a fák, bokrok, sövények 

metszése, a felesleges aljnövényzet eltávolítása, a kerékpárutak melletti növényzet 

közlekedésbiztonsági szempontból szükséges eltávolítása. 

  

  A 4 473 m² virágosított területen tervezetten ültettük, cseréltük az évelő, illetve 

egynyári növényeket. A 2018 őszén elültetett több ezer tő árvácskát 2 500 db tavaszi 

virághagyma, a szezonra 8 224 tő egynyári-, 7 920 tő kétnyári virág (Rudbeckia, 

Celosia, Cleome, Ipomea, Dichondra, Coleus, Pilea, díszfű, Lantana, Canna, Salvia, 

Sunpatiens) váltotta a Fő tér, a Várkert, a Sétáló utca, a Kastély kanyar, a Balaton part 

ágyásaiban. Folyamatos volt a összesen 1 800 m² területű közterületi rózsaágyak 

gondozása. A korábbi évekhez hasonlóan a Fő térre és a Sétáló utcára a meglévő köztéri 

bútorok stílusához illeszkedő egyedi és saját készítésű dézsákban 7 pálma, 27 leander, 



a kandeláberekre felszerelt tartókba 115 cserép muskátli, illetve 115 Ipomea került 

elhelyezésre.  

 

 A Várkert látványossága a több mint 200 tő – különböző fajtájú – fűszer-, aroma- és 

gyógynövény. 

   

  A Hévízi út melletti rézsű növényállományának pótlása során 150 darab Lonicerát 

ültettünk el. 

 

  2019-ben 73 db facsemetét telepítettünk. A fapótlások és az új egyedek telepítése a 

célterület környezeti adottságainak figyelembevételével történt. A várostűrő, alacsony 

növekedésű (legfeljebb 4-6 méter) virágzó, de termést nem hozó fajokkal a megszokott 

utcakép megtartására, a homogén látvány biztosítására törekedtünk. 

 

  A közterületi növényzet gondozására, ápolására, locsolására, gyomirtásra a nyári 

szezonban kiemelt figyelmet fordítottunk.  

 

  Tavasztól késő őszig meghatározott útvonalterv szerint több alkalommal került sor 

fűnyírásra a város egész területén.  A kiemelt területeken - Balaton part, Fő tér, Várkert, 

Kastély kanyar, Zeppelin tér, Rákóczi tér, Halászcsárda, Libás térsége, Kazinczy u., 

Mártírok útja, Georgikon u., Sopron u. - hetente (29 alkalom), egyéb helyeken átlagosan 

15 alkalommal. 

  

 Az utak melletti útpadka és növényzet kaszálási és tisztántartási munkálatait 

rendszeresen elvégeztük. 

 

  A közterületek: parkok, füves területek, sövények, rózsa- és virágágyak gondozása 

mellett karbantartottuk a közterületi bútorokat, eszközöket, hulladékgyűjtőket. 

 

  A GESZ-en belül az üzemeltetési, műszaki, karbantartási valamint a zöldterület-

gondozás, köztisztasági részleg feladata a rendezett, tiszta környezet fenntartása, 

biztosítása a város területén. A feladatvégzést nehezítette, hogy a fenntartási munkákhoz 

a közmunka program keretein belül évről évre kevesebb a munkaerő. 

 

  A nyári szezonban a zöldterületek gondozásával párhuzamosan a takarítás, 

hulladékgyűjtés szempontjából is fokozottabb volt a jelenlétünk a turisztikailag kiemelt 

területeken: Balaton part, Kossuth Lajos utca, Fő tér, Sétáló utca, Kastély kanyar, 

strandok környéke, ezekhez bevezető utak, utcák, sétányok. A kézi hulladékgyűjtők 

ürítésére – igény szerint – naponta többször is sor került. A frekventált területeken a 

kihelyezett 35 l-es kézi hulladékgyűjtők nagyobb kapacitású, 90 l űrtartalmúval való 

kiváltása részben megtörtént. Az anyagi lehetőségek tükrében a csere folyamatos. 

 

A közterületek tisztaságának biztosítására – kiemelt figyelemmel a frekventált 

területekre - a szezonban reggel 6 és este 21 óra között folyamatosan területen voltak a 

GESZ dolgozói.  

Az illegális szemételhelyezés megszüntetése évről évre nagyobb méreteket ölt, melyek 

felszámolása jelentős önkormányzati forrásokat emészt fel. 



Nem sikerült megállítani 2019 évben sem, hogy a lakosság a kommunális hulladékot 

a kézi hulladékgyűjtőkbe tegye (sok esetben ürítés után szinte azonnal), a szelektív 

szigetek kulturálatlan használatát, és a város több pontján az illegális hulladék-

elhelyezést. Minden év november-december havában igyekszünk teljesen megtisztítani 

a várost (Kárpát utca, Hadi út, Szabadstrand, elkerülő-, kivezető utak és mindezek 

környéke). 

 Az illegális hulladék elhelyezés  felszámolása érdekében 2018 decemberében 4 db 

szenzoros kamera (Déli szabadstrand, temetői ABC, Egry iskola előtti hulladékgyűjtő 

sziget, Bem utcai belső parkoló) kihelyezése és telepítése valósult meg. A 

kamerafelvételek alapján 2019. évben a GESZ Keszthely 4 feljelentést tett jogellenes 

hulladék elhelyezése tárgyában. 

 

A turisztikai szezonban naponta átlag 1,5 tonna hulladékot gyűjtünk össze, mely 

szezonon kívül cca ötödére csökken, de így is éves mennyiségben hatalmas, 139 tonna 

/ 500 m³. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint a köztisztaságról szóló 

önkormányzati rendelet betartása és betartatása kiemelten fontos a városi összkép 

szempontjából, különös tekintettel az idegenforgalmi szezon idején. A közterületekről, 

és a város köztisztaságáról kialakított kép határozza meg az idelátogató turisták 

közérzetét, valamint a város megítélését. 

 

  Rendezvények esetén szükség szerint az esemény előtti, alatti és utáni munkálatokból 

is kivettük részünket. 

 Kiemelt partnerként kezeltük/kezeljük a közterületeken és intézményekben nagyobb 

lélekszámot mozgató rendezvényeket, ünnepségeket, sporteseményeket, civil 

programokat: 

- Doni áttörés - megemlékezés  

- Balaton szentelés 

- Keszthelyi Városi Karnevál  

- Séta a Parasport Napján 

- Március 15-i városi ünnepség/fáklyás felvonulás 

- NABE Víznapi Balcsi Parti  

- Rákóczi megemlékezés 

- Jótékonysági Bál (Keszthelyi Kórház, Keszthely és Környéke 

       Egészségügyéért Közalapítvány) 

- Fehérvasárnapi körmenet 

- Egyetemi Diáknapok 

- Sárgulás  

- Vajda János Gimnázium ballagási ünnepsége 

- Balatoni Évadnyitó 

-  „Tekerj a sereggel” 

- Madarak és fák napja 

- Hősök Napja 

- Magyar Honvédelem Napja 

- Városi gyermeknap 

- Családok Helikonja 

- EP-választások 



- Balaton Napja 

- Keszthely Város Napja 

- Trianoni megemlékezés  

- Pünkösdölés 

- Keszthelyi Kilométerek  

- Ünnepi Könyvhét 

- Szent Iván-napok 

- Keszthelyi Triathlon 

- Sunset Run futóverseny 

- Belvárosi Nyári Esték 

- Street Festivál 

- Pozsonyi csata - megemlékezés 

- KeszthelyFest & A bor összehoz 

- Folkfeszt 

- Sörfesztivál  

- Klassz a pARTon 

- Zalai Borcégér 

- XIII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia 

- Street Festival 

- GasztroSokkk 

- Szent István napi városi ünnepség  

- „Mozdulj!” Egyesület kerékpártúrája  

- Koncertek, filmvetítések - Balaton part - Zenepavilon 

- Pannon Egyetem Georgikon Kara tanévnyitó ünnepsége 

- VII. Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál 

- Food Truck Weekend 

- 1956-os városi ünnepség/fáklyás felvonulás 

- Szent Márton-napi ünnepség 

- Adventi események  

- Városi Szilveszter 

 

  A Csokonai Sportcsarnokban a nívós teremlabdarúgó versenyek, a Georgikon DSE - 

Férfi Kézilabda Szakosztály bajnoki mérkőzései, a röplabda utánpótlás válogatott 

edzőtábora, középiskolai szalagavató ünnepségek, iskolai bál, több alkalommal 

gyermek játszóház, a Nagyváthy csarnokban a diákolimpia versenyei kerültek 

megrendezésre.  

  Az alkalmi rendezvények mellett keszthelyi egyesületek, baráti társaságok 

rendszeresen (heti 1-2 alkalommal) veszik igénybe a GESZ üzemeltetésébe tartozó 

sportlétesítményeket. A nyári időszakban a városi sportpályák táboroknak adnak helyet. 

 

  A Vízitelep állagmegóvása, hasznosítása, az igények kiszolgálása - cserkészek; 

gyengén látók; városvédők; nagycsaládosok; Vajda diákok, öreg diákok összejövetelei; 

nyári napközis tábor – a GESZ feladata. 

 

  Összességében elmondható, hogy a GESZ feladat-ellátási kötelezettsége éves szinten 

több mint 100 rendezvény lebonyolításánál jelentkezik. 

  Egyre több házasulandó választja esküvője helyszínének a Halász csárda előtti 

zöldterületet. Rendjének, tisztaságának biztosítása ezért kiemelt figyelmet kapott. 



 

  A Balaton parti nyilvános WC május 1. és október 15. között – döntően - az 

időjáráshoz, illetve a rendezvényekhez igazodva üzemelt. A korábbi években az 

illemhely környezetében tapasztalt szégyenteljes állapotokban javulás tapasztalható, de 

a WC környéke továbbra is fokozott odafigyelést igényel. 

 

  Az idény előtt megtörtént a játszóterek, valamint a Vízi Játékpark és az Energia tér 

karbantartása, kötelező felülvizsgálata, a köztéri bútorzatban, játékokban, 

fitneszeszközökben, hulladékgyűjtő edényekben szándékosan okozott károk illetve a 

természetes amortizáció okozta állagromlás kijavítása, az ivó- és szökőkutak 

átvizsgálása, karbantartása. Felügyeletük, karbantartásuk, az újonnan jelentkező hibák, 

problémák elhárítása a szezonban folyamatosan zajlott. A szökőkutak, ivókutak, 

páramennyezet, Vízi játékpark, Energia tér és jégpálya üzemeltetése – pihenő vagy 

ünnepnaptól függetlenül – napi feladatot ad. 

 

  A Vajda János Gimnázium közötti területen felállított napvitorla a páramennyezettel 

együtt közel 400 m²-en biztosított felüdülést és árnyékot a nyári kánikulában. 

   

  A játszóterek és környezetük tisztántartására nagy hangsúlyt fektetünk. 

  

  Ősszel a lombhullás kezdetétől a kiemelt területeken – Balaton part, Fő tér, Sétáló utca, 

Kastély kanyar, Georgikon utca, Sopron utca, Bercsényi utca, Rákóczi tér, Halász csárda 

– naponta gyűjtöttük össze és szállítottuk el a lehullott falevelet, a többi területen 

átlagosan havonta három alkalommal került sor a falomb seprésére és elszállítására. 

December közepéig a falevelek 98 %-át eltakarítottuk. A mintegy 135 tonna lomb és 

faág mellett 264 tonna zöld hulladékot szállítottunk el. 

 

  A karácsonyra hangolódás időszakában a régi díszek átvizsgálását és a szükséges 

javításokat követően november közepétől a város saját kosaras gépjárművét használva 

folyamatosan kerültek helyükre – kandeláberekre, a város karácsonyfájára, Fő téri 

templom előtti oszlopokra, a Sétáló utca fölé, a Városháza, illetve a Vajda János 

Gimnázium épületére – a dekorációs kellékek. 

 A városban összesen 56 oszlopra került világító karácsonyi motívum. 

 Az ünnepi időszakban összesen 47 000 led világította be a városközpontot: a Sétáló 

utcai gömbkőriseken 20 0000 ledből álló – összesen 2 km hosszú – fényfüzér; további 

27 000 a Városháza és a Vajda János Gimnázium mindkét oldali homlokzatán, a két 

épület közrefogta tér feletti fénymennyezetben, valamint a Magyarok Nagyasszonya 

Plébániatemplom előtti térlezáró oszlopok „fényszoknyáiban” és az angyal figurákban. 

 A városi betlehem szállítása és karbantartása is feladat. 

 Az ünnepi díszek lebontása minden évben január 6-át, Vízkeresztet követően az egyéb 

aktuális munkák mellett - időjárástól függően - folyamatosan történik.  

 

  Keszthely számára fontos, hogy ne csak a nyári szezonban, hanem azon kívül is csábító 

úti cél legyen a turisták számára. A város közterületeinek szakszerű gondozása, 

tisztántartása ezért az egész év folyamán hangsúlyos feladat. A Gazdasági Ellátó 

Szervezet Keszthely célja a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az - kiemelt 

figyelemmel arra, hogy Keszthely turisztikai célterület –, hogy munkája során, 

megőrizze, óvja, illetve növelje településünk természeti és épített környezetének 



értékeit, csökkentse az esetleges környezeti ártalmakat, s ezáltal élhető, egészséges, 

vonzó környezetet biztosítson a városlakóknak, vendégeknek egyaránt.  

  Folyamatosan azon dolgozunk, hogy városunk egész évben közkedvelt legyen, ahol jó 

élni, megpihenni, ahova jó visszatérni. Munkánkkal szeretnénk kivívni az idelátogatók 

elismerését, a városvezetés és a helyi lakosság megelégedettségét. 

 

 

Keszthely, 2020. május 29. 

 
 

 

 

 

                                                                           Szabó Krisztina  
                                                                         gazdasági vezető 


