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1. Bevezetés 
 
A Lipcsei Charta és a Területi Agenda (2007. május) irányelvei szerint a 2007-2013 közötti 
támogatási periódus alatt kiemelt hangsúlyt kap a területfejlesztés, azon belül a fenntartható 
városfejlesztés és a városi dimenzió kezelése, valamint a vidéki területek támogatása és a 
földrajzi vagy természeti okokból hátrányokkal küzdő térségek problémáinak kezelése. 
 
A 2007-13-as időszakban minden régió önálló regionális operatív programmal rendelkezik, 
ezekben jelenik meg a város rehabilitáció, melynek irányai alapvetően azonosak minden 
régióban. Kiemelt projektként kerülhetnek benyújtásra a megyei jogú városok projektjei, 
külön kétfordulós és egyfordulós pályázati keret nyílik meg a városoknak, kisvárosoknak és 
nagyközségeknek a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében. 
 
A város rehabilitációs akciók célja a városok regionális gazdasági szerepének erősítése, ennek 
érdekében a városok illetve városrészek központi területeinek funkcióbővítése, központi térrel 
nem rendelkező városok ill. városrészekben ezek kialakítása és a városi életbe való szerves 
beillesztése. A városrehabilitációs akciót integrált városfejlesztési stratégiára alapozva kell 
megvalósítani, emellett a program által érintett központokra akcióterületi terveket is ki kell 
dolgozni. 
 
A stratégiával szemben követelmény, hogy a város jövőképével és a városhálózatban elfoglalt 
helyével, szerepével, illetve a városban és az egyes városrészben meglévő problémákkal 
egyaránt koherens beavatkozásokat tartalmazzon. A városi akcióterületek kiválasztása és a 
fejlesztések megfogalmazása a helyi szereplők (hatóságok, önkormányzat, gazdasági-
társadalmi partnerek) bevonásával történjen, a koncentráció elvének alkalmazásával, azaz egy 
területen több ágazati szintű beavatkozás együttes alkalmazásával. 
 

1.1. Vezetői összefoglaló 
 
Az Önkormányzat viszonyrendszerének igazodása a társadalmi-gazdasági struktúrákhoz 
felértékeli a versenyszférával (befektetők, gazdálkodók, vállalkozók) és a civil szférával való 
partnerségi kapcsolatokat, ösztönözve ezzel a szorosabb együttműködést.  
 
Egyre inkább érződik továbbá a minőség és fenntarthatóság kényszere, hiszen a jövőben az a 
település lehet csak sikeres, amely minőségi kínálatot (pl.: minőségi turisztikai kínálat) és 
minőségi szolgáltatást (élhető város) tud nyújtani hosszú távon. A város komoly fejlődési 
potenciálját, természeti és kultúrtörténeti adottságainak, valamint kedvező földrajzi 
fekvésének valamint az itt élő emberek szakértelmének és településük iránti 
elhivatottságuknak köszönheti.  
 
Összességében elmondható, hogy Keszthely az adottságait eredményesen kamatoztatva, 
lehetőségeivel élve, jó eséllyel indulhat a hosszú távú fenntartható fejlődés versenyében. 
 
A Nyugat-dunántúli régióban 24 település jogosult pályázatot benyújtani a „Városközpontok 
funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” című pályázati felhívásra és veheti 
igénybe a Nyugat- dunántúli Operatív Program városfejlesztési forrásait. A régióban található 
„versenytársak” 7 év alatt rendelkezésre álló 21 milliárd forintból kb. 10 milliárd forintot 
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kaphatnak projektjeik megvalósítására. Ez a keret nem garantált egyik város számára sem. A 
jelenlegi pályázati felhívás (2007-2008) keretében az első két évben a maximális támogatás 
540 M Ft lehet városonként.  

A támogatás odaítéléséhez minden 10.000 lakos feletti városnak szükséges elkészítenie egy 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát (továbbiakban IVS), valamint egy akcióterületi tervet. A 
pályázat kétfordulós eljárásrenddel működik, azaz első körben a projektkoncepció kerül 
elfogadásra. 
 
Az integrált városfejlesztési stratégia, mint új tervezési dokumentum bevezetését az indokolja, 
hogy a meglevő, jogszabályok által szabályozott tervezési-rendezési dokumentumok sorából 
hiányzott egy olyan középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás-orientált tervezési 
dokumentum, mely meghatározza a városok középtávú városfejlesztési gondolkodását. Az 
integrált városfejlesztési stratégia azt az integrált, területi alapú tervezési szemléletet kívánja 
megjeleníteni, mely ötvözi a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. 
gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása 
stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra 
szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és 
döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési 
célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját szinergikusan kezeli.  
 
Az IVS készítésének alapját képezi, hogy a közösségi források elsősorban olyan 
beruházásokat támogassanak, amelyeket a piac nem képes elvégezni. Ez a városfejlesztés 
kulcskérdése, a piaci és állami beruházások közötti egyensúly megtalálása az IVS alapvető 
feladata.  
 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elbírálásánál fokozottan figyelembe veszik a 
konzisztenciát és a koherenciát az eddig már elkészült tervekkel, valamint a partnerség 
folyamatát az anyag elkészítése és elfogadása során. 
 
Ezekre tekintettel a dokumentum nagyban építkezik a város eddig elfogadott fejlesztési 
stratégiáira, ezeket csak azokkal a részekkel egészíti ki, amelyeket a hatályos módszertani 
kézikönyv további elvárásként fogalmaz meg. A készítők remélik, hogy ezzel, valamint a 
széleskörű partnerséggel minden érintett szereplő számára elfogadható, 7-10 évre szóló 
stratégia kerül elfogadásra. 
 
Az akcióterületi tervek koncepcióját a Nyugat- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, 
és annak Közreműködő Szervezete, valamint az általa felkért külső szakértők véleményezik. 
A benyújtott projektek alapján első körben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
dönt pályázatokról, majd egy Bíráló Bizottság javaslata alapján a Regionális Operatív 
Programok Irányító Hatósága (NFÜ) hoz végleges döntést. Az első körös pozitív döntést 
követően 6 hónapon keresztül a Közreműködő Szervezet szakértői támogatást nyújt a projekt 
továbbfejlesztéséhez. Ez idő alatt részletesen ki kell dolgozni az akcióterületi Tervben 
rögzített fejlesztéseket, beavatkozásokat, melynek része többek között az engedélyes tervek 
kidolgozása és benyújtása engedélyezésre.  
 
A támogatási szerződés megkötésére – optimális esetben 2008 végén kerülhet sor. Ez 
utóbbinak feltétele a jogerős építési engedélyek megléte. 
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Keszthely Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának legfontosabb megállapításai 
 
Keszthely Város a fejlesztési ciklus végére a Nyugat- dunántúli régió dél-keleti részének, 
valamint a Balatoni Régió nyugati sarkának kedvelt turisztikai és kereskedelmi központjává, a 
kultúra fő szervező erejévé kíván válni a régió(k)ban, amely képes a teljes kistérségét 
dinamizálni. A város megújult közterületei révén a közösségi, kulturális és turisztikai élet 
jelentős fejlődésen megy át a következő időszakban, amely a helyi lakosság mellett az 
idelátogató turisták igényeit is kiszolgálja. Ebből a célból a helyi vállalkozók minél szélesebb 
körben vesznek részt a városközponthoz kapcsolódó fejlesztésekben, saját beruházásaikkal 
(üzlethelységek, vendéglátó egységek, egyéb szolgáltató létesítmények fejlesztése) valós 
szinergiát képeznek az önkormányzat által megvalósított közterület rekonstrukciókkal. 
 
A pezsgő kisváros, amely a hévízi és balatoni fürdővendégek bevonásával számottevő 
idegenforgalmi potenciállal is rendelkezik, a környéken nyújtott szolgáltatásokat kulturális és 
szabadidős kínálatával egészíti ki. A város központjában (Főtér, Várkert, Kossuth utca) a 
szükséges forgalomcsillapítást követően rendezvényterek, szabadidőpark és egyéb 
kikapcsolódási lehetőséget kínáló európai minőségű belvárosi terület jön létre mind a helyi 
lakosság, mind a turisták igényeinek kielégítésére. 
 
A város a multinacionális vállalatok letelepítése mellett nagy hangsúlyt fektet a helyi kis és 
középvállalkozások fejlesztésére, fő gazdasági ágazatként a logisztikai és agrár-, biológiai 
innovációs szolgáltatásokat, valamint a helyi turisztikai szolgáltatásokat, ezek közül a Balaton 
part fejlesztését és a kiskereskedelmi és szolgáltató ágazatokat megjelölve. 
 

1.2. Módszertan és előzmények ismertetése 
 
Az integrált városfejlesztési stratégia készítéséhez az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága 2007. október 5.-én 
kézikönyvet adott ki. Ennek felhasználásával, valamint több helyi egyeztető fórum 
megállapításait figyelembe készült el a város 2007-2015 közti időszakra szóló integrált 
stratégiai dokumentuma és az előzetes akcióterületi terv. 
 
A stratégia készítésénél az alábbi alapelveket követtük: 

1. A stratégiaalkotást széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg (civil, gazdasági, 
lakossági fórumok, konzultációk). 

2. Integrált, komplex (szakterülteket integráló) dokumentumként készült el. 

3. Hosszú távú, gazdasági alapú fejlesztéseket tartalmaz. 

4. 7-8 évre vonatkozó stratégiai irányokat jelölt ki, és 3-4 éves operatív programot tartalmaz. 

5. Lipcsei chartával és a Lisszaboni stratégiával összhangban van, ötvözi a hazai és Uniós 
irányelveket, szakpolitikákat, nyitott a megjelenő Jessica konstrukció forrásaira. 

6. Fenntarthatóság elve az eddigieknél is fontosabb szempontként jelenik meg benne 
(kapacitástervezés – gazdasági, társadalmi és ökológiai szinten is). 

7. Az önkormányzat globális felelősségvállalásán alapul (gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, 
helyi szolgáltatások), hiszen Keszthely városnak is önmagán túlnyúló szerepe van, és 
felelősséget visel a környező térségért. 



 8 

8. Egyéb forrásokat is bevon a tervezésbe: állami források, gazdasági szféra forrásai, egyéb, 
nem fejlesztési jellegű források (adóbevételek, szabályozás, városmarketing) egyaránt 
szerepelnek benne. 

9. Forgatókönyv alapján megtörtént a stratégia társadalmasítása is. 
 
A stratégia készítésének és társadalmasításának bemutatása 
 
Keszthely Város Önkormányzata a Fő tér rehabilitációs munkáinak megvalósíthatósági 
tanulmánya elkészítésére 2006-ban pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanácsnál. A 
pályázati támogatás felhasználásával 2007. közepére elkészült a belváros rehabilitációs 
tanulmányterve, melyet a Képviselő-testület a 248/2007. (IX.27) sz. határozatban elfogadott. 
 
2007. októberében mélyinterjúk készítésére került sor az önkormányzati képviselőkkel, a 
fejlesztési területekhez kapcsolódó vállalkozások képviselőivel, önkormányzati 
tisztviselőkkel, és civil szervezetek képviselőivel. 2007. október-novemberében folyamatos 
volt az egyeztetés Keszthely városvezetésével és az önkormányzati tisztviselőkkel, valamint a 
Regionális Fejlesztési Ügynökség munkatársaival. Az egyeztetések eredményeként Keszthely 
Város Önkormányzata Polgármesteri Kabinete elkészítette az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia előzetes, egyeztetési verzióját, mely tartalmazta a fejlesztések stratégiai 
irányvonalait, illetve kijelölte a városrészeket és akcióterületeket. 
 
2007. november 8.-án Keszthely Város Önkormányzata lakossági, vállalkozói és civil 
fórumot tartott, melynek célja a fejlesztési tervek ismertetése, lakossági véleményezése volt. 
A rendezvény az „Igazgatási Partnerség - 50 év integráció 50 helyszínen” című Európai Uniós 
projekt keretében a „Szívesen látjuk Európát” rendezvénysorozat részeként került 
lebonyolításra, a projekttervekből készült kiállítás, valamint a „Jövőm Keszthelyen” című 
gyermekrajz pályázat kiállításának megnyitásával. 
 
2007. november-decemberében zajlott az egyeztetések és a felmérés eredményeinek beépítése 
a stratégiába, valamint az akcióterület fejlesztéseinek meghatározása és tervezői előkészítése.  
 
A Nyugat-dunántúli Operatív Programban történő sikeres városfejlesztési, városrehabilitációs 
pályázatok előkészítése érdekében Keszthely Város Önkormányzata a részben előkészített 
Integrált Városfejlesztési Stratégiájához kapcsolódóan Akcióterületi Terv és 
városrehabilitációs projektek fejlesztését segítő tanácsadói tevékenység beszerzését határozta 
el. A beszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevővel, a Nyugat-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt-vel 2008. február 15.-én megtörtént a megbízási szerződés megkötése. 
Innentől kezdve a Zrt. koordinálásával zajlott a tervezés és a pályázati anyag összeállítása. 
 
2008. február 22.-én és 2008. április 28.-án Keszthely Város Önkormányzata újabb 
vállalkozói fórumot tartott az Akcióterületen működő vállalkozások részére, ahol 
együttműködést ajánlott közös fejlesztések megvalósítására. 2008. május 6.-án újabb 
nagyszabású lakossági egyeztető fórum került megrendezésre a Balaton Kongresszusi 
Központ és Színház emeleti konferenciatermében, ahol a projektekkel kapcsolatban számos 
észrevétel és javaslat született.  
 
2007. novemberétől folyamatos sajtómegjelenéseket dokumentálunk a nyomtatott és 
elektronikus hírközlő eszközökben, valamint a város Online Egyeztető Fórumot hozott létre a 
www.keszthely.hu weboldalon (a sajtómegjelenések anyagit az akcióterületi terv melléklete 
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tartalmazza). Ez idő alatt folyamatos egyeztetés történt az IVS és az AT készültségéről a 
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselőivel. 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kirendelt Anti-szegregációs szakértőjével 2007. 
novembere óta zajlottak az egyeztetések. A szakértői vélemény jelentős hatással volt a 
dokumentumra, az Anti-szegregációs terv a stratégiába integráltan, annak 6. fejezeteként 
készült el. 
 
2008. április 28-án Összevont Bizottsági Munkaértekezlet véleményezte az elkészült 
fejlesztési dokumentumokat, majd a javaslatok beépítését követően a végleges anyagot 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 12.-én rendkívüli testületi 
ülés keretében fogadta el.  
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2. Helyzetelemzés 

2.1. A város helye a településhálózatban 

2.1.1. A város térszerkezeti sajátosságai 
 
Országos és regionális összefüggések 
 
Keszthely országos jellegű térszerkezeti helyzetét és annak változási tendenciáit elsősorban 
befolyásolja, hogy közel fekszik a M7-es autópályához, a Fiumei vasútvonalhoz, a hozzájuk 
kapcsolódó mai korridor fejlesztési vonalhoz, és a sármelléki regionális reptérhez. A város 
gyorsforgalmi úton megközelíthető Budapest irányából, Zágráb irányában pedig a 
közeljövőben teljessé válik a gyorsforgalmi útösszeköttetés. A legkörülményesebb az osztrák 
határszakasz megközelítése, de a jövőben tervezett észak-dél közlekedési tengely ezt a 
jelenlegi nehézséget majd mérsékli. 
 

1. sz. térkép 
Keszthely helyzete a régióban 

 
 
Forrás: Cliens Kft., 2007. 
 
A térképen is jól érzékelhető, hogy Keszthely szinte egyforma távolságra fekszik a fenti 
három nagy gazdasági politikai központtól. A Keszthelyi kistérség a nagy agglomerációk ipari 
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körzeteitől viszonylag távol, de közlekedési infrastruktúra tekintetében elégségesen közel 
fekszik ahhoz, hogy a gyógyításra, pihenésre, üdülésre, wellness- és hagyományos kulturális- 
szolgáltatásokra alkalmas természeti - társadalmi adottságaira alapozott gazdasági modellt 
alakítson ki.  
 
Keszthely és térségének a másik meghatározó országos jellegűnek tekinthető sajátossága, 
hogy része a Balaton fejlesztési régiónak, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek. A 
BKÜ-t 164 település alkotja, melyek közül 16 városi ranggal rendelkezik. A térségnek 251 
ezer állandó lakosa van, és legalább ennyi az üdülőtulajdonosok száma. 
 
A makroregionális kapcsolatok tekintetében a Dunántúlon lehatárolt három statisztikai-
tervezési régió funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Győr, Pécs, Székesfehérvár) képest 
viszonylag periférikus a helyzete, hisz a három régió közös határán fekszik.  
 
Mezoregionális szinten a város legelőnyösebb topográfiai pozíciója a Zalaegerszeg – 
Kaposvár – Veszprém közötti erővonal, mely a kapcsolatok szempontjából legkedvezőbbnek 
Zalaegerszeg irányában tűnik. A város és közvetlen térsége külföldön is széles körben ismert, 
megfelelő természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszabb távon is 
dinamikusan, az országos átlagot meghaladó mértékben fejlődő térség legyen. 
 
A Nyugat-Dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magában. 
Kiterjedése észak-déli irányban hosszan elnyúló. A régió négy országgal határos: nyugaton 
Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. A 
régió keleti irányban a Közép-Dunántúli Régióval, míg déli irányban a Dél-Dunántúli 
Régióval szomszédos. 
 
A régió városhálózatában meghatározó térségi központi funkciókat lát el 8 darab 10-30 ezer 
fő közötti lakosságú város, és meghatározó kistérségi funkciókat 15 darab 10 ezer fő alatti 
lakosságú város. 11 város tartozik 5000 fő alatti kategóriába (a városok 40%-a), ami szintén 
tükrözi az elaprózódott településhálózatot. Ez utóbbi városi rangú települések jelentős része 
nem képes valós városi funkciókat (teljes körű közigazgatás, igazságszolgáltatás helyi 
intézményei, kiterjedt közoktatás, kulturális lehetőségek, szociális ellátórendszer, stb.) 
megjeleníteni, csupán történelmi okokból, vagy speciális turisztikai helyzetüknél fogva 
kerültek városi szintre.(1. táblázat)  
Keszthely Város teljes körűen látja el az alapvető és a kívánatos városi funkciókat! 

1. táblázat: Urbanizáltsági adatok, 2005 

Városok népességszám szerint 

Területegység 
Városok 
száma 

Urbani-
záltság 

foka 
(%) 

100.000 
felett 

50.000-
99.999 

10.000-
49.999 

5000- 
9999 

5000 alatt 

Győr-Moson-
Sopron megye 

9 57,6 1 1 3 1 3 

Vas megye 10 56,9 - 1 4 1 4 
Zala megye 9 55 - 2 1 2 4 
Nyugat-
dunántúli régió 

28 56,3 1 4 8 4 11 

Forrás: KSH 
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A települések funkcionális (szolgáltató, igazgatási és speciális funkciók) jellemzőinek 
kategorizálása során meghatározásra kerültek a régió funkcionális központjai és azok 
erősségei; kirajzolódtak a potenciális nem városi rangú térségi alközpontok valamint azon 
térségek, amelyek központhiányosnak tekinthetők. A régióban jól megfigyelhető a megyei 
jogú városok (ahol egyszerre van meg az agglomerálódás és a teljes körű térségi központ 
szerep) és néhány középváros funkciógazdagsága.1 
 
A legtöbb funkciógazdag faluval (abszolút és relatív értelemben is) Győr-Moson-Sopron 
megye rendelkezik, amely döntően a nagyobb átlagos településméretből és egyúttal a kisebb 
településsűrűségből következik. Vas megyében van a legkevesebb a funkciógazdag falvakból. 
A régió másik fontos jelensége, hogy Zala megyében a közigazgatási funkcióval nem 
rendelkező és gyenge szolgáltató funkciójú települések aránya meghaladja az 50%-ot. 
Összességében megállapítható, hogy jelentős központhiányos területeket találunk elsősorban 
Győr-Moson-Sopron megye déli részén, Vas megye észak-keleti és dél-keleti részén és Zala 
megye nyugati és dél-nyugati aprófalvas területein. (2. táblázat) 
 
Keszthely városa a teljes városi igazgatási és szolgáltatási palettát lefedi. A környező 
települések esetében gazdasági, igazgatási, és szolgáltatási központ, amely szerepkör a 
következő időszakban várhatóan még tovább fog erősödni. Mind a Dél-zalai, mind pedig a 
Balatoni turisztikai régió szintjén körvonalazódnak azok a területek, ahol a város 
egyértelműen vezető szerepre tör (pl. kultúra és kulturális turizmus). 
 
Kereskedelmi téren a város vonzáskörzete kiterjed a Pacsa, Zalaszentgrót, Vindornyai terület, 
Karmacs, Óhíd, Várvölgy, Balatongyörök, Balatonszentgyörgy, Zalakaros települések által 
határolt területre. Elsősorban a városban lévő bevásárlóközpontok, hiper- és szupermarketek 
vonzzák a vásárlókat (a térség lakosait és üzlettulajdonosait), de jellemző továbbá az is, hogy 
a keszthelyi vállalkozások kereskedelmi és szolgáltatási tevékenysége erre a területre terjed ki 
(pl. házhoz szállítási körzetek). 
 
Az oktatás területén a város középiskolái elsősorban a Dunántúl területéről fogadják a 
hallgatókat, de az egyetemi kar ennél szélesebb vonzáskörzettel rendelkezik (ide az egész 
országból, a jellemzően mezőgazdasági gazdasági szerkezetű délkeleti országrészből, sőt a 
határon túlról is érkeznek hallgatók). 
 
A környezetvédelem és hulladékgazdálkodás területén a Keszthely városban működő 
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. kommunális részlege jelenleg 14 helységben 
biztosítja a lakossági kommunális hulladék szállítását.  
 
Keszthely továbbá fontos szerepet tölt be a térség közösségi, kulturális, és sportéletében, 
ifjúsági életére az egyetemvárosi jelleg jellemző. A városban a civil aktivitás jóval 
meghaladja az országos és regionális átlagot. 
 
Az egészségügyi szolgáltatások területén megállapítható, hogy a város területi ellátási 
kötelezettségét földrajzilag is széles körben, 45 településen látja el, melyet az alábbi térkép 
szemléltet. A területi ellátásban érintett lakosok száma 62 ezer fő, azonban szezonálisan az 
ellátásban potenciálisan érintettek száma elérheti a 120-135 ezer főt is.  
 

                                                 
1 Nyugat- dunántúli Operatív Program 



 
13 

 
2. sz. térkép 

Zal aegerszeg

Balato n Füred

Hévíz

Sármellék

Keszthely-Nagykanizsa
54.782 km
min. 46p

Keszthely-Zalaegerszeg

42.752 km 
min. 41p

Keszthely-Zán ka

44.989 km 
min. 42p

Keszthely-Tihany

63 km
min. 1ó  01p

Keszthely-
44.989 km 
min. 42p

Balaton Füred

Keszthely-Veszprém

76.949 km
min. 1ó 08p

Keszthely-Siófok

86.592 km 
min. 51p

Keszthely-Hévíz

7.225 km 
min. 8p

Keszthely-Sármellék

11.79 km 
min. 13p

Keszthely

Lakossági t

Szezonális Lélekszám:

erületi ellátási kötelezettség:
62.000 fõ

120 -135 ezer fõ

S1-2

So1-2

So2

S1-2

Területi ellátási kötelezettség

Sûrgõségi ellátási kötelezettség

Nagykanizsa

Tihany

VMSZ 

vízimentõ k özpont

Zánka Siófok
Lakossági területi 

ellátási kötelezettség:
81.264 fõ

VÁROSI KÓRHÁZ KESZTHELY
8360 Kesz thely, Ady E. u. 2.

Keszthel y

Veszprém 

Lakossági területi ellátási kötelezettség:

 fõ375.372 Veszprém 

Siófok
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A ténylegesen fennálló területi struktúrák alapján deklarálható, hogy Keszthely, mint a megye 
3. legnépesebb települése saját lakosságával együtt mintegy 40 ezer ember életének 
szervezője, közvetlen befolyásolója, illetve ellátója.  
 
 

2. táblázat: A régió településeinek komplex funkcionális fejlettsége és speciális funkciói, 
2005 
 

VÁROSOK FALVAK 
Területegység 

1 2 3 4 5 6 7 

Győr-Moson-
Sopron megye 

Győr, 
Sopron 

Kapuvár, 
Mosonmagyar-
óvár 

Csorna, Tét 
Fertőd, 
Pannonhalma 
Jánossomorja 

33 83 57 

Vas megye Szombathely 
Körmend, 
Sárvár, 
Celldömölk 

Kőszeg, 
Csepreg, 
Szentgotthárd 

Vasvár, 
Őriszentpéter 
Répcelak 

9 93 104 

Zala megye 
Zalaegerszeg, 
Nagykanizsa 

Keszthely 
Hévíz, Lenti, 
Letenye, 
Zalaszentgrót 

Zalalövő, 
Zalakaros 

23 71 154 

Nyugat-
dunántúli 
régió (db 
település) 

5 6 9 8 65 247 314 

 

Kódok 4 
Erősen hiányos szolgáltató és igazgatási 
funkció 

1 Megyei jogú város 5 Funkciógazdag falu 

2 
Teljes körű városi igazgatási és szolgáltató 
funkció 6 

Hiányos szolgáltató funkciójú falu igazgatási 
központ 

3 Hiányos igazgatási vagy szolgáltató funkció 7 
Gyenge szolgáltató, igazgatási funkció nélküli 
falu 

Forrás: Nyugat-dunántúli régió Területfejlesztési Program 2007-2013. 

 
Az 1997 júniusában meghatározott “Helsinki folyosók” közül – melyek fejlesztésére az EU 
különös hangsúlyt fektet – három is érinti a régiót. Ebből következően a régió Nyugat-Európa 
és Délkelet-Európa között komoly tranzitszerepet tölthet be. A régió a négy országhatár miatt 
jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön 
keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. 
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2.1.2. A város kistérségi, és turisztikai térségi szintű feladatellátása 
 
Mikroregionális szinten a város térszerkezetét befolyásolja a sármelléki Fly-Balaton reptér 
közelsége, az M7-es autópálya, valamint Hévíz (mint európai hírű gyógyfürdőhely és 
wellness-turisztikai központ) szomszédsága. 
 
1983-tól, a járások megszűnése után a rendszerváltásig az úgynevezett Városkörnyéki 
Bizottság adta az együttműködés szervezeti kereteit. A Keszthely-hévíz Kistérségi Társulást 
(a Tátika-Rezi Régió Önkormányzati Társulás és a Kis-Balaton Kistérségi Fejlesztési Társulás 
után) 1994. nyarán alapította 5 település. Az önkormányzati erőösszegzés kezdettől 
deklaráltan a térségi együttműködés vezető ereje volt, miközben a tagtelepülések száma 11-re 
nőtt fel. 2004 nyarától a KSH-kistérség, az egykori járás, 27 településéből az addig nem tag 
falvak is csatlakoztak, és a kibővült szervezet fokozatosan „többcélúvá” alakult. A legfrissebb 
változás a 2007. szeptember 25.-től hatályba lépett 2007. évi CVII. törvény, amelynek 
értelmében 8 településsel önálló Hévíz kistérség alakult, míg 3 község a szintén új Pacsai 
kistérséghez került át. Keszthelyi székhellyel a továbbiakban így 16 település alkotja az új 
kistérséget. 
 

3. sz. térkép 
A keszthelyi kistérség települései 

 

 
Forrás: Váti Kht. 
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3. sz. táblázat: A Keszthelyi kistérség települései 
 

NEV JOGÁLLÁS TERULET NEPESSEG 

Balatongyörök Község 38 1 027 

Bókaháza Község 7 319 

Esztergályhorváti Község 17 491 

Gétye Község 7 120 

Gyenesdiás Község 19 3 481 

Karmacs Község 14 791 

Keszthely Város 76 20 656 

Szentgyörgyvár Község 12 344 

Vállus Község 22 140 

Várvölgy Község 25 1 092 

Vindornyafok Község 4 153 

Vindornyalak Község 4 101 

Vonyarcvashegy Község 14 2 117 

Zalaapáti Község 23 1 642 

Zalaszántó Község 38 997 

Zalavár Község 31 974 

Összesen  349 34 445 
Adatforrás: KSH 

 
Miközben számos fejlesztési, programozási dokumentum a Keszthelyen működő kistérségi 
munkaszervezethez kapcsolódik, az alábbiakban – az önkormányzati erőösszegzésen kívül - 
vázolunk olyan területeket, ahol a város domináns a különféle funkciók ellátásában. 
 

� Oktatás: Keszthely városát iskolavárosként tartja számon a közvélemény, amely 
adódik abból, hogy az általános iskolától az egyetemig minden iskolatípus 
megtalálható a városban. Az intézmények fenntartói is igen széles skálán mozognak: 
vannak helyi, illetve megyei önkormányzati, felekezeti, alapítvány, magán fenntartók 
egyaránt. 
A földrajzi elhelyezkedés is determinálja az iskolavárosi szerepet, hisz mint egy 30-40 
km-es távolságról érkeznek az intézményekbe óvodások, általános iskolások, 
középiskolások, alapfokú művészetoktatási intézményi tanulók. A felsőoktatásba 
pedig és a felnőtt-, át- és továbbképzésekben az ország minden területéről érkeznek 
diákok.  
Az integráció az óvodai és az általános iskolai hálózatban történt meg az elmúlt év 
során. Az óvodákat egy intézménnyé, míg a 7 iskolát 2 önálló intézménnyé vonta 
össze a város vezetése.  
A szakképzés területén három intézmény is tagja az Észak-zalai Területi Integrált 
Szakképző Központnak (Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Közgazdasági Szakközépiskola és Keszthely Város Vendéglátó, 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma).  
Felsőfokú képzés pedig nemcsak a Pannon Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Karán folyik, hanem a VSZK-ban is.  
Keszthely város kész befogadni a környező települések tanulóit az ottani fenntartókkal 
intézményi közoktatási társulást létrehozva is akár, ezzel is növelve a térség kulturális 
és oktatási szerepét.  
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� Közművelődés, kultúra: Keszthelyt a „Balaton Fővárosaként” köti a múlt térségben 
betöltött kulturális szerepéhez. A Festetics grófok kezdték meg azon épületegyüttesek 
kialakítását, amelyek formázása napjainkig tart. A napokban nyílt meg a Helikon 
Kastélymúzeum újonnan épült részében Európa legnagyobb modellvasút és vadászati 
kiállítása. A Balaton Kongresszusi Központ és Színház a maga akusztikájával 
egyedülálló a Nyugat-dunántúli régió déli részén. A múzeumok, kiállítótermek, 
galériák egész sokasága fogadják az idelátogatót. A város nemcsak aktuális, egyszeri 
rendezvényekkel szolgálja az itt élőket és ide érkezőket, hanem olyan nagy múltú 
kulturális eseményekkel is, mint a Helikoni Ünnepségek, amely idén ünnepelte 50. 
éves évfordulóját. A kultúra élő itt az emberek mindennapjaiban, amelyet jelez a 
számos egyesület, alapítvány, a Festetics Zeneiskola Baráti Körétől a Borbarát 
Hölgyek Egyesületéig. Nem véletlen, hogy Keszthely városa elnyerte 2005-ben a 
„Magyar Kultúra Városa” megtisztelő címet. 

 
� Egészségügy: a keszthelyi kórház nagyságrendekkel nagyobb népességet lát el, mint 

közvetlen térsége, és egyre jobb az együttműködés a hévízi Szent András Kórházzal 
is. Keszthelyi ügyeleti székhellyel dolgozik a kistérségi ellátás tekintélyes részét 
lefedő Közhasznú Társaság is (vidéki ügyelet: kivéve a városi Alapellátási Intézetet és 
a hévíziek által ellátott falvakat). 

 
� Szociális terület: az ESzI által működtetett bentlakásos intézmény térségi ellátást 

biztosít, és itt a székhelye a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnak is (pld. 
jelzőrendszeres ellátás diszpécser központja). 

 
� Kereskedelem, szolgáltatás: a legutóbbi években épült, nagy hipermarket 

létesítményekkel, bevásárló udvarokkal különös hangsúlyt kapott a térségi ellátó 
szerep. 

 
� Turizmus: A balatoni térséggel, valamint Hévízzel és más zalai fürdővárosokkal 

megosztva Keszthely továbbra is az egyik legkedveltebb zalai, illetve balatoni 
desztináció, ami részben a hangulatos, történelmi belvárosnak, kulturális kínálatának 
és a Festetics örökségnek tulajdonítható. A Nyugat-balatoni Turisztikai Iroda Non-
profit Kft folyamatos átalakulása (TDM) szintén a „régi” kistérségi kereteket 
meghaladó, a Nyugat-Balaton fogalomhoz közelítő területet szervez, fog össze. 
Emellett a több településre is kiterjedő Festetics örökség is összefogja a településeket. 

� Ifjúság, sport: pályázatok, együttműködések terén egyre gyarapodó térségi aktivitás 
tapasztalható. Keszthelyen mintegy 25 sportegyesület működik a legkülönfélébb 
sportágakban, az önkormányzat fenntartásában külön intézményként működik a 
Sportiroda, amely teljes körűen szervezi és koordinálja a városi és a megyei 
diákolimpiai versenyrendszert, és van Ifjúsági Munkacsoport is. 
Keszthelyen találhatók olyan szolgáltatások, intézmények, amelyek kisebb 
településeken szintén nem érhetők el. Ilyen a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
vagy a Nevelési Tanácsadó. Keszthelyen működik Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, 
amely a városi kábítószer ellenes küzdelem koordinálására jött létre. A városi vagy 
iskolai ifjúsági programokban a Keszthely környéki fiatalok is képviseltetik magukat.  

 
� Partner intézmények, közhivatalok: A város intézményei közé tartozik még az 

Alsófokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, az Egyesített Szociális 
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Intézmény, a Városi Kórház, az Alapellátási Intézet, a Tűzoltóság, valamint a 
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. Keszthelyen Városi Bíróság, Városi 
Ügyészség, Városi Rendőrkapitányság működik, emellett kirendeltséget tart fenn több 
központi hivatal is (pl. APEH, Regionális Munkaügyi Központ). 

 
� Foglalkoztatás: a mai napig Keszthely adja a térségi munkahelyek tekintélyes részét. 

Így naponta a bejárók serege érkezik a városi munkahelyekre – viszont keszthelyiek 
sokasága utazik Hévízre, Alsópáhokra, Cserszegtomajra és a környező településekre 
(az idegenforgalom mellett pld. kereskedelem, oktatás, stb.). Ebben a vonatkozásban – 
a Regionális Munkaügyi Központ adatai mellett – számos információt és a jövőbeli 
együttműködés zálogát is jelenti a kistérségi projektként megvalósult Foglalkoztatási 
Paktum és helyi információs pontok láncolata.  

 

2.1.3. A város vonzáskörzetének bemutatása 
 
Keszthely a Nyugat-Dunántúli Régióban, Zala megye keleti részén, a Balaton északnyugati 
szegletében található. Keleten a Keszthelyi-hegység, nyugaton a Zala folyó, valamint a 
Zalaapáti-hát, dél-nyugaton a Kis-Balaton, délen és keleten pedig a Balaton határolja. A város 
185 km távolságra van Budapesttől, a megyeszékhelytől pedig 45 km-re fekszik.  
 
Turisztikai szempontból Keszthely vonzáskörzete a Nyugat-Balatoni Mikrorégió, mely 
szerves táji és természeti egységet alkot a Balaton nyugati partszakaszán Keszthely-Hévíz 
kettős központtal, a városoktól mintegy 25-30 km sugarú körben. Ez a tájegység egységes 
turisztikai régióként kerül definiálásra, hiszen tartalmazza mindazokat a desztinációkat, 
melyeket az ide érkező turista egy napi kirándulása alatt gépkocsival kényelmesen be tud 
járni. A mikrorégió mintegy 50 települést foglal magába a statisztikai és megyehatárokon 
átnyúlva Badacsonytól Tapolcán, Sümegen, Zalaszentgróton, Zalakaroson át egészen 
Marcaliig és Fonyódig.  
 
Közigazgatási szempontból, Zala megye aprófalvas településszerkezetéből következően a 
város elsődleges vonzáskörzetét azok a kisebb települések alkotják, melyek közúton 
tömegközlekedési eszközökkel jobb közlekedési elérhetőségben vannak a térség nagyobb 
városaihoz képest, illetve ide tartoznak azok a kisebb városok is, melyekről jelentősebb a 
Keszthelyen munkát vállalók, és így ingázók aránya. 
 

2.1.4. A város dinamikai jellemzése, funkciója, a városhierarchiában 
betöltött szerepe 
 
Történeti előzmények 
 
Keszthely az egyetlen város a Balaton partján, amely igazi városi múlttal rendelkezik, így 
méltán viseli a „Balaton Fővárosa” titulust. Történetileg Keszthely vált a Balaton nyugati 
térségének a legfontosabb, többfunkciós településévé, majd városává. Keszthely funkcióinak 
sorában korán helyet kaptak nagytérségi elemek, nem csak a szűkebb környék funkcionális 
központjaként szerepelt. 
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A XVIII. század elejétől kezdve Keszthely fejlődése szervesen összekapcsolódott a Festetics 
család tudatos gazdasági, kulturális törekvéseivel. A járási szintű közigazgatás, a 
magángazdasági birtokközpontiság, a kulturális-oktatási szerepkör (Gimnázium – 1772, 
Helikon Könyvtár – 1793, Georgikon – 1797), a kisipari termelési, valamint kereskedelmi 
központjelleg mind szerepet kapott a település fejlődésében. Keszthely igazi jellegének fő 
meghatározója egy évszázadon keresztül leginkább a kulturális központi minőség volt. Az 
idegenforgalmi szerepkör a XIX. század utolsó harmadától kezdve egyre szélesedően 
bontakozott ki, majd vált országosan meghatározó vonássá. 
 
Jelentős előrelépés volt, amikor 1888-ban szárnyvonallal kapcsolódott be a város a Déli-vasút 
fő vonalába, majd 1903-ban megépült a tapolcai kapcsolat is.  
 
Trianon után az országra jellemző válság, illetve lassú fejlődés a Balatonra és Keszthelyre 
nem volt érvényes. Beépül a Helikon liget, megkezdődött a Zámor térségének fejlődése. Új 
közintézmények készültek, például a Postapalota, a Balatoni Múzeum, megépült a karmelita 
rendház és bazilika, az evangélikus valamint a református templom.  
 
1950-ben a közigazgatási átszervezés következtében Keszthely is Veszprém megyéhez került. 
„Mostohagyermek” lett, Pápával egyetemben, fejlesztés a megyeszékhely mellett a 
„munkásvárosokban”, a Balaton térségében pedig Balatonfüred és Tihany környékén zajlott. 
Ennek előnyei is voltak, hisz a belvárost nem építették át, csupán néhány sebet ejtettek rajta. 
1954-ben Keszthely járási jogú várossá alakult, ekkor a Balaton part egyetlen városi 
jogállású településeként a Balaton fővárosának érezhette magát. Közvetlen városi 
vonzáskörzete főként az akkori keszthelyi járás, valamint Somogy megye mintegy 10, Zala 
megye 5 községére, egészében véve mintegy 45 ezer lakosra terjedt ki. 
 
Fellendülést csak a ’60-as évek hoztak: új lakótelepek épültek a város nyugati és keleti 
oldalán, példaértékűen felújították a Festetics-kastélyt, új általános és középiskolák, valamint 
szállodák nyíltak, utóbbiak közül első a Helikon Hotel volt 1971-ben. Ugyanebben az évben 
az akadémia egyetemi rangra emelkedett, de a városban megjelent a könnyűipar is. 1979. 
január elsejétől Zala megyéhez csatolták Keszthelyt, s az első években komoly segítséget, 
támogatást kapott. A ’80-as évek közepétől azonban az országos válság itt is éreztette hatását.  
 
Keszthely az 1930-as években kapcsolódott be az ország kiépülő modern közúti hálózatába, a 
Balaton északi partján futó, a mai 71-es főközlekedési út révén. Az 1960-as évektől lényegi 
változást hozott a település életében a Sopron– Jánosháza– Tapolca– Keszthely út fejlesztése, 
majd a Körmend–Zalaegerszeg–Hévíz–Keszthely út kiépítése, illetve jelentős fejlesztése. 
1964-ben megépült a Keszthely- Hévíz közötti korszerű közúti kapcsolat, s a város 
összeköttetésbe került a 7-es számú főúttal is.  
 
1990 után kétarcúvá vált a fejlődés. Egyrészt eltűnt az ipar, megjelent a munkanélküliség, 
másrészt számos épület megújult, új idegenforgalmi, kereskedelmi beruházások valósultak 
meg. 
 
1990-ben következett be a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Karának végső szervezeti átalakulása. Az ekkor kialakított 
szervezeti keretek között működött a kar 2000. január 1.-ig, amikor is a Pannon 
Agrártudományi Egyetem a felsőoktatási intézmények integrációja következményeként 
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megszűnt. Az országgyűlés a több mint 200 éves intézményt a Veszprémi Egyetemhez 
csatolta. 2006. március 1.-tõl az egyetem neve Pannon Egyetem lett. 
 
A Sármelléken megépült szovjet katonai repülőtér polgári hasznosításának lehetősége a 
szovjet katonai kivonulás után vetődhetett fel. A repülőtér – minden korábbi és jelenlegi 
gondja ellenére – a térség közlekedési és kommunikációs kapcsolatrendszerének fontos eleme 
és különösen az lehet a jövőben. Az elmúlt év során 26 ezer utas fordult meg a sármelléki 
repülőtéren, idén várhatóan eléri az utasok száma a 70 ezret – részben az ír Ryanair 
légitársaságnak köszönhetően -, jövőre pedig a szakemberek 100 ezer utassal számolnak. 
Ferihegy és a debreceni repülőtér mellett a Nyugat-Dunántúlon is állandó, éjjel-nappal nyitva 
tartható vámszolgálattal, minden biztonsági - és a határátkelőhely működtetéséhez szükséges 
jogi háttér - birtokában fogadhatja Sármellék a repülőgépeket. A térségbeli turisztikai szezon 
megnyújtása érdekében, továbbá az egészség és gyógyturizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen 
volt a 24 órás nyitva tartással működő légikikötő.  
 
Az elmúlt évtizedekben átrajzolódott a térség idegenforgalma és ezzel együtt a térségi 
funkciók is megváltoztak, mely folyamat a rendszerváltást követően fokozódott. Egyes 
környező települések (pl. Hévíz, Zalakaros, Zalaszentgrót) speciális természeti és turisztikai 
adottságaikra alapozva egyre inkább feltörekvő státuszba kerültek, és idegenforgalmi 
felértékelődésüknél fogva kivívták a városi rangot is. Ezek az új közigazgatási és térségi 
szereplők hatással voltak és vannak Keszthely idegenforgalmi és térségszervező szerepére és 
lehetőségeire egyaránt. 
 
Népesség 
 
A demográfiai adatok évtizedes viszonylatban és az elmúlt évek tekintetében egyaránt negatív 
tendenciát mutatnak, igazodva a negatív országos folyamtokhoz. A város a 0-18 éves 
korosztályban rendkívül alacsony számot jelez. Magas a 18-59 év közötti korosztály létszáma. 
A 60 év felettiek száma a lakosság körülbelül egynegyed részét teszi ki. A számadatokból 
előre jelezhető, hogy a felnövekvő és a 18-59 éves korosztály száma folyamatosan csökken, 
ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma fokozatosan emelkedik. Megállapítható tehát, 
hogy a város lakossága fokozatosan öregszik, a gyermekkorú lakosság pedig egyre szűkülő 
alapot képez a korfán, ami a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma 
közötti különbség további szélesedését vetíti előre.  
 

4 sz. táblázat 
Év 0-18 év 18-59 év 60-79 év 80 év felett 

2002. 3.689 11.818 5.081 672 
2003. 3.574 11.632 5.163 710 
2004. 3.706 12,618 3.846 515 
2005. 3.598 12.527 3.916 721 
2006. 3.466 12.452 3.972 740 
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Foglalkoztatási szerepkör a térségben 
 

Keszthely foglalkoztatási potenciálja általában a gazdasági makro-folyamatokhoz igazodva 
változik. Ezt némileg pozitív irányba korrigálja az idegenforgalmi szezonalítás, mely 
egyszerre jelent hátrányt és előnyt. 
 

Keszthely város gazdaságszerkezete viszonylag egyoldalú, a turizmuson és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegű megélhetési források, ágazatok kismértékben 
találhatóak, noha a kereskedelem egyre aktívabb. Hiányoznak a gazdaság több lábon 
állásához szükséges korszerű és innovatív termelést biztosító üzemek, innovációs parkok.  
 

Keszthely városban 2006. évben regisztrált állást keresők száma 
                 5. sz. táblázat 

Hónap Fő % 
Január 953 6,94 
Február 974 7,09 
Március 923 6,75 
Április 830 6,07 
Május 651 4,76 
Június 568 4,15 
Július 554 4,05 
Augusztus 569 4,16 
Szeptember 631 4,61 
Október 679 4,96 
November 871 6,37 
December 868 6,34 

 

A táblázat adataiból kiderül, hogy a regisztrált álláskeresők vonatkozásában is jellemző a 
szezonalítás. Az első és negyedik negyedévben a legmagasabb a regisztrált álláskeresők 
száma. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel 
rendelkező, 50 év feletti korosztályt sújtja leginkább és ezen belül jellemző a vendéglátó-ipari 
végzettségűek aránya, akik nem tudnak elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az 
építőiparban dolgozók e területen is fokozottan érintettek. A Nyugat-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége a több lábon állás érdekében az őszi és téli 
hónapokban különböző képzéseket indít a regisztrált álláskeresők számának csökkentése 
érdekében.   

Regisztrált munkanélküliek száma negyedévi bontásban
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2.2. Rövid helyzetértékelés 

2.2.1. Gazdaság 
 
A város egészére jellemző alapadatok: 

területe:      7.598 ha / 3.903 m2 
ebből belterület:     1.021 ha / 7.475 m2 
lakosság:                20.656 fő (2006) 
lakásszám:     9.128 db 

 
A térség – a turizmus és a szolgáltatási ágazatokat leszámítva – dominánsan agrár jellegű, 
jelentősebb ipari létesítmény nem található a térségben. A Balaton más területeihez hasonlóan 
a szőlő- és gyümölcskultúrák igen jelentősek, emellett országos átlag feletti az erdősültség, 
valamint a gyepek aránya is. A szántóföldeken elsősorban a gabonafélék termesztése 
jellemző. Az egykor domináns szarvasmarha-tenyésztés helyett az elmúlt évben a baromfi- és 
sertésállomány aránya növekedett, fontos kiegészítő ágazat a méhészet, a Balatonon pedig a 
halászat. A gazdálkodás tőkeszegény kisgazdaságokban, valamint a volt szövetkezetekből 
alakult jobb, de korántsem megfelelő tőke-ellátottságú vállalkozásokban folyik.  
 

Vállalkozások száma 2005 évben 
6. sz. táblázat 

Működő 
egyéni 

vállalkozások 
száma 

Működő 
társas 

vállalkozások 
száma 

Regisztrált 
vállalkozás 

összesen 

R.v.ö.: 
Ipari és 

építőipari 
vállalkozás 
(C,D,E,F) 

R.v.ö.: 
Kiskereske-

delmi 
vállalkozás 

Vendéglá-
tóhely 

Kereskedel-
mi szállás- 

helyek 
férőhelyei 

Összes 
szállásfé-

rőhely 

2.853 1.400 4.253 486 615 233  4 541 7.895 

Forrás: KSH (2005) 
 
Az élelmiszeripari kapacitások jelenleg csak részben felelnek meg a kistérség változó, illetve 
a jövő lehetőségeit szem előtt tartó minőségi és mennyiségi követelményeknek, amely 
különösen a jó jövedelmezőségű borászati-, kertészeti- és gyümölcs- ágazatokban jelentkezik. 
A nagy erdősültségből és minőségi faanyagtermesztésből eredően a faipari ágazat is 
megtalálhatja számítását a térségben. A modern mezőgazdaság fejlődésének kiváló alapot 
nyújt a Pannon Egyetem keszthelyi karán működő agrárképzés.  
 

                   7. sz. táblázat 
Működő vállalkozások száma db 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 Mikrovállalkozás (0-9 fő alkalmazott)  2 754 2 715 2 691 2 684 2 594 2 086 
Kisvállalkozás (10-49 fő alkalmazott) 70 78 81 69 71 78 

Középvállalkozás (50-250 fő alkalmazott) 11 12 13 16 18 15 
250 fő feletti 5 4 2 1 0 2 

 2 840 2 809 2 787 2 770 2 683 2 181 
   -ebből jogi személyiségű 438 445 458 484 504 457 

  - ebből jogi személyiség nélküli  2 402 2 364 2 329 2 286 2 179 1724 
       

Regisztrált társas vállalkozások száma 1267 1301 1340 1356 1386 1400 
Regisztrált egyéni vállalkozások száma 1 723 1 689 1 634 1 593 1 522 1281 

Működő nonprofit szervezetek száma  (db) 196 197 195 204 209 216 
Forrás: TEIR adatbázis 
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A vállalkozások száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, mind az egyéni mind a 
társas vállalkozások tekintetében. Ez nem csak a gazdasági produktivitásra, de a helyi 
foglalkoztatottságra is negatívan hat, amit a regisztrált munkanélküliek száma is jól példáz. 
  

8. sz. táblázat 
Statisztikai kategóriák 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Betéti társaságok száma  (db) 545 533 544 545 510 414 
Közkereseti társaságok száma (db) - - - - - 29 
Mezőg.szövetkezetek száma (db) 1 1 1 1 1 0 
Szövetkezetek száma  (db) 12 11 11 12 13 5 
Részvénytársaságok száma  (db) 14 14 14 14 13 11 
Korlátolt felelősségű társaságok  403 411 422 448 467 434 
Nonprofit szervezetek száma  (db) 196 197 195 204 209 224 

Forrás: TEIR adatbázis 
 

9. sz. táblázat 
Korösszetétel 2002 2003 2004 2005 2006 
Népesség száma (fő) 21 225 21 032 20 829 20 762 20 656 
     ebből aktív 18-60 év közötti  11 818 11 632 12 618 12 527 12 452 
 55,6 % 55,3 % 60,5% 60,4% 60,3% 
Regisztrált munkanélküli:      

30 év alatti nincs adat nincs adat 238 255 263 
30 év feletti nincs adat nincs adat 333 353 394 
51 év feletti nincs adat nincs adat 150 171 211 

Összes regisztrált munkanélküli: 542 681 721 779 868 
Aktív keresőképességűekhez viszonyítva: 4,59 % 5,85 % 5,71 % 6,22 % 6,97 % 

Forrás: TEIR adatbázis 
 
Az elmúlt öt évben a lakosság létszáma folyamatosan csökkent, az aktív korúak - 
összlakosságon belüli - aránya azonban nem változott 60% körüli értéket mutat. A regisztrált 
munkanélküliek száma folyamatos emelkedést mutat.  
 
A területi fejlődés tekintetében a turizmushoz és részben a területhasználathoz is köthető, 
hogy a kistérség jelentős része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A 
természeti értékek mellett a védelem egyik kiemelkedő szempontja a Balaton-vidéki kulturtáj 
megőrzése és fejlesztése, amely elsősorban a turizmushoz kapcsolódóan jelent lehetőséget. A 
természeti értékek védelme kiemelten az elsődlegesen vízgazdálkodási és víztisztaság-
védelmi céllal létesült Kis-Balaton esetében jelentkezik, amely számos hazai és vonuló 
madár- és halfajnak, ritka hüllőknek, kétéltűeknek, valamint számos védet növénynek ad 
otthont; itt a vízgazdálkodás és természetvédelem szempontjai alá rendelt ökoturizmus lehet a 
kistérség fontos lehetősége. A nagy kiterjedésű védett területek megléte nemrégiben a Natura 
2000 területekkel is kiegészülve azt jelenti, hogy a nagyobb volumenű iparfejlesztés és az 
intenzív mezőgazdálkodás lehetőségei szűkülnek, viszont a hagyományos és környezetbarát 
mezőgazdaság valamint az ökoturizmus feltételei javulnak.  
 
A térség gazdasága nagyrészt a turizmus ágazatához kötődik, amit mutat az a tény is, hogy a 
nemzetgazdasági főágazatok szerint a térségben a gazdaságilag aktív lakosság közel 
kétharmada, 65,2 %-a szolgáltatási jellegű ágazatokban (kereskedelem, javítás, szállítás, 
gazdasági szolgáltatás, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás) dolgozik. Az ipar 
megtelepedése nem várható, ugyanis a várost sem jelentős, nagy kapacitású vasúti fővonal, 
sem egyszámjegyű főközlekedési út nem érinti. 
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Idegenforgalmi adóbefizetés   eFt 
10. sz. táblázat 

  2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Szálloda 37 261 42 431 42 003 39 070 41 332 24 258 34 425 
Panzió 5 071 4 178 7 525 5 422 5 736 19 323 4 148 

Turistaszálló 0 0 0 0 0 0 911 
Kemping 10 720 10 480 10 193 8 206 7 966 6 804 7 192 

Ifjúsági szállás 0 0 0 0 0 0 554 
Egyéb (üdülőház) 3 400 0 0 0 0 0 3 747 

Kereskedelmi szálláshely 
összesen: 56452 57089 59721 52698 55034 50 385 50977 

Utazási irodák 499 703 450 1 0 0 903 
Egyéni befizetők 7 285 3 528 3 786 4 086 3 221 6 273 1 567 

 Szobakiadók Egyesülete 4 417 4 733 4 730 2 941 3 547 3 433 3 140 
Magánszállás összesen: 12201 8964 8966 7028 6768 9706 5610 

Mindösszesen: 68 653 66 053 68 687 59 726 61 802 60 091 56 587 
Forrás: önkormányzati adatok 

2.2.2. Társadalom 
 
2.2.2.1. Lakosság 
 
Keszthely város lakossága közel 21 ezer fő, a 14 települést magában foglaló Keszthelyi 
kistérség lakossága mindösszesen közel 30 ezer fő. Keszthely, a Balaton környékének 
legpatinásabb településeként és térségi központként igen kiterjedt intézményhálózattal 
rendelkezik. Az állandó és kistérségi lakósokon kívül jelentős a várost, mint oktatási, 
közigazgatási, egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevő, idelátogató turisták száma is.  
 

A mellékelt táblázatban bemutatjuk Keszthely lakosságszámát 
az elmúlt 5 év adatai alapján. A táblázat alapján 
megállapítható, hogy az elmúlt öt évben a lakosság létszáma 
tendenciaszerű csökkenést mutat.  
 
A születések száma (következő grafikon) az elmúlt évtizedek 
csökkenő tendenciája mellett 1998-tól stagnál. 

 
Születések száma
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             Forrás: önkormányzati adatok 

Év Lakosságszám 

2002. 21.260 fő 

2003. 21.079 fő 

2004. 20.689 fő 

2005. 20.762 fő 

2006. 20.630 fő 
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Lakossági korösszetétel 
                 11. sz. táblázat 

Év 0-18 év 18-59 év 60-79 év 80 év felett 
2002. 3.689 11.818 5.081 672 
2003. 3.574 11.632 5.163 710 
2004. 3.706 12,618 3.846 515 
2005. 3.598 12.527 3.916 721 
2006. 3.466 12.452 3.972 740 

                   Forrás: KSH 
 
A számadatok jól mutatják, hogy a felnövekvő és a 18-59 éves korosztály száma 
folyamatosan csökken. Ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma emelkedik, így 
megállapítható, hogy a város lakossága fokozatosan öregszik. A gyermekkorú lakosság pedig 
egyre szűkülő alapot képez a korfán, ami a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó 
népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. 
 

Keszthely város korfája (2006. december 31-i állapot szerint): 

 
 
Az Aktív Társadalom Alapítvány által 2003-ban készített demográfiai helyzetkép és népesség 
előreszámítás szerint a Balaton régió egészében jelenleg 40 ezer a 65 évnél idősebbek száma, 
arányuk jelenleg 15%, azonban 2041-re trendszerűen számuk 79 ezer főre változik, ami azt is 
jelenti, hogy a 65 év felettiek népességen belüli aránya eléri a 30 százalékot.  
 
Az öregedési folyamatnak nemcsak mértékei, de differenciáltsága is hatalmas lesz: az idősek 
aránya 27 és 39 százalék között szóródhat, a tanulmány szerint a leginkább elöregedő 
település Keszthely lesz. Ennek értelmében a megfelelő vándorlási többlet elérése, a 
természetes fogyás korlátozása lehet a következő időszak egyik fő demográfiai „teendője”. 
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2.2.2.2. Munkaügyi helyzetkép 
 
Keszthely városában a térségünkre jellemző idegenforgalom következtében a foglakoztatás 
szezonális jellegű, amelyet jól példáznak az alábbi adatok:  
                   12. sz. táblázat 

Idő 
A munkavállaló 
korú népesség 

Regisztrált 
álláskeresők 

száma 
Ráta 

Álláskeresési 
járadékban, 

segélyben 
részesülők 

száma 

Rendszeres 
szociális 

járadékban 
részesülők 

száma 
2006. I. 13.741 fő 953 fő 6,94 % 497 fő 86 fő 
2006. III. 13.684 fő 923 fő 6,75 % 486 fő 117 fő 
2006. VII. 13.684 fő 554 fő 4,05 % 231 fő 111 fő 
2007. I. 13.813 fő 942 fő 6,82 % 501 fő 145 fő 
2007. III. 13.813 fő 988 fő 7,15 % 415 fő 218 fő 

 
A március hónapban regisztrált 988 fő közül 504 fő a férfi, 484 fő a nő, 121 fő a pályakezdő 
(12,2 %). Rehabilitációs eljárásba bevontak száma 46 fő, 4,7 %. 
 
 
Iskolai végzettség szerinti megoszlás 2007. márciusban:  
8. ált. alatti     39 fő    3,9 % 
8. általános   233 fő  23,6 % 
Szakiskola     28 fő    2,8 % 
Szakmunkásképző  295 fő  29,9 % 
Gimnázium   104 fő  10,5 % 
Szakközépiskola  148 fő  15,0 % 
Technikum     53 fő    5,4 % 
Főiskola     59 fő    6,0 % 
Egyetem     29 fő    2,9 % 
 
A regisztrált állást keresők vonatkozásában jellemző a szezonalítás. Az első és negyedik 
negyedévben a legmagasabb a regisztrált állást keresők száma. A munkanélküliség 
problémája az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel rendelkező az 50 év feletti 
korosztályt sújtja leginkább és ezen belül jellemző a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik 
nem tudnak elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az építőiparban dolgozók e területen is 
fokozottan érintettek.  
 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége a több lábon 
állás érdekében az őszi és téli hónapokban különböző képzéseket indít a regisztrált állást 
keresők számának csökkentése érdekében, és a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az 
álláskeresők elhelyezkedését (munkaerő-piaci képzések, közhasznú foglalkoztatás, 
bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatása). A közmunka programok lehetőséget nyújtanak 
a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatására. 
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2.2.3. Környezet 
 
A környezet állapotára jellemző mutatószámok közé sorolható a levegőtisztaság, a zajártalom, 
a rendelkezésre álló vízbázis tisztasága, a felszíni vizek tisztasága és természetes tisztulása, a 
szennyvizek kezelése, a szemétgyűjtés és szemét elhelyezés rendszere, szelektált 
hulladékgyűjtés térnyerése, hulladékfeldolgozás, az erózió elleni védelem, az erdők és a 
természetvédelmi területek megóvása, a megújuló környezet kímélő energiák részarányának 
folyamatos növelése. A város a helyi védelem alá vont természeti értékeinek, területeinek 
megőrzésére külön kiemelt figyelmet fordít. 
 
Keszthely városa a jelentős Balaton-partra érkező közúti forgalom miatt levegőjét tekintve 
jelentős terhelésnek van kitéve, de a nagyobb zöldterületek közelsége, a Balaton klímája, 
valamint a kedvező északnyugati szélirány viszonylag tisztán tartja a város levegőjét. A 
forgalom okozta zajártalom jelentős ugyan, de még csak bizonyos időszakonként éri el a 
veszélyesnek tartott megszabott környezetvédelmi határértéket. A közlekedési rendszer 
racionalizálásával a zajártalom megfelelően kordában tartható. 
 
A város a vízellátó bázisát a nyirádi karsztvíz képezi. Az ivóvíz ellátás tartósan megoldott és 
minősége is megfelelő. A környékről felszínre hozott gyógyvizek visszapótlása a törvényi 
szabályozás miatt megoldott, így a környezetet a kiemelt gyógyvizek hiánya nem rombolja. 
Az élővizek tisztasága, a nádasok jelenléte, a Balaton-part csatornázottsága megfelelő és 
feltétlen előrelépést jelent a korábbi évek hiányosságaihoz képest. A szennyvíztelep 
kapacitása megfelel a kívánalmaknak. A város területén jól működik a szelektív 
hulladékgyűjtés, a város területén rendszeres a szemétgyűjtés és a rendszerelvű 
szemételhelyezés is megoldott az EU normáknak megfelelően.  
 
A környezet értékeinek megőrzésében nagy szerepe van a környezetkímélő és megújuló 
energiaforrások térnyerésének. E környezettudatos, tervezett cselekedetek egyike a korszerű 
tömegközlekedési eszközök bevezetése és az intermodális közlekedési kapcsolatrendszer 
fejlesztése is. A napos órák száma, valamint a kedvező éghajlat lehetővé teszik hosszabb 
távon az alternatív energiaforrások használatát, a geotermikus energia és napenergia 
hasznosítását. (MT – Kliens Kft, 2007.06. hó) 
 
 
2.2.3.1. Ingatlanok 
 
Az önkormányzat ingatlanvagyona összesen mintegy 1400 db ingatlan. Ebből ingatlanjelleg 
szerint a jelentősebb számú ingatlanok: 
 

Út, tér, híd        729 db 
Lakásbérlemény (VÜZ Kft kezelésében)   373 db 
Helyiségbérlemény (VÜZ Kft kezelésében)   106 db 
Intézmény épület      45 db 

 
A mintegy 7.000 lakásból 373 az önkormányzati bérlakások száma (5,32 %), amely még a 
Magyarországi átlaghoz képest (8 %) is alacsony. A bérlakásokban élő emberek szegénységi 
kockázata nagyobb, mint a lakás tulajdonosoké, gyakori a köztartozások felhalmozása, annak 
ellenére, hogy évente mintegy 17 millió forintot biztosít lakásfenntartásra a szociális 
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igazgatás. A lakásbérleményeken álló bérhátralék 27 millió Ft. Az egy lakásra jutó 
lakbérhátralék átlaga 72.850,- Ft. A lakhatás biztosítására várók becsült száma 300 fő. A 
2007. évben átadott 12 bérlakás, és a 2009-2010-ben átadásra kerülő további 12 db nagyobb 
alapterületű szociális bérlakás enyhít a lakásra várókon, de megnyugtató helyzetet nem 
biztosít. 
 
A vízellátásért a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Nyugat-balatoni Üzemigazgatósága felelős. 
A szolgáltatott vízmennyiség 4300-4500 m3/nap, a víz 90 %-a Nyirádról érkezik (karsztvíz), a 
fennmaradó 10 %-ot a kisebb, fúrt kutak adják. A helyi ivóvízhálózat hossza 96 km, a 
lakosság közel 100 %-a vezetékes ivóvízzel ellátott. Fejlesztés nem szükséges, fontos a 
szolgáltatás szinten tartása, a karbantartás, mivel a hálózat nagy része elöregedett. Emiatt sok 
a csőtörés és az útfelbontás. Sürgős lenne az elavult hálózat ütemezett cseréje, felújítása, mely 
jelenleg minimális mértékben valósul meg. 
 
Szennyvízkezelés: szennyvízcsatornával való ellátottság 95%-os, a kiépített 
szennyvízcsatorna hossza 87 km, ami kielégítő mértéket jelent a város esetében. A szennyvíz 
gravitációs rendszeren - átemelők és nyomóvezetékek közbeiktatásával - jut el a 21.500 m3/nap 
kapacitással rendelkező szennyvíztelepre. A szennyvíz kezelése 3 fokozatban történik, a 
foszfortalanítás is megoldott. Cél a 100%-os ellátottsági arány elérése. A szippantott 
szennyvíz mennyisége nem számottevő, elhelyezése Alsópáhokon történik. 
 
Csapadékvíz elhelyezés: A városban csapadékvíz-elvezető rendszer működik, melynek 
fontosabb paraméterei a következők: a nyílt csatornák hossza 76, 8 km, a zárt csatornák 
(csővezeték) hossza cca. 38 km, továbbá 3 db záportározóval is rendelkezik a város. A 
vízelvezető rendszer és a záportározók által befogadott víztisztítás után a Balatonba kerül. A 
tisztítás három lépés-ben történik: ülepítés, rácsos szűrés, nádszűrő. A külterületek 
vízelvezetésének megoldása a város hosszú távú fejlesztési programjában is szerepel 20 km 
hosszúságú vízelvezető rendszer megépítése 2007-2013. között. Az útfelújítások mentén 
elkészültek az út-árkok tisztítása is, de a Balaton parton 15,5 ezer m3-es újabb záportározó 
megépítésére van szükség. 
 
Környezeti feltételek alakulása: Keszthely város gazdasági programjában kiemelt szerepet 
kapott a természeti és épített környezet megóvása, fejlesztése. Fontos a környezetvédelem 
társadalmi elfogadásának növelése, partnerség a lakossággal, a civil szféra részvételének és 
szerepének növelése a környezeti állapot megőrzésében. A térségben keletkező szilárd és 
folyékony települési hulladék, szelektív gyűjtése és korszerű kezelése nagyobb részt már 
megoldott. A hulladékgazdálkodás fejlesztése a zalabéri üzemeltetésű nagytérségi hulladék-
gazdálkodási projekthez kapcsolódó városi fejlesztések elemeit tartalmazza. Folyamatban van 
a szelektív gyűjtés technikai feltételeinek fejlesztése, az újrahasznosítás feltételeinek 
megteremtése, melyek az ISPA projektből adódó feladatok, melyek a következőkben 
összegezhetők: korszerű, környezetkímélő és gazdaságos hulladékgyűjtés, kezelés és 
ártalmatlanítás. 
 
2.2.3.2. Közterek, parkok állapota 
 
Zöldterületek fenntartása: Keszthely város belterületén található zöldterületek fenntartása 
kiemelt feladatot képez az önkormányzat számára. A főleg közterületen elhelyezkedő 
zöldterületek magukba foglalják többek között a füves területeket (660 ezer m2), virágosított 
felületeket (2700 m2), utcai fasorokat, közterek-parkok kavicsos felületű sétányait (33 ezer 
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m2), valamint köztéri játszótereket (22 db) egyaránt. Ide tartozik továbbá a Balaton-part 
közelében elhelyezkedő mintegy 7 hektáros Helikon park, amely a 90-es évek végén elvégzett 
rekonstrukciónak köszönhetően a város egyik legfontosabb pihenő övezetét képezi. A 
zöldterület fontos elemét képezi a városi faállomány. Utcai sorfából mintegy 5600 db-ot 
tartunk nyilván, valamint parkjainkban és ligeteinkben kb. 2.500 db faegyed található.  
 
A fenntartással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat tulajdonában lévő Városüzemeltető 
Egyszemélyes Kft. látja el, éves szinten mintegy 100 millió Ft-os költségvetéssel, melyből 
színvonalasan megoldható a város zöldterületeinek rendben tartása. 
 
Városunk rendelkezik jelenleg 22 db közterületi játszótérrel, ahol a jogszabály elvárásainak 
megfelelő korszerűsítés jelenti a fő feladatot. 
 
A műszaki- infrastruktúra helyzete 
 
A város és térsége megfelelően ellátott villamos energiával, gázenergiával és vezetékes ivóvíz 
hálózattal. Ugyancsak megoldott a városban csatornázottság és a szennyvíztisztítás is. A város 
tagja a korszerű térségi összefogáson alapuló szemétgyűjtő rendszernek. A 
telekommunikációs hálózat kiépült. A városi közművezetékek tervszerű ütemezés mellett 
felújításra szorulnak. A város közel teljes körű közművel való ellátása korszerű városi 
működést tesz lehetővé Keszthely városa számára.    
               13. sz. táblázat 

Infrastrukturális adatok évenként: 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Az összes szolgáltatott villamos energia 
mennyisége 2001 (1000 kWh) 

 - 54550 55845 57458 58687 61625  - 

A háztartások részére szolgáltatott villamos 
energia mennyisége  
(1000 kWh) 

 
25687 

 
24830 

 
25675 

 
27327 

 
25826 

 
25752 

 
25163 

A kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózat 
hossza 2001 (km) 

 - 229 228 231  231 234  235 

Állami közutak hossza (m)  -  -  -  -  - 3491 5778 
Állami közutak területe (1000 m2)  -  -  -  -  - 25222 44 
Összes belterületi közút hossza egyéb utakkal 
együtt) (km) 

 - 103 103 105  -  -  - 

Autóbusz hálózat hossza a helyi közlekedésben  
(km) 

32 28 28 28 28 19 28 

Belterületi kiépitett utak, terek területe 2001 
(1000 m2) 

 - 567 567 577  -  -  - 

Háztartásokból közcsatornán elvezetett 
szennyvíz mennyisége  (1000 m3) 

725 638 704 735 685 679 689 

Összes szolgáltatott víz mennyisége  (1000 m3) 1168 1112 1166 1183 1107 1103 1046 
Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége  
(1000 m3) 

804 712 775 795 743 724 686 

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz 
mennyisége (átszámítás nélkül)  (1000 m3) 

18475 19592 20338 23803 23973 23733 22401 

Összes elszállított települési szilárd hulladék  
(tonna) 

 -  -  -  -  -  - 8141 

Forrás: TEIR 2007 
 
Közlekedés: Keszthely köszönhetően a Balaton és Hévíz közelségének gazdaságilag és 
idegenforgalmilag a közepesen fejlett városok köréből kiemelkedik, inkább a fejlettebb 
városok közé sorolható. A gazdasági teljesítőképesség nagymértékben meghatározza a 
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közlekedés helyzetét, amely részben az országos úthálózattal való kapcsolatát részben pedig a 
közlekedésszervezést foglalja magába.  
 
A légi közlekedés: Keszthelytől 9 km-re lévő Sármelléki Fly Balaton repülőtér az ország 
legfontosabb regionális státuszú és jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító repülőtere. A 
repülőtér 2006-ban időszakos charter vagy állandó járatokkal összesen 8 légitársaság15 
desztinációját szolgálta ki. A Cape Clear Aviation Kft. 2006-ban 2,6 milliárd forintot költött 
fejlesztésre, amely nemcsak a járatok számának növekedését, hanem a felszíni szolgáltatások 
bővülését is (pld. új utas váró) eredményezte. 
 
A vízi közlekedés: Vízi közlekedésre a Balaton kínál lehetőséget elsősorban idegenforgalmi 
célú utazásokra, ami a nyári forgalomban jelentős, színesíti a város utazási alternatíváit. 
Keszthely jelenleg egy közforgalmú kikötővel és egy kereskedelmi vitorlás kikötővel is 
rendelkezik, melyek üzemeltetése és karbantartása a BAHART feladatát képezi.  
 
A vasúti közlekedés: Jelentős a vasúti közlekedés személyszállítási funkciója, a 26/a. vonal 
közvetlen érintésével, amely lehetőséget biztosít közvetlen budapesti, bécsi, nyíregyházi, 
pécsi utazásra.  
 
A közúti közlekedés: Az országos közúthálózat három jelentősebb (kétszámjegyű) úttal 
érintett, a 71-es, 75-ös, 76-os főút, amelyek közül a 71-es átvezetése jelent problémát 
elsősorban a Hévízi úti lakosság szempontjából. A város belső úthálózata jónak mondható, a 
86 km-ből szinte 100 % aszfalt vagy beton burkolatú. A város közútjai folyamatos felújításra 
szorulnak, az elmúlt 3 évben a teljes úthálózat 20 %-a új burkolatot kapott. A város egyik 
legnagyobb problémája a megfelelő parkoló területek hiánya és általában a parkolási helyzet 
megoldatlansága. A jelenleg tervezett projekt ezen a területen jelentős előrelépést fog 
eredményezni, hiszen a főtéren nagyobb kapacitású, szociális helyiségekkel ellátott felszín 
alatti parkoló fog épülni, ugyanakkor a város több frekventált pontján is megfelelő elhelyezést 
nyernek a parkolni szándékozó gépkocsik. Élénkülőben van a kerékpáros közlekedés, az 
elmúlt időszakban 15 km kerékpárút épült, melyből a legnagyobb összefüggő utak a Balaton 
körüli kerékpárút, illetve a Keszthely-hévízi kerékpárút.  
 
Forgalomszervezés: A városban a járműforgalom növekedése átszervezést igényel, aminek 
vezérlőelve a történelmi belváros tehermentesítése, külső körgyűrűk kialakításával. Indokolt a 
sétáló övezet bővítése, és a tömegközlekedési útvonal módosítása. Keszthely Város 
Önkormányzata a feladatok szakszerű megoldása érdekében elkészíttette a város közlekedési 
koncepcióját, melynek megvalósítása a város pénzügyi lehetőségeitől függ. A 
tömegközlekedés korszerű megoldására tervezik a Hévíz-Keszthely közötti taxibuszok 
kialakítását, illetve a P+F parkolók létrehozását. 
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2.2.4. Közszolgáltatások 
 
2.2.4.1. Oktatás-nevelés 
 
Kiterjedt nevelési-oktatási intézményhálózata révén Keszthely méltán viseli iskolavárosi, 
egyetemvárosi rangját.  
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. gazdasági év tavaszán alakította 
ki új óvodai és általános iskolai struktúráját a következők szerint: egy óvodai vezetés alá 
vonta a korábbi önálló óvodákat, miközben egy helyen megszüntette az óvodai nevelés 
feladat-ellátási helyet, és két általános iskolát pedig összevont.  

14. sz. táblázat 
Óvoda neve Telephely Férőhely 
Sopron Utcai Székhelyóvoda Sopron u. 16.sz 125 
Gagarin Utcai Tagóvoda Gagarin u.6.sz 125 
Vörösmarty Utcai tagóvoda Vörösmarty u. 1/b 100 
Életfa Tagóvoda Vaszary Kolos 12.sz 200 
Kísérleti Utcai Tagóvoda Kisérleti u. 5.sz 50 
Tapolcai Úti Tagóvoda Tapolcai u. 12sz 75 

 
Iskola neve Telephely Férőhely 

Székhelyiskola 
Keszthely, Fodor u. 43 

400 fő Csány-Szendrey Általános 
Művelődési Központ 

Belvárosi Tagiskola 
Keszthely, Deák F. u. 25. 

450 fö 

Egry József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Keszthely, Vásártér 10 sz. 600 fő 

 
Keszthely városban további nevelési-oktatási intézményként működik a Festetics György 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A városban további intézményként a 
Zöldmező Utcai Speciális Iskola működik megyei fenntartásban, Keszthely-Hévíz-
Zalaszentgrót és térségéből érkezők ellátására. 
 
Keszthely városban a következő megyei fenntartású középiskolák vannak: 

- Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium  
- Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János 

Szakközépiskola Tagintézmény 
- Közgazdasági Szakközépiskola 
- Vajda János Gimnázium 
 

A város fenntartásában egy középiskola működik: Keszthely Város Vendéglátó, 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma. 
 
Nem állami fenntartású intézmények:  

- Általános iskolai nevelés: Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, Család 
Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola, Életfa Általános és alapfokú 
Művészetoktatási Iskola 

- Középfokú nevelés: Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Önkormányzat és Keszthely 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtottak be 2004. szeptemberében a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési 
Operatív Programra. A pályázat alapján Zala megyében a 3 önkormányzat fenntartásában 
működő 7 szakképző intézmény jogi önállóságukat megtartva alkotják a TISZK-et.  
 
A TISZK együttműködő iskolák új alapokra helyezett közös szakképzését jelenti, 
optimalizálva egymás és a központ technikai és személyi feltételeit, úgy, hogy a szakképzés 
színvonala növekedjen, a favorizált gyakorlatorientált, moduláris élethosszig tartó képzési 
feltételek megteremtésével, továbbá úgy, hogy az oktatott szakmák a valós gazdasági 
igényekhez igazodjanak. A pályázati feltételeknek megfelelően a TISZK irányítására a 3 
önkormányzat, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány bevonásával, non-profit 
szervezetet, közhasznú társaságot hozott létre, melynek pontos elnevezése: Észak-zalai 
Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság.  
 
2.2.4.2. Közintézmények akadálymentesítési helyzete 
 
Keszthelyen és környékén közel kétezer olyan ember él, aki valamilyen mértékű 
fogyatékossággal rendelkezik. Ehhez járul hozzá a gyógyturizmus keretében idelátogatók 
jelentős száma is. 
 
Megállapítható, hogy a 22 önkormányzati intézmény túlnyomó részében a fizikai 
akadálymentesítés feltételrendszere (megközelíthetőség, akadály mentes mosdó megépítése) 
nagyon jelentős beruházás mellett biztosítható, bár sok helyen a megvalósíthatóságnak 
komoly nehézségei vannak. Az intézmények között található olyan, amelyekben a teljes 
felújítását vagy átépítését megelőzően az akadálymentesítés elvégzése nem célszerű, illetve 
hosszabb távon felmerülhet egyes intézmény megszüntetése is, ami szintén megkérdőjelezi az 
ez irányú törekvések célszerűségét. Városi szinten az akadálymentesítés teljes körű kialakítása 
közel 220 millió forintot igényel. 
 
Keszthely város a törvényi kötelezettségén túlmenően eddig is megtett minden olyan lépést, 
amellyel a fogyatékkal élő emberek életvitelét javíthatta. A város által működtetett 
intézmények sajnos nem felelnek az akadálymentesség szigorú követelményrendszerének. Az 
elvárásoknak megfelelő helyzet kialakítása jelentős anyagi forrást igényel, ezért Keszthely is 
ütemekre bontva, több lépcsőben, saját és pályázati források felhasználásával szeretné ezt a 
feladatot megoldani. Keszthely Város Önkormányzata és intézményei ezen a téren - az 
országos átlaghoz hasonlóan – csak részben tudta teljesíteni törvényi kötelezettségeit. 
Felmérő és előkészítő munkafolyamatok mellett csak kisszámú konkrét tevékenység történt ez 
elmúlt időszakban. Eddig végzett tevékenységek röviden: 

 
o Elkészítésre került a Polgármesteri Hivatal elvi akadály-mentesítési terve.  
o Egyes intézmények megvalósították a fizikai akadálymentesítést (általában az épületek 

földszinti megközelíthetőségének kialakításával) 
o Pályázati támogatással elkészült az Okmányiroda akadálymentesítése. 
o Uniós pályázati támogatást nyert a Csány-Szendrey ÁMK komplex akadálymentesítése 
o A város folyamatosan figyelemmel kíséri az akadály-mentesítéssel foglalkozó központi 

támogatásokat, azokra pályázatot nyújt be. 
o Összeállításra került Keszthely Város intézményeinek akadály-mentesítési helyzetét 

tartalmazó tanulmány. 
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2.2.4.3. Közmű ellátottság 
 
Keszthely városban az elmúlt 15 évben főleg a Kertváros térségében szinte folyamatos volt a 
hiányzó közművek kiépítése. A pénzügyi források pályázati támogatások, önkormányzati- és 
lakossági hozzájárulások felhasználásával voltak biztosítottak. A fejlesztéseket követően az 
alábbi kiépítettség alakult ki. 

- Ivóvíz ellátás gyakorlatilag a város teljes területén ki van építve s a DRV Zrt. 
üzemeltetésében működik. 

- Szennyvízelvezetés és elhelyezés tekintetében szintén jó az ellátás, csak a 
Fenékpusztai városrész nincs csatornázva. A szennyvíz elhelyezés a város déli 
külterületi részén lévő három fokozatú szennyvíztelepen megoldott. A rendszert 
szintén a DRV Zrt. üzemelteti.  

- Földgázellátás az igényeknek megfelelően kiépült a kiépítettség mértéke 95 %-os, 
üzemeltetője E.ON KÖGÁZ Zrt.  

- Távbeszélő hálózat olyan mértékben lett kivitelezve, hogy gyakorlatilag minden 
beépített ingatlan ellátható. Üzemeltető a MATÁV-COM Zrt.  

- Központi televízió antenna rendszer a Kertváros kivételével teljesen behálózta a 
várost a HIR-SAT 2000 Kft. működteti, és folyamatosan biztosítja a korszerűsítéseket, 
fejlesztéseket.  

- Elektromos energia ellátás mindenhol biztosított, a közvilágítás kiépítettsége lakott 
területek vonatkozásában teljes körű, 2007. évben a közvilágítási hálózaton 
energiatakarékos korszerűsítés lett végrehajtva. Üzemeltető E.ON DÉDÁSZ Zrt.  

- Csapadékvíz elvezetés, kezelés a csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése és kezelése 
érdekében a 80-as években kiépültek a fő gerinchálózatok és vízkezelő létesítmények 
a város 80 %-án. Hiányként jelentkezik a Kertváros vízelvezető rendszerének 
kiépítése, valamint a Büdös árok mentén létesített záportározó megfelelő méretűre 
történő átépítése. Üzemeltető az Önkormányzat tulajdonában lévő Városüzemeltető 
Egyszemélyes Kft.  

- Távhő ellátás: a város távhő ellátási rendszere mintegy 1180 lakásra kiterjedően 
végez hőszolgáltatást, ezzel közel 5000 lakost érint, a város területének ¼-én. 

 
Megállapítható, hogy a város közműves infrastruktúrája ivóvíz, szennyvíz, földgáz, 
távbeszélő hálózat, elektromos energia vonatkozásában megfelel az EU-s előírásoknak. A 
települések hálózatában meghatározó szerepe van, melyet az is mutat, hogy a 
közműrendszerek többsége regionális vezeték, melyek a közvetlen régió egy részét is 
kiszolgálják. Fejleszteni kellene a csapadékvíz elvezetés és kezelés rendszerét, valamint 
megvizsgálandó a Kertváros központi TV csatornával történő ellátása. 
 
 
2.2.4.4. Közlekedési infrastruktúra 
 
Keszthely földrajzi fekvésénél fogva centrális szerepet tölt be a környékbeli települések 
között. A Balaton és Hévíz, Kehidakustány közelsége a turistaforgalmat erősíti, így a város 
mint idegenforgalmi központ is működik.  
 
Közlekedés szempontjából szerencsés fekvésű a 71-es, 75-ös, és 76-os számú főút érinti a 
területet és a 84 sz. főút is csak 25 km-re van. 2007-től 15 km-en belül az M7-es autópálya is 
elérhető. Idegenforgalmi szempontból jelentős a vízi közlekedés, bár tranzit jellege 
elhanyagolható. Sármelléken megépült a Fly Balaton repülőtér, amelynek fejlesztését a Cape 
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Clear Aviation Kft. végezte. Vasúti közlekedés szempontjából egy pár nyomvonal érinti a 
várost 26/a, Balatonszentgyörgy közelsége viszont Zágráb-Budapesti fővonalhoz biztosít 
csatlakozást. A vasút személyszállítási jelentősége nagy, teherforgalma a kőbányák közelsége 
és az autópálya építése miatt megnőtt.  
 
Keszthely városa jelentős hangsúlyt fektet a kerékpárutak kiépítésére, a hosszú távú cél a 
környező települések és városrészek összekapcsolása, hálózatelvű kerékpárútrendszer 
kiépítése a Balatoni Bringa körúthoz és a Gyógyfürdők-Zala völgye kerékpárúthoz 
(Keszthely-Hévíz szakasz) kapcsolódóan. Eddigi eredményeink: 14 506 folyóméter 
kerékpárút megépült, 2 db kerékpáros pihenő létesült, 2 db létesítése folyamatban van, 
forgalomszámláló rendszer telepítése megtörtént, kerékpáros kölcsönző rendszer kialakítása 
folyamatban van. Terveink között szerepel a belvárosi turisztikai és hivatásforgalmi 
kerékpárút-hálózat kiépítése, valamint a Csapás úti, illetve a kertvárosi kerékpárút megépítése 
is, amely a 71-es főúton a kerékpárosok biztonságát szolgálná.  
 
A városrészek összeköttetése gyűjtő utakon keresztül biztosított, a városban fizető parkoló 
rendszer működik. A közlekedést 4 lámparendszer, 4 körforgalom segíti.  
 
A városban összesen 77 km járda található, de bizonyos településrészeken a járdahálózat 
fejlesztése elengedhetetlenül szükséges a biztonságos gyalogos közlekedés alapvető 
feltételeinek megteremtéséhez. 
 
 
2.2.4.5. Szociális ellátórendszer, egészségügy 
 
Intézmények: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (rövidített neve: 
ESZI), székhelye: 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A, telephelye: Keszthely, Georgikon u. 
3. Az ESZI besorolása: az 1993. évi III. tv. (Szt.) 85/B.§ (2) bekezdése szerinti 
szervezeti integráció (alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra 
épülése). 

 
2. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat az Alapellátási Intézet (ALI) önálló 

szakmai egységeként működik. 2007. január 1.-től intézményfenntartó társulási 
formában öt települést lát el (Keszthely, Bókaháza, Zalaapáti, Esztergályhorváti, 
Gétye). 

 
3. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali Melegedő és ingyen konyha 

10 éve működik városunkban. Ebből adódóan szolgálat a társadalom peremére került 
rászorulókkal foglalkozik. Az intézményt naponta 30-50 fő látogatja, segítő 
szolgáltatásaik 250 emberhez jutnak el városunkban. 

 
4. Keszthely város egészségügyi alapellátását 11 felnőtt háziorvosi, 5 gyermek 

háziorvosi és 7 fogorvosi praxis biztosítja területi ellátási kötelezettséggel. A 
háziorvosok vállalkozói formában működnek. Az ügyeleti ellátás mind a háziorvosi 
szolgálat, mind a fogászati ellátás területén – mely nem kötelező önkormányzati 
feladat – megoldott. Az anya-, gyermek-, csecsemővédelmi ellátásról a védőnői 
szolgálat gondoskodik. 
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5. a keszthelyi Városi Kórház jelentős lakosság-létszámú területet lát el 

 
6. a megyei fenntartású Nevelési Tanácsadó feladat ellátási területe Keszthely-Hévíz-

Zalaszentgrót városok és azok kistérsége, közel 50 település. A 7,5 főállású személyi 
állománnyal közel 800 főt gondoznak évente. 

 
A szociális ellátottak száma évről évre mérsékelten emelkedett, azonban ennél is jelentősebb 
gond, hogy a problémák tartalma egyre súlyosabb és az egyes családok életében halmozottan 
fordultak elő. Az ellátásban részesülők száma 2006. évben szakfeladatonként: 
 

15. sz. táblázat 
Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 

 
Szociális 
étkezés 

Házi 
segítség-
nyújtás 

Jelző-
rendszeres 

házi 
gondozás 

Idősek 
Klubja 

Idősek 
Gondo-
zóháza 

Idősek 
Otthona 

Bölcsőde 

105 86 40+55 60 15 50 60 
 

Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Családsegítő Szolgálat 
Összes kliens 

száma 
Védelembe vettek 

száma 
Szakellátásban résztvevők 

száma 
Szolgáltatást 

igénybevevők száma 

181 17 12 285 
 

Forrás: saját adatok 
 
 

2.2.5. A város SWOT analízise 
 
A Város potenciáljait, erősségeit és hiányosságait egy SWOT analízisbe rendezve foglaljuk 
össze. A gyengeségek és lehetőségek összefüggéseire alapozva mutathatók ki a város alapvető 
és a továbbfejlődését gátló problémái. 
 
Az elemzés keretein belül bemutatjuk a település erősségeit, amit megtartani, erősíteni 
szükséges, a gyengeségeit, melyek csökkentése, kivédése, jobbá tétele a város célja. A 
veszélyek azokat a külső negatívumokat jelentik, melyek, lehet, hogy bekövetkeznek, ha a 
város nem ismeri fel időben a problémát, és nem fejleszt időben. Hangsúlyozzuk itt, hogy a 
veszélyek nem azonosak a gyengeségekkel – a gyengeségek azok a tényezők, melyeket az 
érintettek is felismertek, és javítani szeretnének; a veszélyek, pedig a gyengülés lehetőségét 
vetik fel abban az esetben, ha a szükséges fejlesztések elmaradnak. 
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16. sz. táblázat 

BELSŐ TÉNYEZŐK 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

1. Természetföldrajzi szempontból gazdag terület 
2. Sármelléki repülőtér közelsége 
3. Idegenforgalmi látványosságok (Balaton, Keszthelyi 

hegység, Kis-Balaton) 
4. Kulturális kínálat, történelmi város, évszázados 

hagyományok 
5. Festetics-kastély 
6. Gyógyturisztikai központ közelsége (Hévíz) 
7. A térségi szereplők megszerzett tapasztalata a 

vendégfogadás terén 
8. Kistérségi központi szerep 
9. Széleskörű nemzeti és nemzetközi ismertség 
10. Idegenforgalmi marketing szervezetek 
11. Országos átlagnál kedvezőbb munkanélküliségi 

mutatók 
12. Kedvező közműhálózati kiépítettség 
13. Jól szervezett civil szektor 
14. Magas színvonalú idegenforgalmi és vendéglátó-

ipari szakképzés fejlesztési elképzelésekkel  
15. Felsőoktatási intézmény 
16. Kereskedelmi hálózata révén a település kiterjedt 

vonzáskörzettel áll kapcsolatban 

1. Makro-regionális kapcsolatok tekintetében 
viszonylag periférikus fekvés – régiók 
határán 

2. Nincs igazi kooperáció Keszthely és térsége 
(elsősorban Hévíz) között 

3. Elöregedő és csökkenő népesség 
4. Közúti, vasúti megközelíthetőség nem 

optimális 
5. A helyi és helyközi közúthálózat fejlesztésre 

szorul 
6. Szűk keresztmetszetű úthálózat 
7. Kulturális központok kedvezőtlen anyagi, 

technikai működési feltételei, hiányzik a 
konferenciaturizmushoz szükséges 
infrastruktúra 

8. Viszonylag egyoldalú gazdaságszerkezet 

 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
1. A Budapest - Nagykanizsa - Adria gazdasági-

kommunikációs tengely „előnyös” peremén fekszik 
a város 

2. A Balaton kiemelt üdülőkörzet fejlesztéseinek 
részese 

3. A Sármelléki repülőtér közelsége 
4. M7-es autópálya közelsége 
5. Közlekedési koncepció segítségével megvalósuló 

rendszerezett közlekedési rendszer 
6. Belváros rekonstrukciója 
7. Balaton Fővárosa címre épülő 

marketingtevékenység 
8. Élményfürdő és kapcsolódó létesítményfejlesztés 
9. Kerékpárút fejlesztése 
10. Több régió határán több irányból érkező 

lehetőségek 
11. Hévízzel történő kooperáció segítségével egymást 

kiegészítő turisztikai szolgáltatás csomag 
12. Együttműködés a Balatoni Nemzeti Park 

Igazgatósággal, az ökoturizmus lehetőségeinek 
kiaknázása terén 

13. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása, a 
térség adottságainak bevonásával 

14. A Hévízi gyógy tó UNESCO-világörökségi listára 
való felkerülésének terve (ez ma már Festetics 
örökségként szerepel a tervekben) 

15. A testvérvárosi kapcsolatok intenzívebb 
kihasználása a gazdasági és idegenforgalmi 
kapcsolatok erősítésére  

1. A térség háttérbe sorolódik az országos 
idegenforgalmi prioritások sorában 

2. Jelenleg túlterhelt belváros 
3. Nem hatékony turisztikai marketing 

tevékenység 
4. Vendégek elmaradása 
5. A turisztikai vonzerők nem válnak 

turisztikai termékké 
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2.3. Városrészek területi megközelítésű elemzése 
 
A város közigazgatásilag hármas tagoltságú belterületi részből (Keszthely, Kertváros és 
Fenékpuszta) áll, azonban a városrészek funkcióját tekintve összesen 8 területileg jól 
elkülönülő, eltérő funkciójú városrész határolható le: 

1. BA= Balaton parti sáv és Fenékpuszta turisztikai terület 
2. Gi1= Déli és Nyugati gazdasági terület 
3. Gi2= Északi és Keleti gazdasági terület 
4. TF= Turisztikai fejlesztési övezet 
5. VK= Városközpont 
6. L1= Déli és Nyugati lakónegyed  
7. L2= Északi és Keleti lakónegyed  
8. L3= Kertváros lakóterület 

 
A 8 városrész alapvetően 3 fő funkciót tölt be: 
Turisztikai fő funkcióval rendelkezik 3 terület: a Balaton part, a Belváros, és a jelenleg még 
kialakítás alatt álló Turisztikai fejlesztési övezet. 
Lakóterületei fő funkcióval rendelkezik 3 terület: a kertváros, az Északi-keleti és a Déli-
nyugati lakóterületek.  
Ezen túlmenően 2 fő gazdasági terület került kijelölésre a városban: a déli-nyugati és az 
északi-keleti gazdasági övezet.  

 
Területi szegregáció kis mértékben jellemző a városra, kisebb lehatárolható lakóterületeken 
azonban koncentráltabban fordul elő a hátrányos helyzetű, alacsonyabb társadalmi pozíciójú 
lakosság. Jellemzően itt találhatóak az önkormányzati szociális bérlakások, illetve ritkábban 
saját tulajdonú, alacsony közmű-ellátottságú ingatlanok, és nem ritka az önkényes 
lakásfoglalások esete sem. Az önkormányzatnak a további területi szegregáció elkerülése 
érdekében átgondolt szociális bérlakás építési programot kell végrehajtania. Ennek keretében 
meg kell vizsgálja, hogy melyek azok a területek, ahol a további szociális bérlakások 
létrehozása nem vezet szegregátum kialakulásához. 
 
A szociális szórványterületek jelenleg a következők: 

o Az Északi-keleti lakóterületen a Vásár tér, és Kis-Keszthely területe 
o A belvárosban a Szalasztó utca és környéke 
o Az északi gazdasági területen belül az északi határterületen kisebb gócpont található 

(Külső-Zsidi út, Lőtéri utca, Kárpát utca) 
o Fenékpuszta területén 
o Szendrey-telep, Újmajor 

 
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek koncentrált megjelenése nem jelentkezik domináns 
jellegként egyik városrész esetében sem, a beilleszkedést önkormányzati bérlakás és szociális 
lakásépítési program keretében és szociális intézkedésekkel biztosítani tudjuk. Telep és 
telepszerű lakókörnyezet Keszthely városában nem található, és a legtöbb esetben 
mindössze néhány család elhelyezéséről és szociális ellátásáról van szó.  
 
A szegregátumok lehatárolása a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott un. 
szegregációs mutató alapján történik. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek 
nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve 
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meghaladja az 50%-ot. A KSH 2001 évi népszámlálási adataiból levezetett nyilvántartása 
szerint Keszthelyen 3 terület tekinthető szegregátumnak, melyből 2 területen a lakosság 
létszáma nem éri el a minimális 50 fős küszöbértéket. Ennek megfelelően megállapítható, 
hogy 2001. évben Keszthely város vonatkozásában kizárólag a Szalasztó u. területe minősült 
valódi szegregátumnak.  
 
A 2001-es népszámlálás óta eltelt 7 év, valamint a város szociális lakásállományának 
átstrukturálódása miatt azonban szükségesnek tartjuk a város egész területének alaposabb 
vizsgálatát, és azon belül a szociális szórványterületek feltárását és kijelölését. A KSH által 
kijelölt Szalasztó u. a korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően mára már nem tekinthető 
szegregátumnak, ahogy ezt a melléklet statisztikai adatok is bizonyítják. 
 
Megállapíthatjuk, hogy Keszthely városban jelenleg nincs a statisztikai szempontok 
alapján elkülöníthető, valódi szegregált lakóterület, azonban néhány utcában még mindig 
beszélhetünk kisebb szórványok kialakulásáról. Telepszerű lakókörnyezet Keszthely 
városában nem található, és a legtöbb esetben a szórványok kezeléseként mindössze néhány 
hátrányos helyzetű család elhelyezéséről és szociális ellátásáról van szó. 
 
Keszthelyen Fenékpuszta és a Szendrey-major területe jellemezhető szociális szempontból 
kritikus területeknek, hiszen itt hosszú évtizedek óta él néhány többgyermekes család 
alacsony közműellátottságú, kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú házakban, ráadásul 
nehéz a tömegközlekedés, és az utak állapota sem kielégítő. Mindkét helyszín állami 
tulajdonú terület, Fenékpuszta a Kincstári Vagyonigazgatóság, a Szendrey-telep a Pannon 
Egyetem kezelésében van. Az itt élő lakosok többnyire nem hátrányos helyzetűek, vagy roma 
származásúak, saját bevallásuk szerint a lakókörnyezetükkel elégedettek, és nem áll 
szándékukban elköltözni. A területeken a kezelők turisztikai jellegű fejlesztéseket terveznek 
(lsd. akcióterületi fejlesztések). 
 
A 2001-2007 közötti időszakban Keszthely városban az alábbi, hátrányos helyzetű lakosok 
nagyobb arányú jelenlétével jellemezhető szociális szórványok alakultak ki: 

1. Sopron u. 45. (kb. 10 család élt itt) 
2. Téglagyári terület (mára teljesen megszűnt, a KSH 2001 évi nyilvántartása még jelöli) 
3. Pethő u. 5. (4 család élt itt, az épület lebontása megtörtént) 
4. Szalasztó u. 19. (több mint 10 család élt itt) 
5. Cserszeg u. 2. (6-7 család élt itt) 

 
Keszthely Város Önkormányzata hatékony szociális politikájának köszönhetően 2008-ra 
sikerült a fent említett szórványterületeket felszámolni, és a lakosok többségének a 
korábbi alacsony komfortfokozatú, kis alapterületű, rossz közműellátottságú lakás helyett 
méltó életkörülményeket biztosító, alacsony fenntartási költségű önkormányzati bérlakásokat 
biztosítani. 
 
Jelenleg magántulajdonú, hátrányos helyzetű családok által lakott ingatlanok közül rossz 
állapotban az alábbiak vannak: Cserszeg u. 6., 12., 26., illetve a Vásár tér 1. szám alatti 
ingatlanok.  
 
A szórványok felszámolását az önkormányzat több szociális típusú intézkedés egyidejű 
alkalmazásával érte el:  
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1. A hátrányos helyzetű, alacsony társadalmi pozíciójú családok frekventált, jó 
lakókörnyezetbe történő integrálással (pl. Rákóczi tér. 13., Fuvaros u. 3., Vásár tér 
10.) – itt jellemzően iskolázott, munkajövedelemmel rendelkező, társadalmilag 
elismert szomszédok „veszik körül” a családot, ezzel segítve integrálódásukat. 

 
2. Szociális bérlakás építéssel: aLőtéri utcába új építésű, komfortos, jól megközelíthető 

12 lakásos sorház épült, ahova pályázat útján a szükséglakásokban élő családok 
nyerhettek elhelyezést. Nem csak hátrányos helyzetűek élnek itt, és a lakók közül 
sokaknak van rendszeres munkajövedelme. A szociális bérlakások igénybevétele 
pályázat útján történt, választható lehetőségként került kiajánlásra.  

 
3. Az önkormányzat további 12 db, a jelenleginél nagyobb alapterületű lakás építését 

tervezi. A Lőtéri utcában tervezett szociális bérháztömb megépítése helyett az 
önkormányzat a tervezett bérlakásépítés célterületétől délre, a Keszthely Külső-Zsidi 
u. 020/19- 020/26 ingatlanok, illetve a Külső-Zsidi utcával párhuzamos Keszthely Öv 
utca 021/9-021/17, valamint 021/19-021/27 hrsz számú ingatlanok közül ingatlant 
vásárolva új lakásépítési célterületet alakít ki.  

 
4. Közmunkaprogramokkal igyekszik csökkenteni a szezonális munkalehetőségek okozta 

jövedelemingadozást. 
 

5. Törvényileg meghatározott szociális ellátást biztosít, családsegítő szolgálatot 
működtet. 

 
Az alábbi térkép a városrészeket mutatja be, a színezés és a jelölés a funkciójuknak 
megfelelően került kialakításra: zöld szín jelöli a gazdasági övezeteket, kék a turisztikai 
fejlesztési övezeteket, piros a belvárost, sárga és narancssárga árnyalatai a lakóterületeket. 
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4. sz. térkép 
Városrészek térképi megjelenítése 

 
Forrás: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Kabinet 
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BA= Balaton parti sáv és Fenékpuszta turisztikai terület 
 
A város Balaton partja elhelyezkedése, tájolása, környezete és egyéb adottságai okán a 
városközpont mellett a település másik sajátos atmoszférájú turisztikai városrésze. Ezt maga a 
tó vízfelülete, strandjai, szállás- és vendéglátóhelyei, a terület kis beépítettsége, nagy 
gondozott és természetes zöldfelületei eredményezik. Az előbbiekből következően jellemző, 
illetve jellegzetes épületállomány nem határozható meg. 
 
A terület közlekedési hálózatának jellegzetes eleme a Balatonszentgyörgy –Keszthely – 
Tapolca vasútvonal, és a Balatoni Bringa Körút erre a szakaszra eső jól kiépített része. A 
közúti közlekedésre szolgáló úthálózat kis sűrűségű, gyakorlatilag teljes mértékben szilárd 
burkolatú forgalmi és gyűjtő utak alkotják. Közvetlenül a terület mellett található Keszthely 
központi vasútállomása és autóbusz pályaudvara, illetve itt taxiállomás is kapott helyet (ezek 
a létesítmények pontosan a déli-nyugati lakónegyedben találhatóak, a két városrész határán). 
 
A városrész központja a város „vízi városkapuja” a hajókikötő és környéke. A terület 
jellegzetes terület-felhasználási formái a jól karbantartott strandok valamint a kereskedelmi és 
vitorlás klubkikötők, parti sétányok, illetve a strandokhoz kapcsolódó vendéglátóegységek, a 
„pavilon sor”-ok. Itt találhatóak a város nagy szállodái: a Helikon Hotel, a Via Hotel, és a két 
üzemen kívüli szálloda: a Balaton és a Hullám szálló, illetve sok panzió és magánszálláshely 
is. A központ közvetlen szomszédságában található a védett Helikon Liget. 
 
A terület jellemző gyengesége, hogy egyes részein a turisztikai hasznosítás felhagyása 
figyelhető meg, sok a kiadó, eladó üzlethelység, és még vannak elhanyagolt vízparti területek, 
vasúti töltések. Több kihasználatlan turisztikai kapacitás figyelhető meg: pl. a Helikon strand 
a befogadóképességéhez képest alacsony látogatottságú, illetve olyan kempingek, 
gyermeküdülők, horgásztanyák vannak, melyek hasznosítása nem teljes körű, és jelenlegi 
formájukban nem fenntartható.  
 
Emellett jellemző a védett vízparti területeken a nádas folyamatos térhódítása, szembetűnő a 
kerékpárutakat lassan benövő növényzet, és a gondozatlan mezőgazdasági területek sora is. 
Jelenleg a Balaton parton nincs egybefüggő parti sétány, így gyalogosan csak a kerékpárutat 
használva lehet közlekedni a part mentén. Több helyen hiányzik továbbá a vízparti üdülést 
kiegészítő egyéb sportlehetőség (alacsony műszaki színvonalú és kihasználtságú labdarugó 
pálya, és a szállodákhoz kapcsolódóan korlátozott számban teniszpályák állnak 
rendelkezésre), illetve a nyári strandolási időszakon kívül nincs egész évben látogatható 
attrakció, ami a turistákat ide vonzaná. 
 
A városrész fejlesztendő területe Fenékpuszta (Valcum), melynek római kori romjai és a 
major épületei jelenleg szabadon látogathatók, de a bennük rejlő turisztikai vonzerő 
kihasználatlan (a turisztikai hasznosítás a bent lakó hátrányos helyzetű családok 
elköltöztetésével valósítható meg). A területen a közművesítés hiányzik. A IV. században 
épült római erődítményből ma a kapu, a háromhajós bazilika és az állami raktár 
maradványainak felfalazott építményei látszanak. A Festetics major épületeit 1820 körül 
emelték klasszicista stílusban, különösen híressé vált a Festeticsek fenéki ménese. Jelenleg 
csak egy tájékoztató tábla várja a látogatókat. 
 
Fenékpusztán hosszú évtizedek óta él néhány többgyermekes család alacsony 
közműellátottságú, kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú házakban, ráadásul nehéz a 
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tömegközlekedés, és az utak állapota sem kielégítő. Fenékpuszta állami tulajdonú terület, a 
Kincstári Vagyonigazgatóság kezelésében van. Az itt élő lakosok többnyire nem hátrányos 
helyzetűek, vagy roma származásúak, saját bevallásuk szerint a lakókörnyezetükkel 
elégedettek, és nem áll szándékukban elköltözni. A területeken a kezelők turisztikai jellegű 
fejlesztéseket terveznek (lsd. akcióterületi fejlesztések). 
 

A korábbi pályázatok segítségével jelentősen megújult a Balaton-parti központ térburkolata, 
azonban jelentős területet továbbra is tömörített kavicsburkolat takar. Ez 
rendezvényhelyszínnek sem alkalmas, de esztétikailag és környezetvédelmi szempontból sem 
felel meg a követelményeknek, vízelvezetése nem megoldott, karbantartása rendkívül 
költséges. 

 
A Városi strand műszaki állapota kiváló, napozó zöldterülete 31.000 m2, egyidejűleg 
engedélyezhető vendéglétszám 3100 fő. A strandfürdő a következő szolgáltatásokkal áll a 
fürdővendégek rendelkezésére: WC 44 db, vizes blokk 4 db, kabinok 261 db, zuhanyozók 
száma: 35, öltözőparaván: 6, ivókút. 2 db, hulladékgyűjtők száma. 70 db, szelektív 
szemétgyűjtő sziget 4 db. Sportolási lehetőségek: 3 db röplabda pálya, 2 db kosárlabda pálya, 
1 db kézilabda pálya, 1 db tollaslabda pálya, focipálya 1 db, 2 db EU-konform játszótér. 
Ingyenes óriás vízicsúszda, és melegített vizes élményfürdő medence várja a látogatókat, 
vízibicikli, valamint büfék állnak rendelkezésére. A közönségforgalom az elmúlt 5 év 
átlagában 120 e fő, a strandon 22 fő személyzet dolgozott a szezonban. 
 
A Balaton-parti kerékpáros útvonal teljes és jól kerékpározható, a kerékpározás biztonságát 
szolgáló jelzőtáblákkal és eligazító jelzésekkel ellátott, viszont nincs olyan pihenő és 
turisztikai információs pont, mely a város meglévő kínálatát bemutatja, a városon áthaladó 
kerékpáros turistákat megállítja és a látnivalók felé orientálja. Továbbá gondot okoz, hogy a 
város legforgalmasabb parti szakaszán nincs biztonságos kerékpártároló, ahol a rendezvények 
idejére a kerékpárosok járműveiket lerakhatják. 
 
A fenti megállapítások alapján a terület SWOT analízise: 

17. sz. táblázat 
Erőssége (kihasználható kapacitása) 

 
Gyengesége (fejlesztendő területe) 

o Meglévő infrastruktúra, 
épületállomány, szolgáltatások 
magas minősége 

o Kiváló minőségű strandok 
o Jelentős értéket képviselő 

önkormányzati tulajdonok 
o Alacsony beépítettség 
o Magas a zöldfelületek aránya 
o Vasútvonal, Bringa Körút, 

hajókikötő 
o Meglévő szálláshely-kapacitás 
o Aktív vállalkozói erőforrások 

o Összefüggő parti sétány hiánya 
o Elhagyott épületek sora (sok kiadó, 

eladó helység, Balaton és Hullám szálló 
leromlott állapota) 

o Városközpont és a part szerves 
illeszkedése hiányzik 

o Kevés szálláshelykínálat 
o Nincs megfelelő rendezvényhelyszín 
o Erősen szezonális kínálat 
o Fenékpuszta területén jelentkező 

szociális problémák 

 

A turisztikai attrakciófejlesztés főbb irányai a fenti hiányosságok kiküszöbölésére, a 
lehetőségek kihasználására irányulhatnak.  



 43 

 
Ennek megfelelően szükséges: 

1. Olyan turisztikai attrakció létrehozása, mely a strandolás mellett kiegészítő 
tevékenységként szolgálhat, független a főszezontól, és kedvezőtlenebb időjárás 
esetén is alkalmas a vendégek helyben tartására. 

2. Kulturális és szórakoztató rendezvények lebonyolítására alkalmas modern, 
többfunkciós rendezvényhelyszín kialakítása. Technikai és infrastrukturális háttér 
kialakítása. 

3. Sétányfejlesztés: a térburkolat megújítása a zöldterület megőrzése és növelése mellett. 
4. A Balaton-part és a Városközpont szerves, élő kapcsolatának kialakítása. 
5. Korszerű turistatájékoztatási rendszer alkalmazása, információs pont kialakítása. 
6. Az ökoturizmus kiszolgáló létesítményeinek fejlesztése. 
7. Az ökoturizmus és a hagyományos vízparti turizmus, rendezvényturizmus 

összekapcsolása, átjárhatóságának biztosítása. 
 

Gi1= Déli és Nyugati gazdasági terület 
 
A város nyugati és déli határa mentén található, az itt lévő Pannon Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Karának tevékenységéhez kapcsolódó főként mezőgazdasági 
profilú gazdasági társaságok telephelyeit magába foglaló városrész, de itt található a térségi 
szennyvíztisztító telep és hulladékátrakó állomás is. A terület jelentős része védett lápi 
élőhely, melynek gazdasági hasznosítása nem lehetséges. 
 
A gazdasági városrész telephelyei ennek megfelelően elszórtan, illetve kisebb telephely 
együttest alkotva helyezkednek el, az ott folytatott tevékenységeknek megfelelő, egymástól 
eltérő méretű és formájú épülettel, épületegyüttessel. A városrész kiszolgáló úthálózat kisebb 
része portalanított burkolatú, a közművesítés sem teljes körű. 
 
A városrész egyik jellegzetes – kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkező - területe a 
Szendrey-telep, valamint az Újmajor. Itt a sok hasznosítatlan műemléki épület mellett 
mezőgazdasági termelés és kisebb volumenben feldolgozóipari létesítmények találhatók. Az 
Újmajorban született Petőfi Sándor felesége Szendrey Júlia 1828-ban, kinek apja ez idő tájt a 
Festetics uradalom tiszttartója volt, szülőházára 1909-ben került emléktábla (az épület 
jelenleg hasznosítatlan, életveszélyes).  
 
A Szendrey-major területe szociális szempontból kritikus területeknek jellemezhető. A 
területen nincs vezetékes víz, hiányzik a közvilágítás, nincs szennyvíz csatorna, illetve 
gázbekötés. Az utak állapota sem tekinthető megfelelőnek, kevés a pormentes út. Itt néhány 
kisgyermekes család (HHH gyermekek száma 2 fő), illetve pár idősebb személy él. Mivel 
állami tulajdonú területről van szó, az ott lakók életkörülményeik javítása érdekében a kezelő 
Pannon Egyetemmel kell együttműködést kialakítani. A terület ökoturisztikai bemutató 
központként történő újjáélesztése az ott lakó hátrányos helyzetű családok elhelyezése után 
valósítható meg. 
 
A terület nyugati részén jó közlekedési adottságokkal rendelkező, kereskedelmi- logisztikai 
központ kialakítására alkalmas terület található. A terület közel fekszik a sármelléki 
repülőtérhez, és a 71-es főúton az M7-es autópálya felől is közvetlenül elérhető. A városrész 
mezőgazdasági jellegét figyelembe véve, elsősorban zöldség-gyümölcs nagybani piac 
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kialakítása, mezőgazdasági feldolgozó és csomagolóüzemek kialakítása, illetve könnyűipari 
tevékenység letelepítése képzelhető el a területen. 
 

Gi2= Északi és Keleti gazdasági terület 
 
A település északi és keleti részén elhelyezkedő részben beépített területrészeket és nagyobb 
beépítetlen területeket magába foglaló városrész. A beépített területeken különböző gazdasági 
tevékenységet folytató társaságok telephelyei találhatók, azokon az adott tevékenységet 
szolgáló változatos formájú és méretű épülettel, épületegyüttessel. A beépített területeket 
kiszolgáló úthálózat nagyobb része szilárdburkolatú a közművesítés teljes körű. A terület 
egészére jellemző a kereskedelmi és építőipari cégek túlsúlya, és ezzel együtt megfigyelhető a 
telephelyek egymást erősítő gazdasági hatása, illetve folyamatos az új cégek betelepülése a 
területre. Mindezek miatt kijelenthetjük, hogy e terület Keszthely gazdaságilag legvonzóbb 
negyede. 
 
A beépítetlen területeken sem az úthálózat nincs kiépítve, sem elő-közművesítés nem történt. 
A városrész keleti területén nagy kiterjedésű felhagyott bánya található, melyben a kitermelés 
befejeződött, rekultivációja viszont még nem történt meg. 
 
A városrész keleti területén (Külső-Zsidi u.- Kárpát u. – Lőtéri u. által határolt terület) 
szociális szórvány alakult ki. Ez a terület a statisztikai mutatók alapján nem tekinthető valódi 
szegregátumnak, de mindenképpen szükséges egy átgondolt, hosszú távú Anti-szegregációs 
Program kidolgozása a területre. Ezt a programot a stratégia 6. fejezete, és az A10 akcióterület 
fejlesztései is tartalmazzák, az önkormányzat azzal összhangban tervez beruházásokat és 
szociális intézkedéseket a területen. 
 
A Kárpát u. 17., 19., 23. szám alatt nagyobb arányban találkozhatunk hátrányos helyzetű 
lakosokkal, de az utca egészét tekintve több a megfelelő komfortfokozatú, rendezett ház. Az 
utcában összesen 89 fő él, és 7 db önkormányzati bérlakás található itt. A halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek száma az utcában 2 fő, rendszeres szociális segélyben 9 fő, 
gyermekvédelmi támogatásban 8 fő részesül. Hiányzik a vezetékes víz, közvilágítás, 
szennyvíz csatornázás, és az utak nem pormentesek. Az utcában megtörtént a gázbevezetés, és 
az áramellátás is megoldott. Telepszerű lakókörnyezet nem található itt, de van pár rossz 
állapotban lévő, közmű nélküli, alacsony komfortfokozatú ház, melyben egyszerre több 
család él.  
 
A Lőtéri utcát Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi III. 19.-i 
testületi ülésén hozta létre. Jelenleg itt mindössze 23 fő él. Az utcában új építésű, komfortos, 
jól megközelíthető 12 lakásos sorház épült, ahova pályázat útján a szükséglakásokban élő 
családok nyerhettek elhelyezést. Itt jelentősebb építési beavatkozásokra nincs szükség, az 
anti-szegregációs program keretében a képzésekre, szociális és munkaügyi programokra kell 
helyezni a hangsúlyt a szegregáció kialakulásának megelőzése érdekében.  
 
A Külső-Zsidi u. és a Lőtéri u. teljes közműhálózattal rendelkezik. A Lőtéri u.-ban 1 fő 
halmozottan hátrányos gyerek lakik, 6 fő részesül rendszeres szociális segélyben és 4 fő 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A Zsidi u.-ban nincs HHH gyermek, és nem 
számottevő a szociális segélyben részsülők száma sem. 
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TF= Turisztikai fejlesztési övezet 
 
A város keleti részén a volt Festetics kastélypark szomszédságában lévő egykori honvédségi 
laktanya és rakétabázis jelentős nagyságú, gyakorlatilag beépítetlen területével, jó közúti 
megközelíthetőségével, kedvező környezeti adottságával a turisztikai fejlesztés meghatározó 
célterülete lehet. A terület közvetlenül a belváros mellett található, onnan gyalogosan is 
elérhető néhány perc alatt. 
 
A területen csak a megszüntetett honvédségi bázisokat kiszolgáló út- és közműhálózat 
maradványai találhatóak meg, amelyek a terület-fejlesztési során nyomvonaluk, kapacitásuk, 
méreteik és műszaki állapotuk miatt nem használhatók fel. Nincs a városrészben parkoló 
kapacitás sem. 
 
A Keszthely-hévízi kerékpárút (mely a városrészen halad át) és a védett lápterületek gazdag 
élővilága szintén kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek, elsősorban az ökoturizmus fejlesztési 
irányai tekintetében.  
 
A belváros közelsége, valamint a Keszthely-Hévíz tengely indokolja a szálláshelyfejlesztést a 
területen (természeti védettség alatt nem álló területen). Várható továbbá a Festetics 
kastélypark további fejlesztése is, mely a belvárosi városrészből e területre is áthúzódik majd, 
és így szerves összeköttetést teremt a két városrész között. 
 

VK= Városközpont, a belvárosi turisztikai terület 
 
A település belvárosát alkotó viszonylag sűrű utca hálózattal rendelkező többségében 
kistelkes ingatlanokat magába foglaló városrész nagy beépítési sűrűséggel. Az utcahálózat 
változatos méretű lakó és intézményterületeket vesz körül, de ebben a városrészben találhatók 
a legnagyobb közterületek is, amelyek közül mindenképpen meg kell említeni a két nagy 
városi teret a város Fő terét és a Rákóczi teret, valamint a két nagy kiterjedésű és jelentős 
növényállománnyal rendelkező közparkot, a Helikon parkot és a volt Festetics kastély parkját. 
Ez utóbbiban található a város jelképét jelentő, Magyarország legnagyobb működő, az 
egykori főúri kastély életét bemutató múzeumának épületegyüttese.  
 
A kastély-múzeumon, mint országosan kiemelten védett műemlék épületegyüttesen kívül a 
városrészben több tucat műemlék épület és csaknem 300 helyi védettségű épület, található. Itt 
helyezkednek el a város középületei is amelyek közül szintén számos épület műemlék.  
 
E városrész ad otthont a Balaton Kongresszusi Központ és Színház épületének, a Goldmark 
Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színháznak, a Polgármesteri Hivatalnak, az 
Okmányirodának, a Nyugat-Balatoni Mikrorégiós Forrásközpontnak (Kistérségi Irodáknak), a 
Pannon Egyetem Georgikon Kara főépületének, továbbá a Tourinform Irodának, 
rendőrségnek, bankoknak, a sétálóutca és övezete üzlethálózatának, a városi piacnak, és 
számos múzeumnak, kávéháznak, étteremnek is.  
 
Itt található továbbá az Alapellátási Intézet (ALI) központja is, mely jelenleg a kastély egyik 
melléképületében kapott elhelyezést, azonban ez több szempontból sem tekinthető 
megfelelőnek (pl. az akadálymentesítés nem megoldható), és a városrész egészéhez képest is 
funkcióidegen jellegű. 
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A városrész központja a Fő tér. A városrész úthálózatát különböző szélességű, változatos 
vonalvezetésű és forgalmi terhelésű utak, utcák alkotják, mindegyikük portalanított, 
szilárdburkolatú. A Fő téren jelenleg jelentős az átmenő gépkocsiforgalom, valamint (egy-két 
távolsági gyorsjáratot kivéve) az összes buszjárat itt halad keresztül – ezzel jelentős 
légszennyezést okozva a történelmi városmagban. 
 
A városrész jellemző szerkezeti eleme az észak-déli tengelyt alkotó Kossuth Lajos utca sétáló 
utcai szakasza, amely a gyalogos teret határoló épületekkel együtt nemcsak a városrész, de az 
egész település sajátos atmoszférájú, turisztikailag frekventált, leglátogatottabb része. Az 
utóbbi években jellemző a turisztikailag kevésbé vonzó, a sétálóutca egységességét rontó, 
inkább a helyi lakosság igényeit kiszolgáló üzletek megjelenése (élelmiszerbolt, kínai üzletek, 
használtcikk boltok) – és ezzel párhozamosan a patinás vendéglátóegységek, márkás üzletek, 
ajándékboltok bezárása figyelhető meg.  
 
Sajnálatos módon a kimondottan gyalogos sétáló övezet jelenleg nagyon kis területű, a 
zöldfelületek aránya ezen belül minimális, a mellékutcák gondozatlanok, a kis belső terek, 
kapualjak kihasználatlanok. A város a nyári időszakban jelentős turista-tömeget fogad és a 
belváros emiatt gyakran a túlzsúfoltság érzetét kelti.  
 
2001. évben Keszthely város vonatkozásában kizárólag a városrészben található Szalasztó u. 
területe minősült valódi szegregátumnak. A Szalasztó utca, mint szegregált lakóterület 
vizsgálatát a KSH adatszolgáltatása és a kézikönyv útmutatásai alapján hajtottuk végre. 
Keszthely Város Önkormányzata hatékony szociális politikájának köszönhetően 2008-ra 
sikerült a Szalasztó utcai szociális szórványterületet felszámolni, és a lakosok többségének a 
korábbi alacsony komfortfokozatú, kis alapterületű, rossz közműellátottságú lakás helyett 
méltó életkörülményeket biztosító, alacsony fenntartási költségű önkormányzati bérlakásokat 
biztosítani. 
 
Az utcában jelenleg 107 fő él, a halmozottan hátrányos gyerekek száma a területen 1 fő. 
Rendszeres szociális segélyben 4 fő részesül, míg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 7 
fő kap. Az utcában 5 db többlakásos önkormányzati bérlakás található, ezek jó állapotúak, 
közművesítettek. Jelenleg kritikus szociális szórványnak tekinthető a Szalasztó u. 20. szám 
alatti ingatlan, ahol jelenleg 7 család él. Korábban (a 2001. évi KSH adatszolgáltatás idején) a 
Szalasztó u. 19. szám alatti sarokingatlan is veszélyeztetett volt, ahol 10 család élt – ez mára 
megszűnt, az épület lebontása, és az ott élők elhelyezése megtörtént.  
 
A terület anti-szegregációs feladata a Szalasztó u. 20. szám alatti családok 
életkörülményeinek, elsősorban lakhatási körülményeinek javítása, melynek érdekében a 
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége, Keszthely Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a Szalasztó utcában található Esélyek Háza, és a 
Családsegítő Szolgálat részvételével összehangolt cselekvési program kidolgozása szükséges.  
 
A program keretében a lakóterület közművesítését, a lakások felújítását, és az ott élő családok 
munkaerő-piaci integrációját, a gyermekek oktatási rendszerbe történő hatékonyabb 
beilleszkedését elősegítő intézkedéseket kell végrehajtani. Az ott élők igényeivel összhangban 
megoldás lehet új, nagyobb alapterületű önkormányzati bérlakásokba történő 
átköltözésüknek, illetve önálló lakásvásárlásuknak támogatása is. Amennyiben lakbérüket 
rendszeresen fizetik, az önkormányzat nem kezdeményezi kilakoltatásukat. 
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L1= Déli és Nyugati lakónegyed  
 
Az északi és keleti lakóterülethez hasonlóan ezt a lakóterületet is két eltérő szerkezetű és 
beépítettségű rész alkotja. A lakóterület és egyben a település keleti részén jellemzően nagy 
közterületeken „úszó” többszintes társasházak helyezkednek el, de itt is megtalálható a 
néhány utca által határolt lakótömbre kiterjedő nagykertes, családi házas lakóövezet, és 
néhány középület.  
 
A lakóterület másik, déli részére a viszonylag sűrű utcahálózat, a közepes és nagykertes 
telekkialakítás és a családi házas beépítés jellemző, ugyanakkor itt is található néhány 
többszintes lakóépület, valamint középület (a Csány-Szendrey ÁMK, Rendőrkapitányság, 
Tűzoltóság, Ranolder János Katolikus Általános Iskola, Balatoni Múzeum, a Pannon Egyetem 
„B” épülete).  
 
Az utak és utcák itt is szilárdburkolatúak, az összes közművezeték kiépített. A keleti 
lakóterület jellemző városrész központja a Bercsényi utcai körforgalom és a környékén 
található üzletközpont, valamint a Rózsa utca környékén található szolgáltató és üzletközpont, 
míg a déli lakóterület centruma a vasútállomás, az autóbusz pályaudvar és környéke.  
 
Alközpont található az úgynevezett régi temető (Szent Miklós temető) környékén, mely 
jelenleg kegyeleti parkként funkcionál. Itt jelentős, de alacsony látogatottságú műemléki 
épületek (temetőkápolna, Festetics mauzóleum) és síremlékek találhatók. 
 
A városrészben található a Mosóházi dűlő, amely korábban kárpótlási terület volt, most pedig 
a városrész új lakóövezetté fejleszthető területe. Itt a telekkialakítás, és közművesítés 
szükséges a tényleges beépítés megkezdéséhez. 
 

L2= Északi és Keleti lakónegyed  
 
A városrész három jellegzetes szerkezetű és beépítettség részét, a település északi részén 
található sok keskeny utcával átszőtt kiskertes, kisebb lakóépületekkel beépített „kis-
keszthelyi”, valamint a nagykertes, nagyobb lakó és üdülőépületekkel, gazdasági- és 
melléképületekkel beépített „zámor” elnevezésű lakóövezetet, illetve a közöttük 
elhelyezkedő, nagy közterületekkel körülvett többszintes épületállományú lakótelepet és 
néhány jellegzetes középületet magába foglaló városrész. Itt található a karmelita 
nagytemplom, a városi kórház, a vásár téri szolgáltató központ, a „skála parkoló” üzletsor, a 
Keszthely Pláza, és a Nagyváthy János tagiskola. 
 
Utcahálózatát szilárdburkolatú, különböző forgalmi terhelésű gyűjtő és forgalmi utak 
alkotják, az összközműves közműhálózat kiépült, a közterületek hasznosítottak és 
gondozottak. Városrész központ csak a lakótelep déli részén, a Vásár téri körforgalomnál 
alakult ki. 
 
Anti-szegregációs szempontból a városrész érintően vizsgálatra szorul a Magyar utca területe. 
A Magyar u.-ban összesen 142 fő él, 6 fő kap rendszeres szociális segélyt, és 2 fő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményt. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem lakik az 
utcában. A Magyar u. 59. szám alatt a Szalasztó u. 19-ből átköltözött családok laknak, az 
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épület magántulajdonú bérlemény, 1 lakóépületben 3 család él. Az utcakép egészében véve 
rendezett, több nagy értékű ingatlannal.  
 

L3= Kertváros lakóterület 
 
Az egykori „szőlőhegy” – a most is szőlőtermesztésre használt terület néhány kisebb üdülő 
ingatlannal csoportot leszámítva - folyamatosan nagykertes, kertvárosias lakóövezetté 
fejlődött. Szilárdburkolatú úthálózata, közművei a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés 
kivételével kiépültek. Lakó- és szállásférőhelyeket biztosító épületekkel való beépítése 
folyamatosan történik, de még jelentős számú beépítetlen ingatlan, területrész is található.  
 
Városrész központja nem alakult ki, a zárt csapadék vízelvezető rendszer mellett a 
hagyományos közellátás sem arányos a lakónépességgel. A kertváros bekapcsolása a 
városközpont gazdasági, társadalmi közösségébe egyre sürgetőbb feladat. 
 
 



Városrészek összehasonlító táblázata 
18. sz. táblázat 

                  Forrás: KSH 2001. évi népszámlálás 
 

Mutató megnevezése 
Keszthely 
összesen 

1.Ba 
Balaton-

part 

2.Gi1 - 
Déli és 
nyugati 

gazdasági 
terület 

3.Gi2 - 
Északi és 

keleti 
gazdasági 

terület 

4.Tf - 
Turisztika 
fejlesztési 

terület 

5.Vk – 
Város-

központ 

6.L1 - 
Déli és 
nyugati 
lakóterü

let 

7.L2 - 
Északi és 

keleti 
lakóterület 

8.L3 - 
kertvárosi 
lakóterület 

Külterület 

Lakónépesség száma 22 388 20 4 22 59 4 171 8 565 8 229 761 557 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,7 5,0 0,0 13,6 18,6 13,7 12,8 16,3 17,6 22,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 

65,3 55,0 100,0 59,1 59,3 62,5 68,4 64,2 62,9 61,4 

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 20,0 40,0 0,0 27,3 22,0 23,8 18,9 19,5 19,5 15,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

20,8 45,5 0,0 46,2 40,0 25,6 15,3 21,4 18,6 71,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

17,7 18,8 100,0 5,6 7,9 18,0 22,0 14,7 12,3 2,6 

Lakásállomány (db) 9 128 14 1 11 17 1 771 3 382 3 134 608 190 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 9,6 0,0 0,0 90,9 23,5 13,2 3,1 9,3 19,7 57,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

39,4 54,6 50,0 23,1 40,0 45,7 39,7 36,1 33,6 46,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

11,2 27,3 0,0 15,4 25,7 16,0 7,7 11,2 9,2 34,8 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

56,9 41,7 50,0 62,5 52,5 51,7 56,7 59,7 61,2 50,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,1 70,0 0,0 36,4 52,6 44,3 33,5 34,2 34,0 38,9 

Állandó népesség száma 21 540 20 4 22 59 3 917 8 034 8 167 758 559 



 
Keszthely városában kijelölt városrészek összehasonlításában – a 2001. évi népszámlálási 
adatok alapján – megállapítható, hogy a teljes lakónépesség 18,6%-a, tehát csaknem egyötöde 
az A1. akcióterületnek is helyet adó, de annál lényegesen kiterjedtebb városközpontban él, 
ugyanakkor kétszer annyi lakossal rendelkezik a déli és nyugati lakóterület, valamint az 
északi és keleti lakóterület. A városközpont a harmadik legnépesebb városrész.  
 
A lakónépességből az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az egyes 
városrészeknél a külterületeknél a legmagasabb, de szintén 50%-hoz közelít az északi és 
keleti gazdasági területen, valamint a Balaton parton, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 
Balaton part szinte kizárólag turisztikai funkciókkal rendelkezik és statisztikailag 
elhanyagolható mértékű, mivel lakónépességének száma mindössze 20 fő, szintén 
statisztikailag elhanyagolható a Gi1. városrész is. 
 
A lakásállomány esetében a 6. és 7. városrészek mérvadóak, hiszen azok együttesen a 
lakásállomány 71,4%-át teszik ki. A városközpont a 3. legnagyobb lakásállománnyal 
rendelkező városrész, a maga 1771 db lakásával csaknem 20%-os részesedése van a teljes 
állományból, ennél fogva a többi városrészben a lakóingatlanok alacsony számban találhatók.  
 
Az alacsony komfortfokozatú lakások az északi és keleti gazdasági területen mutatják a 
legnagyobb belső arányt, ezen a városrészen a teljes lakásállomány, több mint 90%-a 
alacsony komfortfokozatúnak minősül, ugyanakkor a lakóingatlanok száma is elenyésző, 
összesen 11 db. Keszthelyen összességében a lakóingatlanok 9,6%-a minősül alacsony 
komfortfokozatúnak, számát tekintve azonban ez nem elhanyagolható, hiszen csaknem 900 
lakás nem biztosít komfortos körülményeket lakóinak.  
 
A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúak között viszonylag 
magas, városi szinten 39,4%. A népesebb városrészekben (5., 6., 7., 8. városrészek) ez az 
arány az egyharmad közelében van, kivéve a városközpontot és a külterületet, ahol ez már 
közelít az 50%-hoz. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül jellemzően 
50% felett van, sőt a kertvárosi lakóterületen ez meghaladja az 60%-ot, ugyanakkor a 
városközpontban meglehetősen alacsony a foglalkoztatottak aránya, itt mindössze 51,7%, ami 
a városrészek között az utolsó harmadba kényszeríti a városközpontot.  
 
A foglalkoztatottság vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy a 2001. évi népszámlálási 
adatok óta az IVS egyéb táblázatai alapján negatív tendencia figyelhető meg, akárcsak a 
lakónépesség számát tekintve, ezért a fenti táblázat számai 2007-ben vélhetően még rosszabb 
képet mutatnának.  
 
 



 
Akcióterületek összehasonlító táblázata 

19. sz. táblázat 

Mutató megnevezése 
A1. 

Belváros 
akcióterület 

A11. 
Északi 

elkerülő 
ipari övezet 

A12. 
Mosóház 

dűlő 
lakóterület 

A14. 
Kossuth 

utcai 
lakóterület 

A2.  
Kastély 

akcióterület 

A3/1.  
Balaton-
part_I. 

A7. 
Fenék-
puszta 

A8. Eü. Szolg. 
Központ és 
lakóterület 

A9. 
Tapolca 

utcai 
gazdasági 
központ 

Lakónépesség száma 1692 139 5622 1717 521 652 130 5310 1014 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,9 12,2 14,6 10,5 15,6 14,3 20,0 17,4 17,3 
Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 59,8 66,2 71,1 60,5 58,7 60,9 64,6 63,3 65,5 
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya 27,4 21,6 14,3 29,0 25,7 25,9 15,4 19,3 17,3 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

27,3 25,0 16,7 14,9 27,8 12,3 76,2 26,8 14,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 
idősebb népesség arányában 

17,9 4,8 20,0 27,9 10,2 26,8 0,0 12,7 20,5 

Lakásállomány (db) 832 56 2174 740 186 303 50 2018 371 
Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya 

17,3 76,8 1,2 3,8 20,4 6,6 96,0 9,7 4,9 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-
59 évesek) belül 

41,8 39,1 34,4 49,3 44,4 35,8 53,6 37,5 36,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

17,2 12,0 8,4 8,6 17,7 5,8 38,1 14,7 7,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül 

54,7 56,0 62,2 47,4 51,0 60,8 44,9 58,4 59,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 47,4 38,9 26,7 49,6 43,6 42,7 44,4 35,3 30,1 
Állandó népesség száma 1682 141 5510 1482 523 652 130 5218 971 

     Forrás: KSH 2001. évi népszámlálás 
 



Az Akcióterületek területileg nem egyeznek meg a városrészekkel, ezért azok mutatószámait 
önállóan is értékelni kell. Az értékelés során elsősorban az A1. Belvárosi akcióterületet 
vesszük górcső alá, mivel a városrehabilitáció első ütemének fejlesztései és beavatkozásai 
kizárólag ezen a területen valósulnak meg az elkövetkezendő két évben. A Belvárosi 
akcióterületen az állandó népesség közel 8%-a él és a kijelölt akcióterületek közül ez a 
negyedik legnépesebb terület.  
 
Az egész városra – sőt országosan is – jellemző elöregedés a Belvárosi akcióterületen is tetten 
érhető, hiszen a Belvárosi akcióterületen a lakónépességen belül a 60 évnél idősebbek aránya 
27,4%, míg Keszthelyen ez az arány átlagosan 20%. A felsőfokú végzettségűek aránya a 
városi átlagnak megfelelően, 17% felett van.  
 
A Belvárosi akcióterület lakásállománya ugyanakkor meglehetősen kis kiterjedéséhez 
viszonyítva, a maga 832 lakásával meglehetősen magasnak minősíthető. Az alacsony 
komfortfokozatú lakások aránya ugyanakkor a keszthelyi 9,6%-os arányhoz viszonyítva 
magasak, a Belvárosi Akcióterületen ez 17,3%, ami a frekventált elhelyezkedés miatt 
meglepő, ugyanakkor ezt a tényt vélhetően a jellemzően műemlék vagy védett ingatlanokból 
álló lakásállomány magyarázza. 
 
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya némileg meghaladja a városi 
átlagot, ugyanakkor relatíve magasnak minősíthető a maga 41,8%-os arányával. A 
foglalkoztatottak aránya a Belvárosi akcióterületen az egyik legalacsonyabb, ami a szezonális 
munkavállalással, azaz alkalmi munkavállalással is magyarázható. 
 
 

Városrészek összehasonlítása 
20. sz. táblázat 

Városrész Erőssége (kihasználható 
kapacitása) 

 

Gyengesége (fejlesztendő 
területe) 

BA= Balaton parti sáv és 
Fenékpuszta turisztikai terület 

o Meglévő infrastruktúra, 
épületállomány, szolgáltatások 
magas minősége 

o Kiváló minőségű strandok 
o Jelentős értéket képviselő 

önkormányzati tulajdonok 
o Fenékpuszta országos 

jelentőségű műemléki háttere 
o Alacsony beépítettség 
o Magas a zöldfelületek aránya 
o Vasútvonal, Bringa Körút, 

hajókikötő 
o Meglévő szálláshelykapacitás 
 

o Összefüggő parti sétány hiánya 
o Felhagyott mezőgazdasági 

területek, elhagyott épületek sora 
(sok kiadó, eladó helység) 

o Városközpont és a part szerves 
illeszkedése hiányzik 

o Kevés szálláshelykínálat 
o Fenékpuszta szegregáltsága 
 

Gi1= Déli és Nyugati gazdasági 
terület 

o Kiváló közlekedési adottságok 
o Jelentős kihasználatlan terület 
o Egyetemi központ, 

mezőgazdasági hagyományok 
o Újmajor és Szendrey-telep 

műemléki épületegyüttese 
 

o Jelentős nagyságú védett 
lápterület 

o Újmajor alacsony közmű 
ellátottsága 

o Szennyvíztisztító és 
hulladékátrakó környezeti 
kockázata 
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Gi2= Északi és Keleti gazdasági 
terület 

o Jelentős beépítetlen gazdasági 
terület, terjeszkedési lehetőség 

o Teljes körű közműellátottság a 
beépített részeken 

o Meglévő üzleti infrastruktúra 
(egymásra épülő jelleg) 

 

o Elkerülő út hiánya 
o Elhagyott bányaterület 
o A beépítetlen területeken a 

közműhálózat hiányosságai 

TF= Turisztikai fejlesztési övezet o Jó közlekedési elérhetőség 
o Nagy területű hasznosítható 

ingatlanok (volt rakétabázis, 
laktanya, lápi élőhelyek) 

o Városközponti elhelyezkedés 
o Keszthely-Hévíz tengely  
o Ökoturisztikai kapacitás 
o Kerékpárút kiépített 
 

o Védett lápterületek korlátozott 
beépíthetősége 

o Gyenge belső közlekedési hálózat 
o Alacsony belső infrastruktúra 

ellátottság 
o Nincs parkoló kapacitás 

VK= Városközpont, a belvárosi 
turisztikai terület 

o Kulturális, történelmi örökség- 
együttes 

o Festetics kastély, mint 
nemzetközi vonzerő 

o Gazdasági, közösségi, 
igazgatási és humán 
szolgáltatási funkciók 
gazdagsága 

o Sűrű utcahálózat, sok belső 
udvar és kis terek 

o Teljes közműhálózat 
 
 

o Kevés parkoló férőhely 
o Fő téren jelentős átmenő forgalom 

(zaj és légszennyezés) 
o Térszerkezetileg nem megfelelő 

funkciók (pl. buszállomás) 
o Turisztikai központi, Fürdővárosi 

jelleg sérült (pl. utcaképet rontó 
üzletek, elhagyott épületek) 

o Kevés a zöldfelület 
o Szűk gyalogos térrendszer 
 

L1= Kertváros lakóterület o Nyugodt, családias környezet 
o Szőlőhegyi jelleg 
o Gondozott közterek 
o Alacsony beépítettségi szint 
o  

o Közmű infrastruktúra nem teljes 
o Nincs közvetlen városközponti 

kapcsolat 
o Nincsenek közszolgáltatások, 

hiányos a közösségi funkciók 
köre, gyenge a közlekedési 
infrastruktúra 

 
L2= Északi és Keleti lakónegyed  o Jó gazdasági, humán 

szolgáltatási és közlekedési 
funkciók 

o Jelentős a családi házas 
területek aránya 

o Magas a zöldfelületek aránya 
o Városi kórház 
 

o Alacsony a közösségi funkciók 
aránya (pl sportlehetőség) 

o Hármas területi és jellegbeli 
tagozódás – nincs egységes 
városrészi jelleg 

o Lakótelepi terület épület-
állománya felújításra szorul 

o Vásár téri körforgalom, mint 
városrészi központ nem megfelelő 
térszerkezeti funkciója 

 
L3= Déli és Nyugati lakónegyed  o Beépítetlen, új lakóövezetté 

alakítható terület 
o Jó gazdasági, közlekedési, 

közösségi funkciók 
o Viszonylag új épületállomány 
o Sok zöldfelület, park 
 

o Alacsony a humán szolgáltatási 
funkciók aránya 

o Kettős területi és jellegbeli 
tagozódás – nincs egységes 
városrészi jelleg 
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3. Stratégia 

3.1. Jövőkép kijelölése, fejlesztési irányok 
 

A távlatokba tekintő és jelenleg körvonalazható jövőkép megalkotása abban áll, hogy - a 
problémák és gátló tényezők számbavételét követően - az elérni kívánt kedvező állapot 
rögzítésén felül vetítse előre a legfontosabb koncepcionális célokat, amelyek teljesítésére a 
város és az adott térség kész vállalkozni (2007–2015 között); illetve a koncepció alapján 
meghatározhatóak lehessenek a fejlesztési programok, projektek a vállalható megvalósítás 
ütemezése szerint.  

A város hosszú távú stratégiai célja a stabil, kiszámítható gazdasági növekedés megvalósítása, 
a fenntarthatóság biztosítása és a foglalkoztatás színvonalának egyidejű javítása mellett, 
2015-re egy vonzó, élhető városi környezet kialakítása az itt lakóknak, letelepedni vágyóknak, 
és a turistáknak. Emellett kiemelt feladat a kistérségi központként való szerepvállalás 
erősítése, továbbá cél, országos szinten a Balaton fővárosaként, hangsúlyos régióközponti 
szerep betöltése.  
 

 

3.2. Fejlődési problémák, gátló tényezők, kapcsolódó célok, 
intézkedések 
 

A jövőkép és a fejlesztési célok meghatározásához elengedhetetlen a város fejlesztését és 
fejlődését gátló problémák meghatározása, számbavétele. A kiindulási alapot Keszthely Város 
Településfejlesztési Koncepciója, valamint a fenti, városrészekre vonatkozó kockázatelemzés 
adja, mely SWOT analízisében kellően részletezi a ma is aktuális gyengeségeket, a fő 
hiányosságokat és problémákat. Ezen problémák kezelését, és az ehhez kapcsolódó fejlesztési 
elképzeléseket a 21. számú táblázat tartalmazza. 

VÍZIÓ 
KESZTHELY A BALATON KULTURÁLIS FŐVÁROSA 

– EGYETEMI KISVÁROS – A GYÓGY-
IDEGENFORGALOM ÉS A TÓPARTI TURIZMUS 

EGYEDÜLÁLLÓ KISTÉRSÉGÉNEK KÖZPONTJA 

1. Balaton-part kiépítése  
(sétányok, vendéglátóhelyek, 

műemlék jellegű épületek 
felújításával, idegenforgalmi 

adóbevételek növelése 
céljából) 

2. városközpont 
rehabilitációja kistérségi 

központ-jelleg megerősítése 
céljából, turisztikai vonzerő 

növelésére a Kastély – 
városközpont – Balaton-parti 

tengely kiépítése 

3. Egyetemi kisváros 
jellegének erősítése, 
ehhez kapcsolódó 

fejlesztések 

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK 



    21. sz. táblázat 
Fejlődést gátló 

problémák/gyengeségek 
Kapcsolódó fejlesztési 

irányok 
Tervezett városfejlesztési* és 

egyéb intézkedések 
A fejlesztés indokoltsága Várt hatások 

Stagnáló gazdaság, nem 
megfelelő gazdasági 
környezet 

Befektetési és üzleti 
környezet fejlesztése a 
belvárosban és a 
gazdasági, ipari 
területeken 

• Technológiai Inkubátorház 
létesítése az Egyetem 
közelében 

• Befektetési lehetőségek 
kiajánlása 

• *Belváros megújítása, 
turisztikai célú fejlesztések 

• *Vásárcsarnok építése a 
belvárosban 

• A turisztikai főszezonon kívül 
relatíve magas munkanélküliségi 
ráta 

• Alacsony innovációs hajlandóság 
• Az utóbbi években jelentősebb 

vállalati beruházás nem valósult 
meg Keszthelyen 

• A turisztikai és kulturális 
lehetőségek kihasználtsága 
fokozható   

• Korszerűtlen és fedetlen 
piacrendszer üzemeltetése a 
belvárosban 

• A foglalkoztatottság növekedése, 
országos átlagnál kedvezőbb 
adatok 

• Technológia intenzív, innovatív 
helyi vállalkozások fejlődése 

• Új beruházások megjelenése 
középtávon 

• Turisztikai vállalkozások 
jövedelmeinek növekedése 

• Kulturális programok számának 
és színvonalának növekedése 

• Új, és magasabb színvonalú 
szolgáltatásokat lehetővé tevő 
vásárcsarnok építése 

Nem kellően kihasznált 
turisztikai potenciál, hiányos 
infrastruktúra 

Turisztikai potenciál 
kihasználásának 
ösztönzése 

• *A belváros megújítása, a Fő 
tér és a sétáló utca felújítása, 
átalakítása 

• *Helyi vállalkozások 
bevonása a városfejlesztési 
tevékenységek 
gazdaságfejlesztési részébe 

• Balaton part és Fenékpuszta 
turisztikai funkciójának 
erősítése 

• Szerényen növekvő látogatottsági 
adatok (vendégéjszakák száma) 

• A turisztikai érdekeltségű 
vállalkozások ¾-e a belvárosban 
működik 

• Vonzóbb turisztikai 
környezet kialakítása a 
belvárosban és a Balaton parton 

• A vendégéjszakák 
számának növekedése 

• A turisztikai vállalkozások 
lehetőségeinek bővülése 

Leromlóban lévő közterek 
és műemlék ingatlanok, 
kihasznált közösségi helyek 
hiánya 

A közterületek fejlesztése, 
közösségi funkciók 
bővítése, műemlék 
ingatlanok kihasználása, 
állagmegóvása, felújítása 

• *A város Fő terének 
átalakítása, közösségi és 
turisztikai funkciók 
megjelenítése 

• *Rendezvény helyszínek 
kialakítása  

• *Jelentősebb műemlék 
épületek felújítása (templom) 
és funkcióval való megtöltése 
(sétálóutcai üzlethelyiségek)  

• Rendezvénytér és valós 
közösségi tér hiánya 

• Turisztikailag nem 
kihasználható térszerkezet 

• Rendkívül nagyszámú, romló 
állapotú műemlék ingatlanok 

• Megfelelő színvonalú és 
kihasználható méretű 
rendezvénytér (terület) 
kialakítása 

• Lakossági és turisztikai igények 
párhuzamos kielégítése 

• A műemlék ingatlanok 
állagának megóvása, fejlesztése 

• Új funkciók megjelenése a 
belvárosban  
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Túlterhelt úthálózat, egyes 
városrészekben hiányos 
közmű infrastruktúra, 
XXI.sz-i kommunikációs 
eszközök korlátozott 
használhatósága a közösségi 
területeken 

Közmű és úthálózat, 
valamint kommunikációs 
infrastruktúra fejlesztése 

• *Hiányzó felszíni 
csapadékvíz elvezetés 
megoldása, 

• kerékpárutak fejlesztése  
• *belváros tehermentesítése, 

forgalomcsillapítás, forgalmi 
rend változás 

• *parkolási rendszer 
fejlesztése a belvárosban  

• tömegközlekedés 
létesítményeinek fejlesztése 

• *Wifi-rendszer kiépítése a Fő 
téren 

• A szélsőséges időjárási 
viszonyok miatt keletkező 
csapadékvíz anyagi károkat 
okozhat  

• A megnövekedett belvárosi 
forgalom rontja a levegő 
minőségét 

• A kulturális (színház) és üzleti 
fejlesztéseket korlátozza a 
parkolóhelyek szűkössége a 
belvárosban 

• Elavult és a megnövekedett 
forgalomhoz kevéssé igazodó 
tömegközlekedési hálózat 

• A hagyományos 
telekommunikációs eszközökön 
túl, vezeték nélküli rendszer 
(Internet) nem használható a 
városban 

• Alapinfrastruktúra fejlődése 
• A belváros forgalmi 

túlterheltségének mérséklődése 
• Új fizető parkolóhelyek 

kialakítása  
• Kulturális és üzleti beruházások 

megjelenése már rövidtávon is 
• Info-kommunikációs 

lehetőségek kiszélesítése a 
lakosság és a turisták számára 

 

A kulturális, közösségi és 
közfunkciót ellátó épületek 
állaga romló tendenciát 
mutat, fenntartási költségei 
egyre nagyobb terhet rónak 
az önkormányzatra  

Kulturális és közösségi 
szolgáltató létesítmények, 
középületek felújítása, 
kihasználtságuk növelése, 
fenntarthatóságuk javítása 

• Kulturális létesítmények 
fejlesztése, funkcióbővítése 

• Ifjúsági és 
sportlétesítmények 
fejlesztése 

• Rendezvények és 
sportesemények szervezése 

• Oktatási intézmények 
felújítása 

• A város méretéhez képest 
jelentős méretű és sokszínű 
kulturális intézménnyel 
rendelkezik, melyek folyamatos 
karbantartása, fejlesztése a 
város turisztikai vonzerejének 
egyik alappillére 

• Az ifjúsági, sport-, és kulturális 
rendezvények közösségépítő 
hatását eddig nem megfelelően 
használta ki a város 

• A kulturális jelleg erősítése a 
turisztikai vonzerők között 
megfelelő intézményi háttérrel 
biztosítva 

• Fokozódó kulturális sport- és 
ifjúsági élet, színvonalas 
rendezvényekkel 

Tartósan leszakadó 
városrészek, a környezet 
fizikai leromlottságának 
konzerválódása, szociálisan 
hátrányos csoportok 
kirekesztődése  

A hátrányos helyzetű 
rétegek helyzetének tartós 
javítása az oktatásba való 
bekapcsolódással, helyi és 
országos munkaprogramok 
indítása.  
A szociális védőháló 
szélesítése.  

• Időskorúak védelme, házi 
jelzőrendszer bővítése 

• Képzési programok 
szervezése az érintettek 
számára 

• Romalakosság munkaerő-
piaci helyzetének az aktív 
támogatása 

• Az elöregedő lakosság mellett 
az időskorúak részéről egyre 
nagyobb számban jelentkezik a 
külső segítség igénylése 

• A roma lakosság között még 
mindig magas az 
iskolázatlanok, vagy alacsony 
képzettségűek aránya 

• Növekszik az időskorúak 
ellátási biztonsága 

• A roma lakosság részére vonzó 
képzési programok valósulnak 
meg 

• Már rövid távon is növekszik a 
foglalkoztatottság a HH 
lakosok körében 
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A szemléletformálás 
kialakítása a társadalmi 
integráció erősítése 
érdekében. 

• A fejlesztések 
megvalósításakor a helyi HH 
lakosság bevonásának a 
szubvencionálása 

• A szociális ellátások és 
szolgáltatások fejlesztése 

• A helyi identitás és 
közösségformálás erősítése a 
hátrányos helyzetű rétegek 
körében is 

• A célcsoport nehezen 
motiválható a képzési 
programok igénybevételére 

• A célcsoport körtében alacsony 
a foglalkoztatottság, célirányos 
szubvenciók szükségesek 

• Nem megfelelő lakhatási és 
környezeti körülmények 
jellemzők 

• A leszakadó rétegeket 
különösen fontos bekapcsolni a 
társadalmi és közösségi 
fejlesztési programokba 

 

• Javulnak a lakhatási 
körülmények 

• Sikerül tartósan integrálni 
ezeket a kis közösségeket a 
szélesebb keszthelyi 
közösségbe 

• Növekszik a helyi 
identitástudat 

Közintézmények 
energiaigénye és alacsony 
szintű energia hatékonysága 
egyre növekvő terhet ró az 
önkormányzatra; 
jelentősebb 
környezetvédelmi 
beruházások hiánya 

Energiahatékonyság 
növelése, 
környezetvédelmi 
beruházások ösztönzése 

• Közintézmények és 
önkormányzati fenntartású 
intézmények energetikai 
korszerűsítése 

• Szelektív hulladékgyűjtő 
sziget kialakítása a Fő tér 
peremén 

• Az energiahordozók jelentős 
drágulása, valamint a 
korszerűtlen technológiák egyre 
nagyobb mértékben terhelik a 
város költségvetését 

• A környezettudatos lakossági és 
vállalati magatartás még nem 
alakult ki a városban 

 

• Megtakarítás képződik a 
középületek gazdaságosabb 
fenntartásával kapcsolatban 

• A szelektív hulladékgyűjtés az 
egész városban eredményesen 
működtethető lesz középtávon 

Konzerválódott és 
hagyományos 
oktatáspolitika, innovációs 
kapacitás alacsony 
kihasználtsága 

Proaktív innovációs és 
modern oktatási politika 
kidolgozása 

• Az oktatási rendszer 
kialakítása a munkaerő piaci 
igényekhez igazodva 

• Az alapszintű oktatási 
intézmények fejlesztése 

• Technológiai inkubátorház 
létesítése az egyetem 
közelében, innovációs 
kapacitások kihasználása 

• K+F és kooperációs 
kapcsolatok erősítése a 
vállalkozások között 

 
 
 

• Az oktatási rendszer helyi 
egységei a hagyományos, 
rugalmatlan struktúra mellett 
működnek 

• Az oktatási intézmények állaga 
leromlott, fenntartásuk 
költséges 

• Az egyetem jelenléte ellenére, 
kihasználatlan a város és a 
térség innovációs és K+F 
potenciálja 

• Az oktatási rendszer 
középtávon pozitív válaszokat 
képes adni a piaci kihívásokra, 
igényekre 

• A felújított intézmények 
gazdaságosabban lesznek 
fenntarthatók 

• A helyi tudásbázisra alapozva 
egyre több innovációs és K+F 
projekt valósul meg 
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Az egészségügyi 
intézmények a szektor 
egészéhez hasonlóan 
korszerűtlenek és nem 
igazodnak a térségben élő 
lakosság igényeihez 

Magas szintű, modern, 
aktív egészségügyi ellátás 
biztosítása 

• A közintézmények 
akadálymentesítése 

• A szociális és egészségügyi 
intézmények, valamint az 
ellátás színvonalának 
fejlesztése 

• Emelt szintű járó-beteg 
szakellátás kialakítása 

 

• A közintézmények egy részénél 
még nem biztosított az 
akadálymentesítése 

• Az ellátás színvonala változó, 
nincs egy koncentrált és a 
térségben jól megközelíthető 
szakellátó központ 

• Az esélyegyenlőségi 
alapfeltételek javulnak 

• Az egészségügyi ellátás 
elérhetősége és színvonala 
egyaránt érezhető módon javul 

A mikro-térségben 
elhelyezkedő 
versenytársakkal (Hévíz) 
szemben csökken Keszthely 
központi szerepe 

A térségi központi funkció 
megtartása és erősítése 

• *A történelmi városi, illetve 
kultúr-turisztikai jellegek 
erősítése 

• A Festetics-kastély felújítása, 
a kulturális örökség aktív 
ápolása 

• *A történelmi jelentőségű 
védett épületek felújítása, 
hasznosítása 

• *A történelmi belváros 
újjáélesztése 

• A kistérségi feladatok 
fokozott ellátása 

• Turisztikai és gazdasági 
helyzetelőnyök kihasználása 

• Az elmúlt években városi 
rangra emelt környező 
települések – speciális 
turisztikai lehetőségeiknél fogva 
– Keszthelynél dinamikusabban 
fejlődtek 

• Keszthely a kultúr-turisztikai 
értékeire alapozva szerepelhet 
hatékonyan a turisztikai és 
térségi vezető szerepért 
folytatott versenyben 

• A kistérségi központi státusz 
indokolja a térségi funkciók 
idetelepítését 

• A térségi központi státusz 
erősödése 

• A kulturális örökség fejlesztése 
és aktív kihasználása 

• A valós városi funkciók 
fejlesztése, egészséges léptékű 
városiasodás folytatódása 

 

 



3.3. Fejlesztési prioritások 
 
A stratégia megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztési prioritások a következők: 

- Keszthely elöregedésének megállítása, a demográfiai válság megakadályozása 
- egyedülálló történelmi, táji, építészeti örökség, „dunántúli kisváros” megőrzése, 

fenntartható hasznosítása, a középvárosi funkciók megőrző átalakításával (kórház, 
egyetem, középiskolai hálózat fejlesztése) 

- „Keszthely a család és a kultúra magyar városa” cím megőrzése. 
 
A fejlesztési prioritásokat a következő irányba ható beavatkozások által lehet már 
középtávon részben realizálni: 
 
1. Modernizálni kell a város közlekedési rendszerét a helyi lakosok magasabb színvonalú 
kiszolgálása, valamint a minőségi turizmus fejlesztése érdekében, a kis- és 
középvállalkozások lehetőségeinek kiszélesítésével. 
 
2. Vonzóbbá kell tenni a Festetics kastélyon kívüli látnivalókat, a városközpont kulturális 
örökségéhez és építészeti értékeihez tartozó – jellemzően műemléki besorolású - épületeket és 
frekventáltabb területeket. Rendezni kell a városképet, növelni kell a városi rendezvények 
számát, azok vonzerejét is a turizmus és ezen keresztül a kisvállalkozások tevékenységének 
fellendítésére.  
 
3. Növelni kell a helyi lakosságnak és alkalmasint a turistáknak nyújtott termékek és 
szolgáltatások színvonalát, esélyt biztosítva a kis-és középvállalkozói szektornak a 
megerősödésre.  
 
4. Fejleszteni kell a belső és külső városmarketinget, teljes körű tájékoztatási és 
kommunikációs rendszert kell működtetni a város által a turistáknak nyújtott lehetőségek 
köréről, azok mind teljesebb körű igénybevétele céljából. 
 
A legfontosabb fejlesztési irányok a következők: 
 

1. A gazdasági szféra számára vonzó befektetési és működési környezet 
megteremtése: a vállalkozások letelepedéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, 
hatékony beruházásösztönző program kidolgozása (nem fejlesztési jellegű 
tevékenységekkel). 

2. A meglévő turisztikai potenciál kihasználásának ösztönzése: a meglévő turisztikai 
kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek, attrakciók és szolgáltatások bevezetése, 
hatékony turisztikai marketing és városmarketing akciók, szálláshely kapacitás 
fejlesztése. 

3. Közterek fejlesztése, vonzó lakókörnyezet kialakítása: önkormányzati bérlakás 
program, meglévő lakóterületek fejlesztése, parkosítás, játszóterek fejlesztése, a 
Fürdőváros jelleg erősítése. 

4. Közmű és úthálózat, valamint kommunikációs infrastruktúrafejlesztés: hiányzó 
felszíni csapadékvíz elvezetés és az infokommunikációs szolgáltatások hálózatának 
bővítése, elkerülő út, kerékpárutak fejlesztése, a biztonságos gyalogos közlekedés 
feltételeinek megteremtése. Hatékony, megfizethető városi közlekedés kialakítása: a 
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belváros tehermentesítésére és csökkentett forgalmi övezetek növelése, a parkolási 
rendszer fejlesztése, a tömegközlekedés létesítményeinek fejlesztése. 

5. Kulturális-közösségi szolgáltató létesítmények, középületek fejlesztése: 
sportlétesítmények, szabadidőközpontok, művelődési és közösségi házak hálózatának 
megteremtése, ifjúsági- sport- kulturális rendezvények, fesztiválok szervezése. 

6. Az energiahatékonyság növelése, környezetvédelmi beruházások ösztönzése: 
közintézmények energetikai korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 

7. Proaktív innovációs és oktatási politika: a munkaerőpiac igényeihez igazodó, 
rugalmas oktatási rendszer kialakítása, az oktatási intézményhálózat fejlesztése, az 
innovációs kapacitás kihasználása, vállalkozói együttműködések ösztönzése, a K+F 
tevékenységek fejlesztése 

8. Magas szintű, modern, aktív egészségügyi ellátás biztosítása, a szociális 
felelősségvállalás erősítése: közintézmények akadálymentesítése, szociális és 
egészségügyi intézmények és az ellátás színvonalának fejlesztése, az ellátórendszer 
hatékonyabbá tétele, prevenciós programok lebonyolítása. 

9. A térségi központi funkció erősítése: országos és nemzetközi szerepvállalás 
erősítése, testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése, a kistérségi feladatellátás 
hatékonyságának biztosítása, e-közigazgatás fejlesztése. A leromlott állagú, történelmi 
jelentőségű, védett épületek fenntartható hasznosításával egyedülálló történelmi 
belváros újjáélesztése. 

 

3.4. Indikátorok 
 
A jövőkép elérése érdekében megfogalmazott, számszerűsített hatásindikátorok a 
következők: 

22. sz. táblázat 
Indikátor megnevezése Jelenlegi 

érték 
(2006) 

Tervezett 
érték 
(2015) 

Mérésének 
módja 

Gazdasági funkciók erősítése által: 
Összes társas vállalkozás darabszámának 
növekedése (db) 

378 400 TEIR adatbázis 

Összes egyéni vállalkozó darabszámának 
növekedése (db) 

1016 1100 TEIR adatbázis 

Adózott eredmény növekedése (m Ft) 1 837 2 000 TEIR adatbázis 
Átlagos statisztikai állományi létszám 
növekedése (fő) 

5 192 5 500 TEIR adatbázis 

Fizetendő adó növekedése (m Ft) 403 480 TEIR adatbázis 
Saját tőke összegének növekedése (m Ft) 45 813 55 000 TEIR adatbázis 
Munkaviszonyból származó jövedelem 
növekedése (m Ft) 

12 068 16 000 TEIR adatbázis 

Turisztikai adóbevétel növekedése (e Ft) 56 587 70 000 Városi 
adóbevételek 

Innovációs és logisztikai központba betelepülő 
vállalkozások száma (agrár-biológiai innovációs 
központ) (db) 

0 50 
 

A leendő központ 
kimutatásai 

Összes főállású munkavállaló darabszáma (fő) 7 465 8 000 TEIR adatbázis 
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Regisztrált munkanélküliek számának 
csökkenése (éves átlag, fő) 

836 715 TEIR adatbázis 

Humán infrastruktúra és lakókörülmények fejlesztése által: 
Lakás, üdülő, lakott egyéb lakóegység együtt 
(bázisév 2001, db) 

9 402 9 650 KSH népesség-
számlálás 

Település népességének növekedése (fő) 20 762 22 0002 TEIR adatbázis 
Születések számának növekedése (fő/év) 179 190 KSH, 

anyakönyvek 
Diplomás fiatalok visszatérése a térségbe: 
helyi lakosok egyetemi/főiskolai végzettséggel 
(bázisév 2001, db) 

1 934 
(9,3%) 

2 150  
(9,8%) 

KSH népesség-
számlálás 

Lakónépességből a 20-29 éves népesség 
számának növekedése (bázisév 2001, db) 

3 655 
(17,5%) 

4 100 
(18,6%) 

KSH népesség-
számlálás 

Zöldfelületek aránya (m2 ) 696 000 720000 Ingatlan 
kataszteri 
nyilvántartás 

Kerékpárutak hossza a városban (fm) 14 000 36 000 Ingatlan 
kataszteri 
nyilvántartás 

Szabványos játszóterek számának növekedése 
(db) 

3 25 Belső 
kimutatások 

Középületek energiafelhasználásának 
csökkenése (%) 

100% 87% Belső 
kimutatások 

Szociálisan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű 
csoportok számára megvalósított akciók száma 
(db) 

0 5 Belső 
kimutatások 

Turisztikai fejlesztések által: 
Vendégéjszakák számának növekedése (db) 171 455 185 000 KSH 

nyilvántartás 
Vendégek átlagos tartózkodási idejének 
növekedése (nap) 

3,44 3,60 KSH 
nyilvántartás 

Országos jelentőségű kulturális rendezvényeken 
részt vevők száma (fő) 

25 000 50 000 Belső kimutatás 

Akadálymentesített középületek száma (db) 5 22 Belső 
kimutatások 

Csökkentett forgalmú övezet nagysága (m2) 2 160 000 4 350 000 Kataszteri és 
forgalmi 
kimutatások 

Új parkolóhelyek száma a kéreggarázs és az 
olcsó városi P+F parkolók által (férőhely db) 

50 250+400 Használatbavételi 
engedély, 
nyilvántartások 

Leromlott állagú, történelmi jelentőségű, védett 
épületek felújítása és hasznosítása (db) 

2 9 Belső 
kimutatások 

 

                                                 
2 Ez esetben fő cél a népesség tendenciaszerű csökkenésének megállítása és kismértékű 
népességnövekedés elérése, elsősorban a fiatalok helyben tartásával, az urbanizáció 
folytatódásával. 



3.5. Célhierarchia 
 
A VÁTI Kht. iránymutatásaival 2006-ban elkészült a „Javaslat a kistérségi integrált 
projektcsomagra és projektelemeire (2007-2013)” című programozási dokumentum, mely 
egyesíti a térség fejlesztési elképzeléseit, és a fejlesztések középpontjaként és 
koordinátoraként Keszthelyt jelöli meg. 
 
 
A program célstruktúrája: 
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„Nyugat-
Balaton – az 
egészséges 
felüdülés” 

 
A Balatoni táj 

örökségének védelme 
és hasznosítása 

A wellness-turizmus 
mind szélesebb körű 

kiteljesítése 
 

• „Welnessia” 
• „Nyárország” 
• Látogató-központok 

Hagyományokra 
épített korszerű 

agrárium kialakítása 
 

• Szőlészet-borászat 
• Kertészet 
• Feldolgozóipar 



 
 
 

 

Keszthely a Balaton fővárosa, gazdasági, 
kulturális központja, a családok városa. 

Vonzó, pezsgő 
turisztikai központ. 

Széles programkínálat. 

Oktatási, egészségügyi, 
közigazgatási térségi 

központ. 

Tiszta, fenntartható, 
energiatakarékos városi 
környezet és közlekedés. 

Fejlődő gazdasági 
központok, magas 
foglalkoztatottság. 

Élhető, fiatalos, 
családias város.  

Komplex belváros 
rehabilitációs program 

megvalósítása.  
Új turisztikai 

termékfejlesztés. 

A Balaton part és 
Fenékpuszta turisztikai 
központ funkciójának 

erősítése. 

Vonzó lakókörnyezet 
kialakítása a városi 

lakóterületeken. 

D-i és Ny-i városrész új 
gazdasági központtá 
történő fejlesztése. 

É-i és K-i városrész 
fejlődő gazdasági, ipari 
területének erősítése. 

VK, TF 
Gi1 L1, L2, L3 BA Gi2 



3.5.1. Tematikus célok részletes kifejtése 
 
3.5.1.1. Vonzó, pezsgő turisztikai központ, széles programkínálat 
 
A város egyik fő fejlesztési prioritása a turizmus versenyképességének javítása, a 
komplex termékstruktúra kialakítása, az önálló arculat és imázs létrehozása – ezen 
keresztül a foglalkoztatottság és a város turisztikai adóbevételeinek növelése. 
 
A programkínálat és az ehhez kapcsolódó kulturális vonzerők fejlesztése, a kínálat 
kvantitatív és kvalitatív jellegű bővítése azonban optimális esetben nem elsősorban a 
turisták elvárásainak minél magasabb szintű kielégítése érdekében történik, hanem 
főként a helyi lakosság életminőségének javítása, az adott város lakóhelyként való 
vonzerejének növelése végett - az élénk és barátságos atmoszférájú, gazdag kulturális 
kínálattal, vonzó épített környezettel rendelkező városok pedig látogatásra és 
visszatérésre ösztönzik a turistákat is. 
 
Keszthely város turisztikai termékfejlesztéseinek az elkövetkező években három 
alapelvet kell folyamatosan követnie: 

1. az egyik az innováció, vagyis kreatív és újszerű megoldások alkalmazása, 
egyediség kialakítása, a jelenlegi turisztikai kínálat fejlesztése 

2. a másik pedig azoknak a piaci réseknek a megtalálása és kihasználása, 
amelyeken keresztül a város, és turisztikai termékei eladhatóvá válnak, 

3. a harmadik a térségi szervező erő, a központi jelleg érvényre juttatása mellett 
megvalósítandó regionális koordináció. 

 
A turizmus hatásainak optimalizálásához nem csak a turisták számának növelését, 
hanem az általuk elköltött idő és pénz növelését is célul tűzzük ki. Ez elsősorban a 
stabilan magas minőségi színvonalú szolgáltatások nyújtásával érhető el. 
 
A piac által diktált szükségszerűség komoly kényszert jelent a tudatos együttműködési 
lehetőségek stratégiai fejlesztésére, közös hordozószervezetek kialakítására, mivel csak 
egy jelentősebb kiterjedésű, stratégiailag „együttesen fellépő” Nyugat-balatoni régiónak 
vannak világviszonylatban érdemi esélyei jelentős, fizetőképes rétegek meghódítására – 
Keszthely városa önmagában nem jelent kellően vonzó turisztikai desztinációt egy 
távolabbi piacon, viszont koordinálója és központja lehet a kisrégió turisztikai 
fejlesztéseinek. Ennek megfelelően indokolt a város turisztikai központ funkciójának 
erősítése érdekében megvalósítandó fejlesztések összehangolt megvalósítása. 
 
A turisztikai termékek sajátos regionális kötődéséből adódik a "hely-termék" jelleg, 
azaz nagyobb térségi szinten közös megjelenéssel, saját arculattal szervezve és 
értékesítve a hazai és nemzetközi turisztikai piacon lényegesen eredményesebben 
jeleníthetőek meg, sikeresebben adhatóak el. A turisztikai piac bővítésekor a régió 
termékei - megfelelő együttműködés, koordináció esetén - a régión kívüli piacokon az 
egymással való versenyzés helyett, kiegészítő jelleggel egymást erősítik, együttesen a 
régió - mint egységes turisztikai desztináció – szintjén szinergiát gyakorolva jelennek 
meg. Másodlagos eredményként belső piacukon is élénkítik a turisztikai forgalmat. E 
régióvá szerveződés a hazai piacon szerepnövekedést eredményez, a Nyugat-európai, 
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Amerikai, Ázsiai piacokon pedig a Nyugat-Balaton régióként való megjelenése az 
érvényesülés alapvető feltétele. 
 
A város turizmusának fejlesztéséhez, a versenyképesség biztosításához az alábbi célokat 
kell követni: 

1. Minőségi termékfejlesztés a fenntarthatóság figyelembevételével. 
2. A meglévő termékkínálat összehangolása. Egységes régiós marketing 

megvalósítása. 
3. Széles programkínálat, összehangolt térségi programok biztosítása. 
4. A külföldi turisták számának és vendégéjszakáinak növelése. 
5. A belföldi turizmus erősítése. 
6. A szezonalítás hatásainak mérséklése. 

 
3.5.1.2. Élhető, fiatalos, családias város 
 
A tematikus cél keretében olyan fejlesztések generálása a cél, melynek hatására a 
jelenleg csökkenő tendenciájú lakónépesség száma stabilizálható, a születések száma 
növelhető, és biztosítható – elsősorban a magasabb végzettségű - fiatalok helyben 
tartása, illetve újbóli ide csábítása, letelepítése. 
 
Mindezek érdekében a meglévő lakóterületeken kedvező lakókörnyezet kialakítása, új 
lakóparkok, önkormányzati bérlemények (úgynevezett fecskelakások) kialakítása, a 
meglévő oktatási-nevelési intézményhálózat fejlesztése, a szabadidő és sportlehetőségek 
kínálatának fejlesztése a fő feladat. A családbarát városi közigazgatási modell 
bevezetése, a szolgáltatások rugalmas elérésének biztosítása – a törvényi 
kötelezettségnek megfelelően - is egyre sürgetőbb feladat. 
 
A tematikus cél elérése érdekében szükséges a gazdaság aktivizálásán keresztül, 
beruházások, befektetések ösztönzésével új munkahelyek teremtése, a meglévő 
munkahelyeken a munkakörülmények javítása, az érdekképviselet biztosítása. 
 
A közbiztonság növelése és a prevenciós szolgáltatások biztosítása és népszerűsítése 
szintén jelentősen növeli a város családok számára nyújtott szolgáltatási színvonalát, 
vonzerejét. 
 
A családok, fiatal párok letelepedését nagymértékben befolyásolja a város hangulata, 
jellege, a lakosság összetétele, a közterek és középületek állapota, az oktatási 
lehetőségek (elsősorban a bölcsődék, óvodák, általános iskolák) valamint a szórakozási 
és vásárlási lehetőségek sora, és a hétköznapi életet befolyásoló minden olyan 
szolgáltatás, mely élettelibbé, pezsgővé, színesebbé teszi a „családok városát”.  
 
3.5.1.3. Oktatási, egészségügyi, közigazgatási térségi központ 
 
Keszthely városa azon túl, hogy az ide érkező látogatók számára kikapcsolódást, 
felejthetetlen élményt biztosít, szeretne maximálisan megfelelni a kistérség és tágabb 
vonzáskörzete lakosai igényeinek is, melyek közül elsősorban a szociális jólét az 
elérendő cél. Ezen belül fontosnak tartjuk azt, hogy minden rászorult szükséget 
szenvedő lakos problémájára találjunk megoldást, amelynek biztosítéka, hogy szociális 
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ellátórendszerünk összehangolt, gyakorlatorientált legyen, „érzékennyé váljon” a meg 
nem fogalmazott problémák meglátására is. A szociális szolgáltatástervezési koncepció 
aktualizálása, végrehajtása a szociális szolgáltatások helyzetében jelenti a feladat 
ellátási kötelezettségek területén meglévő hátrányok ledolgozását, a szolgáltatások mind 
szélesebb körű biztosítását, hatékonyságának javítását, az együttműködési lehetőségek 
kibővítését. 
 
Az oktatás fejlesztésének fontos célkitűzései:  

� az általános iskolai területen az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 
� a szakképzés területén célunk, hogy az idegenforgalom, vendéglátás 

szakterületén a területileg integrált szakképzés országos központja legyen 
Keszthely. 

� a szolgáltatóiparnak történő munkaerőképzésben rugalmas, innovatív 
szerepvállalás erősítése. 

 
A kedvező demográfiai változások elérése, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és 
képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása 
csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének 
fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. 
 
Fontos, hogy minden állampolgár számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a 
társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a 
közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az 
iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport és 
szórakozási lehetőségek területén is. 
 
A város intézményei akadálymentesítési helyzetéről szóló, a képviselőtestület 2007. 
március 29.-i ülésére készült előterjesztés részletesen tárgyalta a város összes 
közintézményének helyzetét és a törvény által előírt minimálisan teljesítendő 
követelményeket, valamint bemutatta a megvalósítás lehetőségeit. Az ülésen született 
határozat értelmében Keszthely városának 2008. december 31.-ig akadálymentesíteni 
kell az egészségügyi alapellátás intézményei közül legalább egyet, illetve 2009. 
december 31.-ig akadálymentesíteni kell 1-1 szociális alapellátási intézményt, óvodát, 
általános iskolát, és gyermekvédelmi intézményt. Az akadálymentesítés megvalósítása 
saját és központi forrás segítségével, a törvényi előírások ütemezése szerint történhet 
meg. A programot az Önkormányzat csak több lépcsőben, külső – elsősorban pályázati 
források - bevonásával fogja megvalósítani. Az intézmények akadálymentesítésén túl 
megoldandó feladat az akadálymentesség követelményeit kielégítően a járdák, 
parkolók, közterek kialakítása, akadálymentes nyilvános illemhelyek megépítése, 
tömegközlekedési eszközök átalakítása, a közterületek információ rendszerének 
kiépítése. 
 
Egészségügyi célkitűzések: 

-  „Legfőbb érték az ember”, amelynek alapja az egészség. Egészségtudatos 
gondolkodás erősítése szemléletformálás 

- Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. 
- Interperszonális közösségek szerepének erősítése. Civil-felelősség és 

gondolkodásmód; civil szerveződések katalizálása. Indok: az egyén 
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felelősségének erősítése szükséges akkor, amikor a „gondoskodó állam” eszméje 
és a hagyományos nagycsaládos modell szétesőben van. 

- Politikai döntések, gazdasági és társadalmi változások hatásának vizsgálata az 
egészségi állapotra, esélyegyenlőségre. Egészségre gyakorolt hatások általi 
vezérlés segítése. 

- Egészségtudatos magatartás ösztönzése, társadalmi tudatformálás a prevenciós 
tevékenységekhez kapcsolódóan 

- Lakosság életminőségének, egészségi állapotának, közérzetének javítása, 
ismereteinek bővítése. Indoka a helyi lakosság érdekében közelítés 
szükségessége az EU-s átlaghoz a várható élettartam és a jó közérzet érdekében.  

- A hazai népegészségügyi stratégiához való illeszkedés elősegítése, 
tapasztalatcsere 

- A lakosság minden rétege számára fontos, hogy a szabadidő hasznos és 
egészséges eltöltésére újabb lehetőségeket – színterek, programok – 
biztosítsunk, a lakossági igényeknek megfelelően.  

- Az időskorúak magányának enyhítése, a hagyományőrzés szempontjából fontos 
ismeretek átadása, a házi ápolási rendszer lehetőségeinek és kapacitásának 
növelése, a szociális ellátó rendszer fejlesztése az idős lakosság problémáinak 
enyhítése érdekében. 

- Az egészségmegőrzés érdekében különös figyelmet kell fordítani az egészséges 
lakókörnyezet védelmére.  

- Munkahelyi egészség, munkakörnyezeti egészség javítása példamutató 
munkahelyi egészségtervek kidolgozásának és elterjedésének támogatásával 

- Megváltozott munkaképességűek, esélyegyenlőségben hátrányos helyzetűek re-
integrációjának, egészségi és társadalmi esélyeinek javítása 

- A társult települések kistérségi kohéziójának, egymásért érzett felelősségének 
erősítése. 

- Előkészített kistérségi elhatározottság, döntés esetén „Kistérségi Egészségház”, 
emelt szintű járóbeteg szakellátás project megvalósítása. 

 
3.5.1.4. Tiszta, fenntartható városi környezet és közlekedés 
 
A város szervesen illeszkedik a táj ökológiailag sokszínű, változatos rendszerébe- a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet tagjaként legfőbb természeti kincsünk és erőforrásunk a 
Balaton, de ezen kívül több védett területtel (parkokkal, fasorokkal, lápi élőhelyekkel 
stb.) rendelkezünk.  
 
Természetvédelmi célkitűzések 

- Táji értékek megőrzése, fejlesztése, élőhely-rekonstrukció, természeti területek 
fejlesztése, vadgesztenyesorok védelme, hársfasorok védelme. 

- Városi parkok, zöldfelületek állapotfenntartása, fejlesztése, virágos területek 
növelése. 

- A zöldterületek fenntartásához tartozó fontosabb feladatok a virágos felületek, 
fák, cserjék fenntartása (fametszések, növénynyírás). 

- A köztéri berendezések fenntartása, kihasználatlan, elavult játszóterek 
megszüntetése, a hosszútávon megmaradó tereken EU szabványnak megfelelő 
korszerűsítés elindítása.  



 68 

- Füves területek fenntartása (fűkaszálás), terek, sétautak fenntartása (tisztítás, 
kavicsozás) kiszáradt fák kivágása. 

- Vizes élőhelyek rehabilitációja, rekonstrukciója. Árokparti rendszeres kaszálása, 
tájidegen fajok visszaszorítása, ároktisztítás, mechanikai csúszásmentesítő 
anyagok alkalmazása, ökológiai vízkészlet biztosítása. 

- A meglévő természeti értékek felügyelete, megőrzése, megfelelő szintű 
fenntartása 

- Öko- és „szelíd” turizmus fejlesztése, strandok minőségi szolgáltatásának 
fenntartása, fejlesztése, kulturális turisztikai programok szervezése. 

 
Környezetvédelmi fejlesztési célok 

- A Balaton ökológiai állapotának javítása és a felszín alatti vízkészletek minőségi 
és mennyiségi védelme érdekében sürgősen megoldandó feladat a csapadékok 
összegyűjtésének, elvezetésének, kezelésének teljessé tétele. 

- A meglévő 2 záportározó bővítése  
- Közlekedési zajterhelés csökkentése elkerülő utak építésével, 

sebességkorlátozással. 
- Új szemétgyűjtő kosarak kihelyezése, ivókutak létesítése, nyilvános illemhelyek 

számának növelése, a köztisztaság fejlesztése új gépi seprőgép beszerzésével, 
városszépítő programokban való eredményes részvétel 

- Belső közúthálózat tehermentesítése, elkerülő utak várost tehermentesítő 
hatásának vizsgálata. 

- A légszennyezettség csökkentése (belváros forgalomcsillapítása, sétálóövezet 
kiterjesztése, a távhőszolgáltatás fejlesztése, kiterjesztése). 

 
Hulladékhasznosítási célkitűzések 

- Lakossági veszélyes hulladék szelektív gyűjtési rendszerének kidolgozása, az ezt 
elősegítő tudatformáló programok, speciális veszélyes hulladék gyűjtésére 
alkalmas szállítójármű üzembe helyezése.  

- Környezeti tudatformálási célok a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése a 
középiskolákra is, és környezetvédelmi akciók szervezése.  

- A tervezési területen növelni kell a kerti és közterületi zöldhulladék, a konyhai 
szerves hulladék elkülönített gyűjtését és komposztálását, és el kell érni a 
szervesanyag-tartalom lerakásának 25%-kal történő csökkentését. 

- Az inert hulladékok (építési törmelékek) elhelyezése, felhasználása, pl. 
kerékpárút építések során az alapozási munkákban. 

- Hulladékkezelés helyi rendszerének kiépítése (pl. saját hulladékhasznosító 
üzem) – a Pannon Egyetem hulladékgazdálkodási technikusi képzésére építve. 

 
Közlekedés 
A város közlekedési szempontú továbbfejlesztése három fő területre irányul:  

o a 71, 75, 76 számú főutak korszerűsítése, a rávezető szakaszok bővítése, 
és a 71-es út városon kívüli vonalvezetése,  

o a belvárosi forgalomcsillapítás és a belső nagykapacitású parkolók 
létesítése,  

o valamint a kerékpárút hálózat bővítése, gyalogos járdarendszer építése.  
Társadalmi célkitűzés: a lakosság számára használható és élvezhető belváros 
kialakítása, fő közlekedési utak gyors, biztonságos elérése.  
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Gazdasági célkitűzés: a város infrastruktúráján keresztül az idegenforgalmi, gyógy- 
termál- wellness- turizmusnak vonzó háttér biztosítása. A hivatásforgalom 
akadálymentes, biztonságos lebonyolítása. Belvárosi sétáló,- vásárló övezet 
kiterjesztése. Kultúrált parkolási háttér biztosítása. Akadálymentesítés.  
Környezeti célkitűzés: belvárosi lég- és zajszennyezés csökkentése. Környezeti 
szennyezés nélküli gazdasági fejlődés biztosítása. 
 
3.5.1.5. Fejlődő gazdasági központok, magas foglalkoztatottság 
 
Éves foglakoztatásra a térségünkben nagyon kevés a lehetőség, ezért fontos feladat 
olyan beruházások támogatása, amelyek a foglalkoztatást szélesebb körben, nem csak a 
turisztikai szezonhoz igazodva lehetővé teszik. Fő célkitűzésként a gazdasági területek 
fenntartható fejlesztése, a jelenleg üresen álló befektetési területek betelepítése, a több 
lábon állás megteremtése fogalmazódott meg. 
 
Beruházás ösztönző program keretében támogatjuk a vállalkozások közötti integrációs 
formák kialakulását, a rugalmas nyitva tartás és ügyfélközpontú szolgáltatásszervezés 
bevezetését, a vállalkozások info-kommunikációs fejlesztését, innovációs és 
technológiai központok kialakítását.  
 
A piaci szereplők; a lakosság, a vállalkozók és a gazdasági szereplők részéről elemi 
erővel jelentkezik az igény városunk fejlesztésére, kínálatunk megújítására. Az 
Önkormányzatnak komoly feladata, hogy a profitorientált, rövidtávon tervező gazdasági 
aktorok számára megújítási folyamatokat generáljon. Ezért sikeres programokat, 
jövőépítő, gerjesztő akciókat kell kidolgozni, a programok koordinációjában részt 
vállalni a város hosszú távon fenntartható fejlődése érdekében.  
 
Nem elég csak hangsúlyozni, hogy a város és környéke egyedülálló természeti és épített 
környezettel rendelkezik, bizton állítható, hogy kihasználatlan szabadidős és fürdőhelyi 
potenciállal valamint további lehetőségekkel bír a kulturális hagyományok terén. Fontos 
továbbá a „Balaton fővárosa” levédett szlogen tartalmi elemeinek fejlesztése, 
következetes beépítése a várost promotáló anyagokba, alkalmazása rendezvények, 
fesztiválok szervezésénél valamint megjelenítése a fejlesztési elképzelésekben. 
 
Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések feltétlenül fontosak a hátrányos 
helyzetűek munkába helyezése érdekében.  
 
Esélyegyenlőség biztosítása a foglalkoztatásban: 
- Keszthely Városban szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre szabott 

foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása a 
család és a munkahely összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves korosztály 
napközbeni felügyeletének biztosításával (bölcsőde, családi napközi). A szociális 
biztonsági rendszerek megfelelő kialakítása (betegség, rokkantság, időskor, üzemi 
baleset vagy foglalkoztatási betegség esetén, munkanélküliség elleni védelem), 
szülői szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és szoptatós anyák 
munkahelyi biztonságának javítása. 

- A roma lakosság foglalkoztatottságának elősegítése. Szakértői javaslatok szerint 
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elsősorban az iskolázottságot, a foglalkoztatottságot, a cigányság létbiztonságát 
erősítő, kirekesztettségét kölcsönös erőfeszítésekkel, fokozatosan gátló és feloldó 
hosszú távú politikára van szükség.  

- A fogyatékos emberek általában kevésbé kvalifikáltak, mint a nem fogyatékosok, 
magasabb közöttük a szakképzetlenek aránya is. Kiemelt fontosságú így a 
foglalkoztatási rehabilitáció területén a képzés, átképzés. 

 

3.6. Városfejlesztési elképzelések  
 
A városközpontban integrált fejlesztés keretében, a rendelkezésre álló pályázati, 
valamint a magánforrások felhasználásával Keszthely belvárosának komplex 
megújítása, amelynek nyomán egy épületállományában, közösségi tereiben, 
szolgáltatásaiban és programkínálatában megújult, európai mércével is élhető belváros 
alakul ki, ahol a lakosság szívesen tölti el az idejét, és az igényelt összes városi 
szolgáltatást megtalálja, és lehetőség nyílik a térségi szerepkör erősítésére. 
 
A hagyományos városrészek integrált, nem csak infrastruktúra-fejlesztésben 
megvalósuló megújítása, melynek keretében új közösségi terek jönnek létre, elősegítve 
a társas együttélés normáinak rögződését, turisztikai, magán- és közberuházások bővítik 
a lakossági és idegenforgalmi szolgáltatások körét. Az infrastruktúra-fejlesztés mellett a 
város nagy hangsúlyt kíván fordítani a szociális és esélyegyenlőségi felzárkóztatásra, a 
hátránnyal élők érdekeinek az érvényesítésére, valamint a civil közösségek céljainak 
legalább részleges megvalósítására. (pl.: szelektív hulladékgyűjtés, forgalomcsillapítás, 
gyalogosközlekedés fejlesztése) 
 
A városfejlesztési stratégia hangsúlyos elemeit képezi a város értékes és műemlékekben 
gazdag építészeti örökségének megőrzése, szükség esetén új funkcióval történő 
megtöltése, a város zöldterületeinek, rekreációs zónáinak megújítása és a lakosság 
szolgálatába állítása. 
 
A városfejlesztési elképzelések megfogalmazásakor Keszthely város nem hagyhatja 
figyelmen kívül az idegenforgalom és turizmus kiemelkedően fontos szerepét a város 
gazdasági életében és ennél fogva a foglalkoztatottságban. Ehhez kapcsolódóan a 
belvárosban és a turisztikailag frekventált városrészekben tervezett városfejlesztési 
beavatkozásoknak kettős célnak kell megfelelniük: egyfelől a helyi lakosság közösségi 
és akár üzleti (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások) igényeit kell, hogy 
kielégítsék, kulturált városrészek kialakításával és új közösségi funkciók 
megjelenítésével, másfelől a turisták számára is kellemes és vonzó környezetet kell, 
hogy biztosítsanak. 
 
A városfejlesztési projektek túlnyomó részét az önkormányzat végzi partnerségben a 
100%-os tulajdonában álló Keszthelyi Városüzemeltetési Kft.-vel, kiegészülve civil 
szervezetekkel, a Római Katolikus Egyházzal, illetve helyi magánvállalkozásokkal. A 
projekt hosszú távú koordinálására egy városfejlesztő gazdasági társaság jön létre. 
 
A városfejlesztés fenntarthatóságot a fókuszba helyező szemlélete tükröződik abban is, 
hogy a fejlesztési elképzelések túlnyomó része profitorientált beruházásokat tartalmaz 



 71 

(vásárcsarnok építése, fizetős kéregparkoló építése, üzleti ingatlanok felújítása), melyek 
előre láthatólag biztosítják a fenntarthatóságot és a gazdaságos üzemeltetést. 
 
Fejlesztési területek: 
 
- A városközpont komplex rehabilitációja. (Fő tér átépítése, forgalomcsillapítás és 

elterelés, kéregparkoló kialakítása, köz- és zöldterület fejlesztés, gazdasági funkciók 
erősítése – vásárcsarnok építés) 

- Új közösségi és rendezvényterek kialakítása, a közösségi terek funkcionális 
bővítése 

- A belváros igazgatási és kereskedelmi központ jellegének megerősítése. 
- Az akcióterület és a turisztikai városrészek vállalkozásainak dinamizálása. 
- A keszthelyi identitás erősítése, hagyományok elmélyítése. 
- Közterületek, utak, járdák, terek, parkolók és köztéri bútorok megújítása. 
- Zöldterületek építése, bővítése, lakossági igénybevételnek való átadása. 
- Jövedelemtermelő fejlesztési projektek beazonosítása, megvalósítása. 
- Városfejlesztési menedzsment társaság létrehozása a városüzemeltetési társaságon 

belül. 
- A klasszikus kulturális rendezvénytípusok kínálatának bővítése (színházi 

bérletsorozatok, komolyzenei bérletsorozat) 
- Tervszerű, évadot megelőző rendezvényszervezés és marketing, újszerű turisztikai 

szolgáltatások kialakítása. 
- A kiemelt nagyrendezvények stabil rendszerének kialakítása. 
- Tömegsport és versenysport fejlesztése, ifjúsági rendezvények bővítése. 
- Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének és színvonalának növelése. 
- A turizmus fogadási feltételeinek megteremtése 
- Turisztikai vonzerőleltár készítése, marketingfejlesztés. 
- A város turisztikai célú megközelítésének és információszolgáltatásának javítása. 

(Városjelző és információs táblák elhelyezése, információs pontok felállítása, városi 
honlapra a szükséges tartalmak feltöltése idegen nyelven is.) 

- Különböző városi nagyrendezvények továbbfejlesztése, illetve meghonosítása. 
- Szabadidő-, sport-, és turisztikai infrastruktúra kiépítése, fejlesztése a városban. 
- A Balaton part körzetének sport, szabadidő és turizmus irányú 

hasznosíthatóságának kidolgozása - szakaszolható módon 
- Strand továbbfejlesztése. 
- Vízi sportok bővítése és ezekhez kapcsolódó rendezvények elindítása 
 

23.táblázat: A cél megvalósulását mérő indikátorok: 
 

Indikátor megnevezése Kiindulási érték 
(2005-2006) 

Célérték (2015) Mérés módszere 

Megújult közösségi terek a 
városközpontban 

2 
 

6 Önkormányzat 

Városfejlesztési társaság létrejötte nem igen Önkormányzat 
Felszámolt szegregátumok a 
városban 

1 
 

2 
 

Önkormányzat 

Megújult zöldterületek a városban 0 3 Önkormányzat 
Lakossági elégedettség a 
városképpel 

n.a. 60% Önkormányzat 
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Az egyes városrészi célok a 3.2.2. fejezetben kerülnek kifejtésre. 

3.7. Városrészi célok kifejtése 
 
BA= Balaton parti sáv és Fenékpuszta turisztikai terület esetében a városrészi cél a 
meglévő turisztikai funkció erősítése, a kihasználatlan kapacitások bevonása a 
turisztikai kínálatba, és új, egész éves turisztikai attrakció létrehozása. A ritkán lakott, 
inkább turisztikai infrastruktúrával bíró területen elsődleges szempont az ideérkező 
turisták és helyi lakosok turisztikai-szabadidőeltöltési igényeinek magas szintű 
kielégítése.  
 
A célok között szerepel a közterek, parkok szépítése, a kerékpáros közlekedés bővítése, 
a strandok, vitorláskikötők, parti sétányok fejlesztése, új turisztikai termékek 
kialakítása, rendezvényhelyszínek fejlesztése, a sportlétesítmények fejlesztése, a 
szálláskapacitás bővítése. Emellett kiemelt fontosságú a Balaton part és a városközpont 
közötti szerves kapcsolat megteremtése, illetve a parti sétányok összeköttetésének 
(városi strandok és szomszédos települések között történő) kialakítása.  
 
A turisztikai funkció további erősítése nem veszélyezteti a városrész gazdasági 
szerkezetét, hiszen a Balaton parton egyéb fejlesztési irányokat a törvény sem támogat 
(nem lehetséges ipari fejlesztés, és a lakóterületté történő beépítés növelése sem). 
 
A közösségi funkciók, a szabadidő és sportlétesítmények, valamint a 
rendezvényhelyszínek fejlesztése pedig hosszú távon is biztosítja, hogy a városrész 
egyrészt versenyképes legyen a turisztikai piacon, de egyben élhető, kellemes, 
hangulatos környezetet, és egész éves munkalehetőséget teremtsen az itt lakók számára 
is. 
 
VK= a Városközpont, a belvárosi turisztikai területe esetében fő cél a jelenlegi gazdag 
közösségi, igazgatási, humán szolgáltatási funkciók megőrzése mellett az elmúlt 
években háttérbe szorult gazdasági funkciók erősítése, illetve a közlekedési funkciók kis 
mértékű és indokolt csökkentése által egy nyugalmasabb, forgalomcsillapított, nagyobb 
zöldfelülettel és gyalogos térrendszerrel rendelkező turisztikai övezet kialakítása.  
 
Az elmúlt évtizedben a belváros számos funkciót vesztett, különösen a kereskedelmi-
gazdasági funkciója gyengült meg, jobbára a város határába települt nagyobb 
bevásárlóközpontok miatt. Nem történtek olyan, elsősorban turisztikai fejlesztések, 
amik révén a belváros „feléledt” volna, így a jövőbeli fejlesztések során megvalósítandó 
feladat a belváros új gazdasági körülményekhez történő igazítása.  
 
A belvárosban adva van a jelentős, egyedülálló történelmi értékkel bíró épületegyüttes, 
a legalább 600 éve állandó utcaszerkezet és a kastélytól a Balaton partig terjedő, 
egyelőre csak elemeiben meglevő sétálóövezet. A fejlesztések fő célja: a leromlott 
épületállomány felújítása, a turisztikai vérkeringésbe való intenzívebb bekapcsolódás, a 
kiürült funkciók helyére újak telepítése. 
 
A belváros személygépkocsi és buszforgalmi szempontból túlterhelt, a jelentős átmenő 
forgalom által okozott zaj és légszennyezés mértéke nincs arányban a közlekedés 



 73 

hasznosságával (a város kis mérete miatt egy közeli buszállomásról, vagy P+F 
parkolóból is néhány perc alatt elérhető lenne a városközpont). A belvárosi mag parkoló 
férőhelyeinek száma jelenleg korlátozott, a kocsival célirányosan ide érkező látogatók 
zöme így is a városközponton kívül kénytelen parkolni. 
 
A belváros turisztikai fejlesztéseinek középpontjában a Fő tér és a sétálóutca 
rehabilitációja szerepel, mely kiegészül a területre kidolgozott gazdaságélénkítő, 
beruházásösztönző programmal. Emellett hangsúlyt kell fektetni a városrészen belül 
található szociális szórványterület (Szalasztó utca) rehabilitációjára, az ott élők 
életkörülményeinek javítására, illetve a turisztikai főfunkciónak megfelelő utcakép 
kialakítására is. 
 
TF= Turisztikai fejlesztési övezet: A város jelenleg funkció nélküli (funkcióvesztett), de 
elhelyezkedéséből és természeti adottságaiból adódóan turisztikailag hasznosítható 
területéből a városközpont és a Balaton part kínálatát kiegészítő, azokra szervesen építő 
turisztikai övezet alakítható ki. 
 
A fejlesztések területi célkitűzése, hogy a meglévő adottságok, lehetőségek kihasználása 
mellett a kínálatot bővítő, a turistatömeg kedvezőbb területi eloszlását eredményező 
beruházások valósuljanak meg, lehetőleg egész éves munkalehetőséget teremtve a 
lakosság számára. 
 
Gi1= Déli és Nyugati gazdasági terület 
A terület mezőgazdasági jellegére alapozva a funkcióbővítés célja olyan területi 
gazdasági központok kialakítása, melyek rövidtávon koncentrált kereskedelmi, 
feldolgozóipari és mezőgazdasági szolgáltató bázisokká fejleszthetők. Célunk a 
turisztikai gazdasági egységek (szállodák, vendéglátóhelyek) számára kiszolgáló háttér 
megteremtése, és a keresletként jelentkező beszállítói igények kielégítése. 
 
Gi2= Északi és Keleti gazdasági terület 
A városrészen célunk a beépítetlen területekre újonnan letelepedő szolgáltató, 
kereskedelmi, építőipari, és könnyűipari cégek számára vonzó beruházási környezet 
teremtése, a meglévő cégek közti együttműködés, feladatmegosztás erősítése, valamint 
az egységes gazdasági központként történő megjelenés biztosítása. A városrész meglévő 
gazdasági funkciójának erősítése mellett fokozott hangsúlyt fektetünk arra is, hogy e 
terület a lakosság számára munkahelyként funkcionál, így ennek megfelelően 
támogatjuk a jelenleg jobbára hiányzó közlekedési és közösségi funkciók 
megerősödését is. 
 
L1= Kertváros lakóterület 
A kertvárosi lakóterületen elsődleges célunk a városközponttal való közlekedési 
kapcsolat fejlesztése, a közműhálózat teljes körű kiépítése, valamint új gazdasági és 
közösségi funkciók betelepítése (pl. üzletek, sportlétesítmények, rendezvényhelyszín). 
 
L2= Északi és Keleti lakónegyed  
A városrész esetében célunk a meglévő gazdag gazdasági, humán szolgáltatási és 
közlekedési funkciók erősítése, illetve a hiányzó közösségi funkciók (közösségi 
központok, sport és szabadidő létesítmények, rendezvényhelyszínek) pótlása. Ennek 
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érdekében a Vásár téri körforgalom, mint városrészi központ rehabilitációja, a 
lakótelepi terület épület-állományának felújítása, az egységes városrészi jelleg 
kialakítása, és a zöldfelületek bővítése, a játszóterek korszerűsítése fogalmazódott meg. 
Külön kiemelt városrészi cél a városi kórház felújítása, és az ALI ideköltöztetése is. 
 
L3= Déli és Nyugati lakónegyed  
A városrész esetében a meglévő kiváló gazdasági, közlekedési, közösségi funkciók 
megerősítése, és a hiányos humán szolgáltatási funkciók bővítése a legfőbb városrészi 
cél. A város lakóterületeinek bővítése céljából a Mosóházi dűlőn új, modern lakópark 
kialakítására van lehetőség. 
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4. Koherencia (illeszkedés) 

4.1. Illeszkedés a településfejlesztési koncepcióhoz, 
településrendezési és szabályozási tervhez 
 
Keszthely Város integrált városfejlesztési stratégiájának irányvonalát az elkészített 
rendezési terv, a területfejlesztési koncepció, a közlekedési koncepció, a belvárosi 
rehabilitációs terv, valamint Keszthely Város Gazdasági Programja határozza meg. 
Ezen anyagok elkészítése a város gazdasági, szociális, kulturális, történelmi, régészeti, 
idegenforgalmi érdekeinek szem előtt tartásával történt, illetve ezen szempontok 
fokozott érvényre juttatása érdekében jött létre.  
 
Ezen tervdokumentációk megjelölik a szükséges és lehetséges fejlesztési irányokat, 
azok területeit, figyelembe véve a várható prognosztizált fejlődési trendekkel, amelyek 
összhangban vannak a Regionális és Ágazati Operatív Programokkal. 
 
Az integrált városfejlesztési stratégia nem tartalmaz olyan beruházási elemet, mely 
miatt a város településrendezési tervét, vagy a helyi építési szabályzatot módosítani, 
illetve módosíttatni kell.  
 
Programunk illeszkedik az alábbi szabályozási koncepciókhoz, rendeletekhez. 

24. sz. táblázat 
Terv címe Terv típus, szabvány Döntés 

Keszthely, történeti városközpont helyi építési 
szabályzata  

Helyi építési szabályzat  
50/2006. (XII. 15.) 
Rendelet  

Keszthely, helyi építési szabályzat, 5/2005 (I.31.) 
rendelet módosítása  

Helyi építési szabályzat  
40/2006 (XII. 1.) 
Rendelet  

Keszthely, helyi építési szabályzat, 32/2003 (XII.12.) 
rendelet módosítása  

Helyi építési szabályzat  
34/2006 (X. 27.) 
Rendelet  

Keszthely, Gesztenyefa allétól keletre eső terület 
helyi építési szabályzata  

Helyi építési szabályzat  
29/2006. (IX. 28.) 
Rendelet  

Keszthely, Festetics út - vasút - Csárda út - Napsugár 
u. által határolt tömb helyi építési szabályzata  

Helyi építési szabályzat  
24/2006. (V. 30.) 
Rendelet  

Keszthely Balaton parti terület helyi építési 
szabályzata  

Helyi építési szabályzat 
Szabályozási terv  

10/2006. (II. 28.) 
rendelet  

Keszthely kisebb beépített területei helyi építési 
szabályzata  

Helyi építési szabályzat 
Szabályozási terv  

34/2005. (XI. 23.) 
rendelet  

Keszthely külterülete és a város egyes beépített 
területei helyi építési szabályzata  

Helyi építési szabályzat 
Szabályozási terv  

33/2005. (XI. 23.) 
rendelet  

Keszthely, Rezi úttól nyugatra elhelyezkedő 
gazdasági területre vonatkozó szabályozási terv és 
helyi építési szabályzat   

Helyi építési szabályzat 
Szabályozási terv  

11/2005 (II.28.) 
rendelet  

Keszthely kisebb beépített területei építési 
szabályzata és szabályozási terve   

Helyi építési szabályzat 
Szabályozási terv  

5/2005 (I.31.) 
rendelet  

Keszthely, Malom u. - Ady Endre u. - Kazinczy F. u. 
- Rákóczi u. által határolt terület szabályozási terve 
és helyi építési szabályzata   

Helyi építési szabályzat 
Szabályozási terv  

49/2004 (XII.29.) 
rendelet  
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Az Integrált Városfejlesztési Stratégia során az alábbi kistérségi tervezési 
dokumentumokra is támaszkodtunk: 

1. Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Program (OP)  
2. Keszthely-hévíz kistérség fejlesztési Koncepció (+ Mag stratégia) 
3. SAPARD Program  
4. Turizmus, termékfejlesztési koncepció 
5. Vidékfejlesztési Stratégiai Program 

 

4.2. A célrendszer koherenciája 
 
A városrészekre kidolgozott programok egymással összhangban vannak, a városrészek 
nagy részénél a meglévő funkciók megerősítésére, fejlesztésére, illetve kibővítésére 
irányulnak. Teljesen új funkció bevezetése kizárólag a jelenleg funkcióhiányos TF= 
Turisztikai fejlesztési övezet tekintetében történik, ahol a korábbi katonai funkciók 
megszűnésével értékes, városközpont elhelyezkedésű, gazdasági jellegű területek 
szabadultak fel. 
 
A stratégia eredményeként a városon belül egy T vonalú központi turisztikai övezet jön 
létre, melyre gyöngysorszerűen fűződnek fel a gazdasági és lakóterületek. Mindez 
biztosítja, hogy az egyes városrészek fejlesztése egymással összhangban valósuljon 
meg, megteremtődjön az egyensúly a lakó- gazdasági-és turisztikai övezetek között, és 
elkerüljük az ún. zárványok kialakulásának veszélyét. 
 
A városközpont esetében tudatos tervezés eredményeként - összhangban a közlekedési 
koncepcióval – a közlekedési funkciók szűkítésére kerül sor, mely a városrész jelenlegi 
funkciójának erősítése mellett indokolható, és a turisztikai kapacitások kihasználásának 
és további kibővítésének lehetőségét hordozza. A funkciók városrészi szintű elosztása 
egyenletesnek mondható (a város történelmi fejlődése során alakult ki), és a városban 
meglévő alapfunkciók mindenki számra elérhetőek. 



 77 

5. Akcióterületek kijelölése a 2007-2013 közti időszakra 
 
Keszthely városa esetében mindösszesen 14 akcióterület kijelölését látjuk szükségesnek, 
mely kijelölés egyben prioritási sorrendet is megfogalmaz. A továbbiakban az egyes 
akcióterületek bemutatását végezzük el, a projektek költségvetésének tervezésekor az 
értékeket M Ft-ban adjuk meg. 
 
 

5. sz. térkép 
 

Akcióterületek térképi megjelenítése 
 

 
 
Forrás: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Kabinet 
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5.1. A1: Történelmi belváros komplex rehabilitációs programja 
 
Az első városrehabilitációs és - fejlesztési akcióterület a városközpont városrészen belül 
annak központját képező Fő tér és környékének területén valósul meg: a terület a Bem 
József u. – Szalasztó u- Deák F. u. – Sörház u.- Rákóczi u. közötti útszakaszokat, 
tereket, épületeket, belső udvarokat tartalmazza.  
 
Az akcióterület fejlesztése három fő célt is magában foglal: 
 

1. egyrészt vonzó, pezsgő turisztikai központként,  
2. másrész az itt élő lakosságnak élhető, fiatalos, családias városközpontként, 
3. harmadrészt a kistérség lakosai számára térségi központként kell funkcionálnia. 

 
Az akcióterületen a gazdag közösségi, igazgatási, humán szolgáltatási funkciók 
megerősítése mellett a gazdasági funkciók további turisztikai célú bővítésére, és a 
közlekedési funkciók tudatos, tervszerű csökkentésére van szükség.  
 
Az akcióterület fejlesztési programját részletesen az akcióterületi terv tartalmazza. 
 

5.2. A2: Festetics kastély épületegyüttese a fejlesztendő új 
területekkel 
 
Az akcióterület a Városközpont és a Turisztikai fejlesztési övezet városrészek határán, 
mindkét városrészt érintve helyezkedik el, területileg a Festetics kastély, a volt laktanya 
és rakétabázis, a kastély környéki kis utcák (Szalasztó útig) tartoznak hozzá. Ide 
sorolhatjuk a Helikon Kastélymúzeum Kht kezelésében lévő műemlék 
épületegyütteseket is. 
 
Az akcióterület esetében a gazdasági és közösségi funkciók erősítése dominál 
(múzeumok, vendéglátóegységek, rendezvényhelyszín fejlesztése), és ez bizonyos 
humán szolgáltatási funkciók háttérbe szorítását eredményezi (volt SZTK 
elköltöztetése). 
 
A „kastély akcióterület” a belvárosi akcióterülethez szorosan kapcsolódva a város 
vonzó turisztikai központ jellegének kialakításában játszik meghatározó szerepet. 
 
A Keszthely volt honvédségi (rakéta)bázis és környéke több állami tulajdonú és 
magánkézben lévő ingatlant magába foglaló cca. 85 ha-os külterület, a város 
északnyugati részén található kisebb részben mezőgazdasági művelésű, nagyobb 
részben nem művelt területrészekből álló sík, beépítetlen terület. A területrész északról, 
nyugatról és délről főközlekedési utakkal határolt, így gépjárművel jól megközelíthető. 
A területre vonatkozó helyi építési szabályzat – mely alapján a külterületi területrész 
belterületbe vonható -, és szabályozási terv alapján annak északi és déli részén 
településközponti vegyes és kisvárosi terület-felhasználásra szánt, míg középső és 
nyugati részén különleges, ezen belül is települési léptékű konferencia-, vásár-, 
szálloda-, szórakoztató-, ill. egészségügyi- és sportközpont elhelyezésére alkalmas 
területek és ingatlanok alakíthatók ki.  
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A településközponti vegyes terület-felhasználású területrész beépíthetősége 50-75% a 
megengedett építménymagasság 9,5 m, a kisvárosi övezetben 30%-os beépíthetőség 
mellett 5 m-es építménymagasságú épületek építhetők, míg a különleges övezetben a 
beépíthetőség 20-40%, az építmény-magasság pedig 7,5-12,5 m között változik. A 
nevezett területrésznek a városhoz viszonyított elhelyezkedése, a Hévízi gyógyfürdő 
közelsége, a területrész beépíthetőségi paraméterei, az elhelyezhető funkciók 
sokfélesége és sokszínűsége együtt és külön-külön is a terület kiváló hasznosíthatóságát, 
egy új jelentős turisztikai vonzerővel bíró városrész létesítését támasztják alá.   
 
                     Kialakítható ingatlanterület: cca. 84,5 Ha 

Beépíthető alapterület: cca. 27000 m2 
Beépíthető szintterület: cca. 86000 m2 
Elhelyezhető funkciók: fedett sport és élményfürdő 
                                     aquapark 
                                     fittness- wellness központ 
                                     luxus szállodák 
                                     magas színvonalú üzletek, vendéglátóhelyek 
                                     Lakások, üdülő- és apartmanházak 
                                     Konferenciaközpont 
                                     Sportcsarnok 
                                     Golfcentrum, stb 

 
Az akcióterületi fejlesztések prognózisa (Pi= i-edik projekt): 
 

A projekt címe 
P1: a volt laktanya terület történeti kastélyparkká alakítása 
P2: Mosóház turisztikai fogadóközponttá alakítása 
P3: ALI (SZTK) új helyre költöztetése 
P4: a volt rakétabázis új turisztikai fogadóközponttá fejlesztése 
P5: a kastélykanyar rendezvényhelyszínné fejlesztése 
P6: Az Amazon szálló revitalizációja 

 
 

5.3. A3: Helikon park és a Balaton part központja 
 
A Helikon park a városközpont városrészben, míg a Balaton part központja a Balaton 
part és Fenékpuszta városrészben helyezkedik el, a vasúti sín választja el őket 
egymástól, de történetileg (és funkciójukban is) szerves egységet alkotnak, valamint 
szerves kötődéssel rendelkeznek a belváros akcióterülethez. 
 
A fejlesztések célja ezen akcióterület esetében a gazdasági funkciók erősítése, és új 
közösségi (szabadidő, sport) funkciók kialakítása, továbbá a szorosabb kapcsolat 
kialakítása a belváros akcióterülethez (mintegy annak párjaként, kiegészítőjeként). Fő 
cél a város turisztikai második pólusának megteremtése, és annak biztosítása, hogy a 
Balaton part ne csak nyáron legyen a turizmus célterülete. 
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Az akcióterületi fejlesztések prognózisa (Pi= i-edik projekt): 
 

A projekt címe 
P1: Balaton parti fesztiválközpont kialakítása (viziszínpad) 
P2: Élményfürdő és szállodafejlesztés beruházás 
P3: Skate-park kialakítása 
P4: Hullám és Balaton szállók turisztikai hasznosítása 
P5: a Helikon park (mint védett közpark) bővítése 
P6: a parti sétányok összeköttetésének megteremtése 
P7: horgászturisztikai fejlesztések, új csónakkikötők, vitorláskikötők 
kialakítása 
P8: a Halászcsárda újjáélesztése 
P9: Szállodafejlesztések támogatása (Libás térség, Fenéki út, kemping 
területén) 
P10: Korcsolyapálya kialakítása. 

 

5.4. A4: Láprekonstrukciós területek 
 
Az akcióterület a Turisztikai fejlesztési övezet északnyugati részén helyezkedik el, ahol 
nagyrész védett lápi élőhely található. A fejlesztések elsődleges iránya ennek 
megfelelően az ökoturizmus lehetőségeinek kiaknázására irányul.  
 
A terület jelenleg nincs megfelelő módon hasznosítva, egyes részein mezőgazdasági 
művelés folyik – mely a lápi élőhely adottságainak nem megfelelő, annak 
fennmaradását hosszú távon veszélyezteti, így indokolt a funkcióváltáson gondolkodni. 
A szállodafejlesztés esetén a termálvíz adta lehetőségek kihasználása mellett a meglévő 
természeti környezet megőrzése, bemutatása is kiemelt jelentőségű. Az akcióterület új 
turisztikai termékek fejlesztése révén járul hozzá a város vonzó turisztikai 
környezetének kialakításához, és az egész évben megvalósuló, területileg decentralizált 
turisztikai kínálat létrehozásához. 
 
Az akcióterületi fejlesztések prognózisa (Pi= i-edik projekt): 
 

A projekt címe 
P1: Angolnatelepi szállodafejlesztés 
P2: „Békavár”- láprekonstrukciós bemutató park kialakítása 
P3: Lovastanya fejlesztése 
P4: Keszthely-hévíz kerékpárút kiszolgáló létesítményének kialakítása 

 

5.5. A5: Új gazdasági központ kialakítása a Pannon Egyetem 
területein 
 
Az akcióterület a Pannon Egyetem kezelésébe tartózó, jelentős műemléki 
épületállománnyal és oktatási-kutatási infrastruktúrával rendelkező területeket tartalmaz 
a déli-nyugati gazdasági terület központjában. Fő célként a gazdasági központként 
történő fejlesztés, az új munkahelyek megteremtése, és fenntartható gazdálkodás 
bemutatása és elterjesztése, az agrár-innovációs kapacitás kihasználása fogalmazódott 
meg. 
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Itt a humán szolgáltatási funkciók megőrzése, fejlesztése mellett új gazdasági funkciók 
kialakítását tervezzük - ennek megfelelően egy olyan új gazdasági központ kialakítása a 
cél, mely megteremti a város számára az alapokat az agrár-innovációs potenciál 
kihasználásához, az egész éves foglalkoztatásához, illetve mezőgazdasági termékekkel 
kiszolgálja a város egyéb létesítményeit (pl. parkosításhoz kertészeti alapanyagok 
előállítása, piaci termékek, bioélelmiszerek).  
 
A gazdasági központ maga látogatható ökoturisztikai bemutató központként is 
funkcionál (pl. alternatív energiák, hagyományos kézműipari mesterségek bemutatása, 
halászati-horgászati bemutatóhely, hagyományos étterem, stb.). 
 
 
Az akcióterületi fejlesztések prognózisa (Pi= i-edik projekt): 
 

A projekt címe 
P1: A volt Toxikológiai épület innovációs központtá alakítása 
P2: Szendrey-telep ökoturisztikai bemutató központ és hagyományos 
agrárgazdasági központ kialakítása 
P3: Térségi szennyvíztelep revitalizációja 
P4: Alternatív energia bemutató központ fejlesztése 
P5: Kertészeti központ fejlesztése 
 

 

5.6. A6: Új logisztikai park kialakítása 
 
Az akcióterület a déli-nyugati gazdasági területen belül, annak nyugati részén található. 
Kiváló elérhetőséggel rendelkezik, mind Sármellék, mind az M7-es autópálya irányába. 
Jelenleg a terület mezőgazdasági hasznosításban van, de lehetőség mutatkozik új 
gazdasági központ kialakítására (összhangban a városrész korábban bemutatott 
egyetemi gazdasági központjának kialakításával – mintegy annak párjaként és 
kiegészítőjeként). 
 
A gazdasági központban kerülhet kialakításra a Balaton térségének élelmiszer, zöldség-
gyümölcs lerakata (nagykereskedelmi piaci jelleggel), a térség szállodahálózatának 
kiszolgáló létesítményei – pl. mosoda, csomagolóüzem, bioélelmiszer házhoz szállító 
szolgáltató egység. 
 

5.7. A7: Fenékpuszta archeológiai park kialakítása és Festetics 
kiskastély és majorság revitalizációja 
 
Az akcióterület a Balaton part és Fenékpuszta városrészben, annak déli nyúlványán 
helyezkedik el, a várostól elszeparáltan (önálló közigazgatási egységként). A terület 
jelentős része állami tulajdonban van, kezelője a Helikon Kastélymúzeum Kht. 
 
Az akcióterület nemzetközi jelentőségű műemléki épületállománnyal, örökséggel 
rendelkezik – melynek a hasznosítása egyáltalán nem történt meg. Kisebb 
rendezvények, találkozó lebonyolításán kívül csak elvétve látogatják turisták. A terület 
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hátrányos helyzetű családok által lakott, jobbára az ő tevékenységük eredményeként 
rendezetlen, hulladékkal szennyezett. 
 
 

5.8. A8: Egészségügyi-szociális szolgáltató központ és 
lakóterület revitalizáció 
 
Az akcióterület az északi-keleti lakónegyedben, annak központi magjában található. A 
fejlesztés célja a jelenlegi széles humán szolgáltatási funkciók megerősítése, a 
közösségi funkciók fejlesztése, és a városrészi központi jelleg kialakítása. 
 
Az akcióterületi fejlesztés hozzájárul a városrész meglévő funkcióinak teljessé 
tételéhez, az élhető, fiatalos, családias város tematikus célkitűzés megvalósításához. 
 
 
Az akcióterületi fejlesztések prognózisa (Pi= i-edik projekt): 
 

A projekt címe 
P1: kórház fejlesztése azALI beköltöztetése 
P2: Kiskastély hasznosítása 
P3: volt ruhagyári terület gazdasági hasznosítása 
P4: Szalasztó u., Kis-Keszthely lakóterület rehabilitáció  
P5: a Vásár tér revitalizációja, új városrészi központ kialakítása 
 
 
 

5.9. A9: Tapolcai út új gazdasági, kereskedelmi központ 
bővítése 
 
A csaknem 27 ha-os városrész  Keszthely keleti részén, a  városba Gyenesdiás felől 
bevezető egykori 71.sz. főút, ma Tapolcai út és a jelenlegi 71.sz. főközlekedési út 
között helyezkedik el. Az itt található ingatlanok közművesítés nélküliek, ugyanakkor a 
már ide települt Chevrolet-Fiat autószalon és szervizbázis és az INTERSPAR 
hipermarket környékén az említett létesítményekhez olyan közlekedési csomópontok és 
útszakaszok készültek el amelyekhez csatlakozva a még beépítetlen területek 
megközelíthetőségét biztosító úthálózat megvalósítható. Az egyéb közművek a tapolcai 
úti gerincvezetékekhez csatlakoztathatók.  
 
A területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv jelenleg a területrész 
nagyobb részén lakóterületi terület-felhasználást tesz lehetővé. A szabályozás 
folyamatban lévő módosítása eredményeként várhatóan 2008 elejétől a teljes területen a 
lakófunkció korlátozott megtartása mellett lehetőség lesz gazdasági- kereskedelmi 
funkciójú társaságok letelepedésére, ill. az azok tevékenységét szolgáló telekalakításra, 
beépítésre. 
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5.10. A10: Északi gazdasági területen szociális 
városrehabilitáció 
 
Az akcióterület a Gi2 városrészben, a Csapás úttól északra, a tervezett városi elkerülő út 
és a 71-es főút között található. Az akcióterület alacsony beépítettségű és népességű, 
közművekkel azonban megfelelően ellátott. Az akcióterületen megfelelő humán 
infrastruktúra áll rendelkezésre (pl. posta, gyógyszertár, benzinkút, élelmiszerüzletek). 
Keszthely Város Önkormányzata ezt a fejlesztési területet jelölte ki új szociális 
bérlakások építésére, melynek első ütemét 2006.-ban megkezdte. 
 
Keszthelyen a volt Magyar Honvédelmi Szövetség területén (most Lőtéri út) 2007 
derekán épült fel kettő, egyenként hatlakásos sorház, melyben 37 m2-es, komfortos 
lakásokat vehetnek igénybe a rászorulók nagyon kedvező bérleti díj ellenében. A 
lakások nappali-konyha, szoba, fürdőszoba és közlekedő helyiségekből állnak, valamint 
terasz és tároló tartozik hozzájuk, így akár háromtagú családok számára is szolidan 
biztosítani tudják a normális életkörülményeket. Víz-, villany- és gázfogyasztásuk külön 
mérőórával mérhető, fűtési költségük alacsony. Első ütemben az ingatlanok 
területrendezése és a szabályozási tervek készültek el. A nyilvános közbeszerzési 
pályázaton kiválasztott kivitelező 2006. decemberében kezdte meg a lakások építését. 
Az összes közművet, új utat, járdát, közvilágítást, területrendezést és parkosítást 
tartalmazó beruházás összköltsége 97,7 millió forint volt, és tisztán önkormányzati 
forrásból valósult meg a 12 lakás felépítése. 
 
Az önkormányzat lépéseket tesz a Keszthely, Külső-Zsidi u. 020/16 (10513) hrsz számú 
ingatlanon kialakult állapotok rendezésére:  

1. Kezdeményezi az ingatlanon engedély nélkül épített, illetve lakhatásra nem 
alkalmas építmények bontását,  

2. Lépéseket tesz az ott lakók ideiglenes lakhatásának máshol történő biztosítása 
érdekében (a szociális lakásrendelet felülvizsgálatával),  

3. Felméri az ingatlanon élők szociális helyzetét és fizetőképességét a hosszú távú 
elhelyezésükről, illetve társadalmi beilleszkedésükről történő gondoskodás 
érdekében (a várhatóan 2010-ig megépítésre kerülő új szociális bérlakásban 
történő elhelyezéssel). 

 
A Lőtéri utcában tervezett újabb 12 lakásos szociális bérháztömb megépítése helyett az 
önkormányzat a tervezett bérlakásépítés célterületétől délre, a Keszthely Külső-Zsidi u. 
020/19- 020/26 ingatlanok, illetve a Külső-Zsidi utcával párhuzamos Keszthely Öv utca 
021/9-021/17, valamint 021/19-021/27 hrsz számú ingatlanok közül ingatlant vásárolva 
új lakásépítési célterületet alakít ki. Ezen kívül megvizsgálja a további építési 
lehetőségeket. 
 
A beruházást követően nagyobb létszámú, többgyerekes családok elhelyezésére is 
lehetőség nyílik, így az alacsony komfortfokozatú, telek és játszótér nélküli belvárosi 
tömbházak bérlői számára is megfelelő életkörülményeket tudunk biztosítani. A házak 
tervezés alatt állnak, a kivitelezés 2009-2010. évre várható. Később a beruházás szükség 
szerint további ütemekkel bővíthető. 
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5.11. A11: Új ipari park kialakítása az É-i elkerülő út mellett 
 
A város északkeleti részén, a Rezi út mentén, attól keletre 100-m re található cca. 7 ha-
os beépítetlen terület. Az itt található ingatlanok kisebb része már belterület. A terület 
megközelítése a Rezi útról megoldott, más közmű még nem épült ki. A területrészre 
vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerint gazdasági –kereskedelmi 
terület-felhasználási övezetbe tartozik legkevesebb 5000 m2 kialakítható 
ingatlannagysággal, azokon 50 %-os beépíthetőséggel és 7,5 m-es 
építménymagassággal. A terület északi határa a 71. számú főút tervezett, a várost 
tehermentesítő szakasza, amelynek megvalósítása az út céljára szolgáló terület 
kisajátítási eljárásának elindításával megkezdődött. A terület kiválóan alkalmas 
kereskedelmi cégközpontok és képviseletek, logisztikai bázis(ok) letelepedésére, ill. 
kialakítására. 
 
A település északi részén, a város forgalmi tehermentesítését jelenleg szolgáló Csapás 
út menti, ipari-gazdasági tevékenységet folytató társaságok, vállalkozások szék-és 
telephelyeitől északra található cca. 20 ha-os külterületi területrész. A terület északi 
határa a 71. sz. főút tervezett, a várost tehermentesítő szakasza, amelynek megvalósítása 
az út céljára szolgáló terület kisajátítási eljárásának elindításával megkezdődött. A 
területrész közművesítés nélküli, de a tőle délre már kialakult ipari-kereskedelmi 
övezethez csatlakozva a feltáró út-és közműhálózat kiépíthető. Az erre a területrészre 
vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján a területen elsősorban 
ipari terület-felhasználási övezetbe telepíthető tevékenységek részére történhet 
telekalakítás  legkevesebb 3500 m2, ill. 5000 m2 nagyságban és tényleges beépítés 45 
%-os mértékben 9,5 m-es, ill. 12,5 m-es építménymagassággal. Az ismertetett helyszín 
és paraméterek alapján széles ipari tevékenységi kör, ill. az azt kiszolgáló létesítmények 
helyezhetők el a fejlesztési területen. Ez alól tekintettel a Balatonra, csak a jelentős 
környezeti terhelést okozó ipari tevékenységek a kivételek. 
 

5.12. A12: Mosóházi dűlő lakóterület fejlesztése 
 
Az akcióterület a déli-nyugati lakónegyedben, annak nyugati szélén található. A több, 
mint 40 hektáros területen közel 400 különböző méretű lakóingatlan, valamint azok 
megközelítését szolgáló úthálózat, gazdasági és közösségi funkciójú épületek 
alakíthatóak ki.  
 
A lakóingatlanok fejlesztésével (közművesítés, telekalakítás, beépítés) új, kedvező 
elhelyezkedésű, több száz lakos elhelyezését biztosító, kertvárosi jellegű, több kisebb 
lakóparkot is tartalmazó lakóterület alakítható ki. Léptékét tekintve a város jelenlegi 
lehetőségeit tekintve markáns elem, lakosságmegtartó és a fiatalok elvándorlását 
megakadályozó, a fiatalok idevonzását és letelepítését szolgálja. 
 

5.13. A13: Déli szabad strand és környéke sport-és wellness 
központtá fejlesztése 
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A település déli részén, az M7 autópálya és a sármelléki FLY Balaton nemzetközi 
repülőtér felől bevezető főközlekedési út mentén, annak keleti oldalán, a közúttól a 
Balaton partig húzódó terület, Keszthely jövőbeli déli „városkapuja” két részből áll. 
Egyik része a közút és a Keszthely-Balatonszentgyörgy vasútvonal között elterülő 
beépítetlen cca. 10 ha-os terület, a másik része pedig a vasútvonal és a vízpart között 
elhelyezkedő cca. 4,5 ha-os szintén beépítetlen Balaton parti terület. 
 
Mindkét belterületi területrész rendelkezik helyi építési szabályzattal és szabályozási 
tervvel, ez alapján a közút melletti területrész részben településközponti vegyes terület-
felhasználási övezetbe tartozik 50%-os beépíthetőségi lehetőséggel, 9,5, m-es ill. 12,5 
m-es megengedett építménymagassággal, részben pedig kisvárosias terület-felhasználási 
övezetbe, 45%-os beépíthetőséggel és 7,5 m-es építménymagassággal. 
 
Ezekben az övezetekben kereskedelmi és szolgáltató üzletek, üzletközpontok, sport és 
szabadidős létesítmények, egészségügyi intézmények, szállodák, valamint lakások és 
apartmanházak építhetők. 
 
A Balaton parti területrész ennél jóval kevesebb beépítésre ad lehetőséget az állami 
szabályozásból adódó korlátozottabb építménymagassággal, ugyanakkor a másik 
területrészhez kapcsolva azt kiegészítve megteremti az intenzívebb beépíthetőségű, ill. 
területhasználatú területrész vízparti kapcsolatát. Ez a területrész részben zöldterületi 
terület-felhasználású 4%-os beépíthetőséggel 6,5 m-es építménymagassággal, részben 
pedig különleges terület-felhasználású övezetbe tartozik 20%-os beépíthetőséggel és 4,5 
m-es megengedett építménymagassággal. A zöldterületen sport és vendéglátó 
létesítmények, a különleges területeken ugyancsak szabadidős és sportlétesítmények, 
valamint vendéglátóhelyeknek és szálláshelyeknek otthont adó létesítmények 
helyezhetők el.  
 
Az akcióterület adatai: 

Kialakítható partközeli ingatlanterület: cca. 67000 m2 
Beépíthető alapterület: cca. 30000 m2 
Beépíthető szintterület: cca. 75000 m2 
Elhelyezhető funkció: lakások, kereskedelmi és vendéglátó üzletek 
Kialakítható lakásszám: cca. 100 db 
 
Kialakítható parti ingatlanterület: cca. 29000 m2 
Beépíthető alapterület: cca. 3500 m2 
Beépíthető szintterület: cca. 7000 m2 
Elhelyezhető funkció: szálláshelyek, kereskedelmi és vendéglátó üzletek, 
sport- és szabadidős létesítmények 

 

5.14. A14: Magas színvonalú lakossági szolgáltató központ 
kialakítása a városközpont városrészben 
 
Az akcióterület a városközpont és a L1 városrészek határán, Keszthely funkcionális, 
Kossuth L. u.-i tengelye mentén helyezkedik el, az A1 akcióterület folytatásának 
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tekinthető. Itt találhatók a város legjelentősebb szolgáltató és közösségi épületegyüttesei 
is, melyek közül több felújításra, illetve átépítésre szorul. 
 
Itt kaptak helyet az alábbi közösségi és szolgáltató intézmények: 

1. Főposta épülete 
2. Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége 
3. APEH területi iroda 
4. Keszthely és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Irodája 
5. Alapellátási Intézet szervezetei (pl. Idősek Otthona, Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Szolgálat) 
6. Okmányiroda 
7. Keszthely Városi Rendőrkapitányság 
8. Helyőrségi Művelődési Központ (HEMO) 
9. Balatoni Múzeum 
10. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar „B” épülete 
11. Református templom 
12. Szabadtéri Színpad 
13. Városi temető és Festetics Mauzóleum 
14. gyógyszertárak és magánorvosi rendelők 
15. Bankok és biztosítók 
16. Szolgáltatóházak, üzletek 

 
Az akcióterület legfontosabb fejlesztési iránya ezeknek a közösségi funkcióknak az 
erősítése, a szolgáltatási színvonal javítása, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 
Ennek megfelelően az épületek felújítására és akadálymentesítésére kell helyeznünk a 
fő hangsúlyt. Bizonyos szolgáltatási területeken szükséges a meglévő funkciók 
felülvizsgálata, racionalizálása, és összehangolása, a lakosság igényeinek megfelelő, 
magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében. 
 
További fejlesztési cél a Kossuth u. egységes arculatának kialakítása, a belváros 
kapujához méltó terek és épületegyüttesek hangsúlyozása, valamint a meglévő 
közösségi terek felújítása. 
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6. Anti-szegregációs Terv a városfejlesztés keretében 
 
Az Anti-szegregációs Terv összeállításakor a városvezetés és a megbízott szakértők 
igyekeztek a lehető legszélesebb partneri körben előkészíteni és megvitatni a városban 
észlelhető és kezelhető, főleg szociális típusú és egyes helyekre korlátozódó 
problémákat. Ennek eredményeképpen az Anti-szegregációs terv egyeztetésében részt 
vevő helyi szervezetek a következők voltak: 
 

� Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
� Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 
� Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége 
� Esélyek Háza 
� Keszthelyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
� Családsegítő Szolgálat 
� Keszthely város civil szervezeteinek képviselői (amelyek a város 

esélyegyenlőségi tervének, illetve Közoktatási esélyegyenlőségi 
helyzetelemzésének véglegesítésében is részt vettek) 
 

A város anti-szegregációs tervének célja, hogy beazonosítsa az egyes fejlesztési 
területeket, valamint kijelölje azokat a célokat, és lehetséges beavatkozásokat, amelyek 
szükségesek a szegregátumok kialakulásának megelőzéséhez és megszűntetéséhez.  
 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához készített átfogó helyzetelemzés nyomán 
kialakított városrehabilitációs terv kiemelten kezeli, hogy Keszthely minden 
városrészében diszkriminációmentesség és szegregációmentesség érvényesüljön. 
 
 

6.1. Helyzetelemzés az alacsony státuszú népesség területi 
koncentrációjáról a város egészének tekintetében 
 
6. sz. térkép: A KSH által megjelölt hátrányos helyzetű területek 2001-es adatok alapján 

 
Forrás: KSH 
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A szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 
 
 
 
A szegregátumok lehatárolása a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott un. 
szegregációs mutató alapján történik. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek 
nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. A KSH 2001 évi népszámlálási 
adataiból levezetett nyilvántartása szerint Keszthelyen 3 terület tekinthető 
szegregátumnak, melyből 2 területen a lakosság létszáma nem éri el a minimális 50 fős 
küszöbértéket.  
 
Ennek megfelelően megállapítható, hogy 2001. évben Keszthely város vonatkozásában 
kizárólag az alábbi terület minősül szegregátumnak:  
 

-  Szalasztó utca és környéke (Szalasztó u. - Bem J. u. - Kisfaludy u. - Kossuth 
Lajos u. által körülhatárolt terület), amely a Városközpont (Vk) városrész 
területén található. 

 
A 2001-es népszámlálás óta eltelt 7 év, valamint a város szociális lakásállományának 
átstrukturálódása miatt azonban szükségesnek tartjuk a város egész területének 
alaposabb vizsgálatát, és azon belül a szociális szórványterületek feltárását és 
kijelölését. A KSH által kijelölt Szalasztó u. a korábbi évek fejlesztéseinek 
köszönhetően mára már nem tekinthető szegregátumnak, ahogy ezt a melléklet 
statisztikai adatok is bizonyítják. 
 
Megállapíthatjuk, hogy Keszthely városban jelenleg nincs a statisztikai szempontok 
alapján elkülöníthető, valódi szegregált lakóterület, azonban néhány utcában még 
mindig beszélhetünk kisebb szórványok kialakulásáról. Telepszerű lakókörnyezet 
Keszthely városában nem található, és a legtöbb esetben a szórványok kezeléseként 
mindössze néhány hátrányos helyzetű család elhelyezéséről és szociális ellátásáról van 
szó. 
 
Keszthelyen Fenékpuszta és a Szendrey-major területe jellemezhető szociális 
szempontból kritikus területeknek, hiszen itt hosszú évtizedek óta él néhány 
többgyermekes család alacsony közműellátottságú, kis alapterületű, alacsony 
komfortfokozatú házakban, ráadásul nehéz a tömegközlekedés, és az utak állapota sem 
kielégítő. Mindkét helyszín állami tulajdonú terület, Fenékpuszta a Kincstári 
Vagyonigazgatóság, a Szendrey-telep a Pannon Egyetem kezelésében van. Az itt élő 
lakosok többnyire nem hátrányos helyzetűek, vagy roma származásúak, saját bevallásuk 
szerint a lakókörnyezetükkel elégedettek, és nem áll szándékukban elköltözni. A 
területeken a kezelők turisztikai jellegű fejlesztéseket terveznek (lsd. akcióterületi 
fejlesztések). 
 
A 2001-2007 közötti időszakban Keszthely városban az alábbi, hátrányos helyzetű 
lakosok nagyobb arányú jelenlétével jellemezhető szociális szórványok alakultak ki: 

1. Sopron u. 45. (kb. 10 család élt itt) 
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2. Téglagyári terület (mára teljesen megszűnt, a KSH 2001 évi nyilvántartása még 
jelöli) 

3. Pethő u. 5. (4 család élt itt, az épület lebontása azóta megtörtént) 
4. Szalasztó u. 19. (több mint 10 család élt itt) 
5. Cserszeg u. 2. (6-7 család élt itt) 

 
Keszthely Város Önkormányzata hatékony szociális politikájának köszönhetően 2008-
ra sikerült a fent említett szórványterületeket felszámolni, és a lakosok többségének 
a korábbi alacsony komfortfokozatú, kis alapterületű, rossz közműellátottságú lakás 
helyett méltó életkörülményeket biztosító, alacsony fenntartási költségű önkormányzati 
bérlakásokat biztosítani. 
 
Jelenleg magántulajdonú, hátrányos helyzetű családok által lakott ingatlanok közül 
rossz állapotban az alábbiak vannak: Cserszeg u. 6., 12., 26., illetve a Vásár tér 1. szám 
alatti ingatlanok.  
 
A szórványok felszámolását az önkormányzat több szociális típusú intézkedés 
egyidejű alkalmazásával érte el:  

- A hátrányos helyzetű, alacsony társadalmi pozíciójú családok frekventált, jó 
lakókörnyezetbe történő integrálásával (pl. Rákóczi tér. 13., Fuvaros u. 3., Vásár 
tér 10.) – itt jellemzően iskolázott, munkajövedelemmel rendelkező, 
társadalmilag elismert szomszédok „veszik körül” a családot, ezzel segítve 
integrálódásukat. 

- Szociális bérlakás építéssel (Lőtéri u.): itt új építésű, komfortos, jól 
megközelíthető 12 lakásos sorház épült, ahova pályázat útján a 
szükséglakásokban élő családok nyerhettek elhelyezést. Nem csak hátrányos 
helyzetűek élnek itt, és a lakók közül sokaknak van rendszeres munkajövedelme. 
A szociális bérlakások igénybevétele pályázat útján történt, választható 
lehetőségként került kiajánlásra.  

- Az önkormányzat további 12 db, a jelenleginél nagyobb alapterületű lakás 
építését tervezi, olyan területen, ahol a bérlakásépítés követeztében nem 
képződik újabb szegregátum. 

- Közmunkaprogramokkal igyekszik csökkenteni a szezonális munkalehetőségek 
okozta jövedelemingadozást. 

 
Az anti-szegregációs szakértő által kiemelt 5 utca: 

- Kárpát u.  
- Magyar u.  
- Zsidi u.  
- Lőtéri u. 
- Szalasztó u. 

 
Az utcák részletesebb bemutatásával és a kapcsolódó statisztikai adatok elemzésével a 
jelen fejezet 6.3. pontja foglalkozik. 

 



24. táblázat – A KSH 2001-es népszámlálás adataiból előállított mutatók 
 

Mutató megnevezése 
Keszthely 
összesen 

1.Ba 
Balaton-

part 

2.Gi1 - Déli és 
nyugati 

gazdasági 
terület 

3.Gi2 - Északi és 
keleti gazdasági 

terület 

4.Tf - 
Turisztika 
fejlesztési 

terület 

5.Vk - 
Városközpo

nt 

6.L1 - Déli 
és nyugati 
lakóterület 

7.L2 - 
Északi és 

keleti 
lakóterület 

8.L3 - 
kertvárosi 
lakóterület 

Lakónépesség száma 22 388 20 4 22 59 4 171 8 565 8 229 761 
Lakónépességen belül 0-14 évesek 
aránya 

14,7 5,0 0,0 13,6 18,6 13,7 12,8 16,3 17,6 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 
aránya 

65,3 55,0 100,0 59,1 59,3 62,5 68,4 64,2 62,9 

Lakónépességen belül 60- x évesek 
aránya 

20,0 40,0 0,0 27,3 22,0 23,8 18,9 19,5 19,5 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

20,8 45,5 0,0 46,2 40,0 25,6 15,3 21,4 18,6 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebb népesség arányában 

17,7 18,8 100,0 5,6 7,9 18,0 22,0 14,7 12,3 

Lakásállomány (db) 9 128 14 1 11 17 1 771 3 382 3 134 608 
Alacsony komfort fokozatú lakások 
aránya 

9,6 0,0 0,0 90,9 23,5 13,2 3,1 9,3 19,7 

Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

39,4 54,6 50,0 23,1 40,0 45,7 39,7 36,1 33,6 

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

11,2 27,3 0,0 15,4 25,7 16,0 7,7 11,2 9,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 
éves népességen belül 

56,9 41,7 50,0 62,5 52,5 51,7 56,7 59,7 61,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 

36,1 70,0 0,0 36,4 52,6 44,3 33,5 34,2 34,0 

Állandó népesség száma 21 540 20 4 22 59 3 917 8 034 8 167 758 
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25. táblázat – A 2008-as önkormányzati adatokból előállított mutatók a szakértő által megjelölt területekre 
 

Mutató megnevezése Kárpát utca Zsidi utca Szalasztó utca Magyar utca Lőtéri utca 

 2008. évi önkormányzati 
adatok 

utca 
egészére 

vonatkozó 
adatok  

utcában élő 
hátrányos 

helyzetűek, 
romák  

utca 
egészére 

vonatkozó 
adatok  

utcában élő 
hátrányos 

helyzetűek, 
romák  

utca 
egészére 

vonatkozó 
adatok  

utcában élő 
hátrányos 

helyzetűek, 
romák  

utca 
egészére 

vonatkozó 
adatok  

utcában élő 
hátrányos 

helyzetűek, 
romák  

utca 
egészére 

vonatkozó 
adatok  

utcában élő 
hátrányos 

helyzetűek, 
romák  

Állandó népesség száma  89 - 152    107    141     23   

Lakónépességen belül 0-14 
évesek (fő) 

32 - 18    21    23    6   

Lakónépességen belül 15-59 
évesek (fő) 

53 - 105    62    87    16   

Lakónépességen belül 60- x 
évesek (fő) 

4 - 29    24    31    1   

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

 48,3    25,7    31,8    14,9    69,6   

Felsőfokú végzettségűek a 25 
éves és idősebb népesség 
arányában 

 4,5    5,9    14,0    12,1    0   

Lakásállomány (db)  19 15  18  2  38  8   56 8  12   9 
Alacsony komfort fokozatú 
lakások (db) 

 7  7  5  2 0  0  12  6  0  0 

A komfort nélküli, félkomfortos 
és szükséglakások a lakott 
lakásokon belül (db) 

 12  10  0  0 0  0  0  0  0  0 

Az egyszobás lakások a lakott 
lakásokon belül (db) 

 8  8  12  1 6  5  6  4  12  9 
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Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

 79,2    38,0    35,5    25,3    75,0   

Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres 
munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

 34,0    19,0    24,2    9,2    43,8   

Foglalkoztatottak aránya a 15-
64 éves népességen belül 

 18,9    52,4    61,3    69,0    25,0   

Foglalkoztatott nélküli 
háztartások (db) 

 3    1    1    0    2   

A gazdaságilag nem aktív 
népesség aránya az utcában élő 
lakónépességen belül 

 87,6    62,5    60,7    52,5    82,6   

Munkanélküliek aránya az 
utcában élő lakónépességen 
belül (munkanélküliségi ráta) 

 24,7    15,8    8,4    2,8    26,1   

Tartós munkanélküliek 
(legalább 360 napig) aránya 

 15,7    7,9    2,8    0,7    1,3   

Azon aktív korúak (15-59 éves) 
aránya, akiknek 2001-ben a 
jövedelemforrásuk kizárólag 
állami vagy helyi támogatás volt 

 71,7    26,7    24,2    13,8    31,2   



6.2. A városrészek összehasonlító elemzése 
 
A város egészére vonatkozó részletes helyzetelemzést az IVS vonatkozó fejezete 
tartalmazza. Az alábbi analízis célja, hogy a város egészét, a városrészeket és a 
hátrányos helyzetű lakosság által koncentrált területeket összehasonlítsa. 
 
A város lakónépessége 2001-ben 22 388 fő volt, melynek több, mint 75%-a a Déli és 
nyugati lakóterület illetve az Északi és keleti lakóterület  területén élt. A lakosság 
közel 18 %-a tartozott a Városközponthoz, a többi városrészben csak csekély számú 
lakosság élt. 
 
A lakosság kormegoszlását vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a nyolc városrészben az 
aktív korúak (15-59 évesek) aránya, ha nem is azonos, de nem tér el jelentős mértékben, 
ha nagyobb eltérés található azt a lakónépesség alacsony száma indokolja. A fiatal és 
idősebb lakosság aránya esetében is majdnem azonosak a mutatók. 
 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát vizsgálva az aktív-
korúakon (15-59 évesek) belül egyértelműen azt kell megállapítanunk, hogy a Balaton-
part, Északi és keleti gazdasági és Turisztika fejlesztési területen az alacsony 
iskolázottságú lakosság jelentősen nagyobb arányban van jelen (40-46% között), mint a 
többi városrészben, azonban ezekre a területekre is az alacsony lakosságszám jellemző. 
Ez az adat már önmagában valószínűsíti számunkra, hogy a területen az alacsonyabb 
státuszú lakosságcsoportok jelenléte erőteljesebb, mint a település egyéb részein. Ezzel 
összhangban a felsőfokú végzettségűek aránya e területeken (Északi és keleti gazdasági 
és Turisztika fejlesztési területen) a legalacsonyabb, bár a Déli és nyugati lakóterület 
városrész magasabb számú képzettebb lakossága ezt az eltérést némileg ellensúlyozza.  
 
Igen jelentősen mutatkoznak meg a városrészek közötti különbségek az alacsony 
komfortfokozatú lakások tekintetében. A legkedvezőtlenebb helyzetben az Északi és 
keleti gazdasági területe van, ahol az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 90,9 
%, szemben a 9,6 % városi átlaggal. 
 
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, és a „legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktívkorúakon belül” kombinált mutató tekintetében a 
Balaton-part, Turisztikai fejlesztési terület illetve a Városközpont városrész hátrányos 
helyzete mutatkozik meg. 
 
Már e helyen jelezni érdemes, hogy a Szalasztó utca a Városközpont területén 
helyezkedik el. 
 
Az eddigi városrészi elemzéseket folytatva következő lépésként a segélyezési mutatókat 
vizsgáljuk meg. 
 



26. táblázat - Városrészek és kijelölt utcák segélyezési mutatói (önkormányzati nyilvántartás alapján) 
 

IVS-ben azonosított 
városrészek 

Lakónépesség száma 
 

Lakásállomány 
 

Lakások száma 
(önkormányzati – 

Vüz. Kft. 
kimutatása szerint) 

 

LFT*-ben 
részesülők 

száma 
(fő) 

Rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők 
száma (fő) 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesülők 
száma (fő) 

HHH gyerekek 
aránya a 

településrészen 

Romák 
száma (fő)3 

 

1. városrész - Ba 20 5 0 0 114 8 - n.a. 
2. városrész –Gi1 4 1 1 3 95 11 2 n.a. 
3. városrész- Gi2 22 11 19 11 21 72 11 n.a. 
4. városrész – Tf 59 17 0 0 0 - - n.a. 
5.városrész – Vk. 4 171 1 771 195 89 78 76 7 n.a. 
6.városrész – L1 8 565 3 382 82 99 86 102 3 n.a. 
7.városrész – L2 8 229 3 134 69 90 104 119 - n.a. 
8.városrész – L3 761 608 0 2 9 11 - n.a. 
Külterület 557 190 0 n.a. n.a. - - n.a. 
Kárpát u. 89 - 19 8 9 8 2 n.a. 
Zsidi u. 152 - 18 1 0 8 0 n.a. 
Szalasztó u. 107 - 38 4 4 7 1 n.a. 
Magyar u. 142 - 52 4 6 2 0 n.a. 
Lőtéri u. 23 - 12 4 6 4 1 n.a. 
Város egészére 
vetített mutató** 

22 388 9 119 366 294 318 399 23 217 

* Beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt 
** Az adott segélyezés típus aránya a város összes lakásszámához viszonyítva 

                                                 
3 Fenékpuszta területén 
4 2001 óta épült szociális bérlakásokban lakók miatt tapasztalható eltérés 
5 A kisebbségi törvény alapján a nyilvántartásuk nem megengedett. 



6.2.1. A kijelölt szociális szórványterületek jellemzése 
 
A Szalasztó utca és környéke a Városközpont területén helyezkedik el. A KSH 
népszámlálási adatai alapján utcában élő lakosság számát figyelembe véve - a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül - mindkét mutató értéke 2001-ben meghaladta az 50-50 
%-ot, a lakossága pedig meghaladta az 50 főt, tehát a Szalasztó u. - Bem J. u. - 
Kisfaludy u. - Kossuth Lajos u. által körülhatárolt terület szegregátumnak minősült. 
A 2008-as önkormányzati adatok alapján ez a terület azonban már nem nevezhető 
szegregátumnak, mivel a fentiekben megadott mutatók már nem teljesülnek (2. sz. 
táblázat). 
 
A szakértő által kijelölt veszélyeztetett utcák tekintetében csak egész utcára vonatkozó 
adatok állnak rendelkezésünkre, mivel a hátrányos helyzetű lakosság száma 
tekintetében nincs pontos adat. Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a 
veszélyeztetett területeken élő népesség száma: 

- Kárpát u.    89 lakos 
- Lőtéri u.    23 lakos 
- Zsidi u.  152 lakos 
- Magyar u.  142 lakos 
- Szalasztó u. 107 lakos 

 
A fentiekben kijelölt utcákban élő lakosság esetében a szegregátum mutatói egyik 
esetben sem érik el az 50-50 %-ot, kivételt képez ez alól a Lőtéri utca, itt viszont a 
lakosságszám 23 fő. Az önkormányzat az elemzés eredményeinek megfelelően 
átalakítja szociális lakásépítési programját, hiszen a Lőtéri utcába tervezett szociális 
lakásépítés II. ütemével, a lakosok számának növekedésével a területen szegregátum 
jöhet létre. Új szegregátum kialakulásának megakadályozása érdekében az 
önkormányzat a Lőtéri utcában tervezett szociális lakásépítést új területen, másik 
városrészben valósítja meg.  
 
Oktatási helyzet 

 
Keszthely Város a térség nevelési-oktatási központjaként funkcionál. A városban élők 
létszámához viszonyítva magas az oktatási intézmények száma. 
 
A Szalasztó utca, Kárpát utca, Lőtéri utca, Zsidi utca, Magyar utca területéről az Egry 
József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe járnak a 
gyermekek. A Szalasztó utcában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 8 fő, a Kárpát 
utcában 9 fő, a Magyar utcában 2 fő, a Lőtéri utcában szintén 2 fő. A gyermekek az 
Egry József Általános Iskolában, illetve a Zöldmező utcai Általános Iskolában, valamint 
a Nagyváthy János Szakközépiskolában tanulnak. 
 
Jelenleg nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy a leromlott területeken élő HHH 
gyermekek közül kik azok, akik egyúttal SNI gyermeknek is minősülnek, ezért a 
helyzetelemzést a következő tanévtől komplexebbé kell tenni az intézményekben. Az 
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iskolák esélyegyenlőségi programja alapján a beiskolázási területeken felkutatásra 
kerülnek azok a tanulók, akik halmozottan hátrányos helyzetűnek minősíthetőek.  
 
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés minden tanuló számára helyben 
biztosított. 
 

27. táblázat - Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése (önkormányzati 
adatok alapján) 

 
Tanulólétszám az osztályszervezés mondja szerint 

OM 
azonosí

-tó 
Intézmény név 

Tanuló létszám 
Összesen/SNI/HH/HH

H 

Normál tanterv 
Összesen/SNI/HH/HH

H 

Emelt szintű 
oktatás 

Összesen/SNI/
HHH 

Gyógypedagó-
giai tagozat 

Összesen/SNI/
HHH 

Csány-Szendrey Általános 
Művelődési Központ 

366 13 70 0 366 13 70 0 0 0 
37491 

Belvárosi Tagiskola 492 4 105 0 492 4 105 0 0 0 

37489 

Egry József Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 

499 13 154 2 499 13 154 2 0 0 

40168 

Festetics György 
Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 

342 0 7 0 342 0 7 0 0 0 

37651 

Keszthely Város 
Vendéglátó, 
Idegenforgalmi 
Kereskedelmi Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma 

813 8 59 0 813 8 59 0 0 0 

37634 Vajda János Gimnázium 519 0 0 0 519 0 0 0 0 0 

38576 
Zöldmező Utcai Általános 
Iskola, Diákotthon és 
Kollégium 

176 20 0 0 176 20 0 0 0 0 

Asbóth Sándor Térségi 
Középiskola ,Szakiskola 
és Kollégium 

862 12 119 64 862 12 119 64 0 0 
37656 

Nagyváthy János 
Tagintézmény 

338 17 36 16 338 17 36 16 0 0 

37655 
Közgazdasági 
Szakközépiskola 

280 0 17 5 280 0 17 5 0 0 

200434 
Ranolder János Római 
Katolikus Általános Iskola 

259 7 88 0 259 7 88 0 0 0 

37492 

Család Általános Iskola és 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 

51 2 0 0 51 2 0 0 0 0 

37494 
Életfa Általános és 
Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola 

46 2 0 0 46 2 0 0 0 0 

39431 
Farkas Edit Szakiskola és 
Kollégium 

109 30 0 0 109 30 0 0 0 0 
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Sopron Utcai Napközi 
Otthonos Székhely Óvoda 

599 10 59 3 599 10 59 3 0 0 

Gagarin Tagóvoda 112 2 13 0 112 2 13 0 0 0 
Életfa Tagóvoda 175 3 0 0 175 3 0 0 0 0 
Vörösmarty Tagóvoda 90 2 6 0 90 2 6 0 0 0 
Tapolca úti Tagóvoda 47 1 11 0 47 1 11 0 0 0 
Kísérlet úti Tagóvoda 66 1 8 0 66 1 8 0 0 0 

37251 

Sopron Székhely Óvoda 109 1 21 3 109 1 21 3 0 0 
 ÖSSZESEN: 5751 138 714 90 5751 138 714 90 0 0 

 
Foglalkoztatás 
 
A munkaerőpiactól való távolság jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a családok anyagi 
helyzetének megrendülése, elszigetelődése, végső soron a szegregációs folyamatok 
elindulása szempontjából. A város saját lehetőségeire és a munkaerő-piaci szolgáltató 
szervezetek kínálta lehetőségekre támaszkodva próbálja javítani a munkaerő-piaci 
esélyeket. A Kistérségi Családsegítő Szolgálat 2007. január 1-től ellátja az aktív korú 
nem foglalkoztatottak beilleszkedését segítő programját a Kistérség területén. A 
program során végzett munka megkönnyítette a kiválasztást a Kistérségi Közmunka 
programba. A munka során a Kistérségi Családsegítő szolgálat szoros együttműködést 
épített ki a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi 
Kirendeltségével.  
 
A statisztikai adatszolgáltatást nehezíti, hogy a munkalehetőségek szezonális jellege 
miatt egy család akár évi 6-8 alkalommal is jelentkezik a hivatalban, és részére több 
határozat is születik - tavasszal támogatások megszüntetése, ill. szüneteltetése, ősszel az 
újraindításuk miatt. 
 
A Máltai Szeretetszolgálat a munkanélküliség felszámolása érdekében hamarosan 
Szociális foglalkoztatót indít, ahol kiemelt szerepet kap a hátrányos területeken élő 
munkanélküli lakosság. 
 
A kijelölt utcák tekintetében a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül a 
Szalasztó u. (61,3%) és Magyar u. (69%) esetében magas (2. Táblázat). A Kárpát 
utcában (79,2%) és Lőtér (75%) utcában élő rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkező lakosság aránya az aktív korúakon belül különösen rossz értéket mutat, 
hiszen mindkét utca esetében a városi átlag majdnem kétszeresét is eléri. 
 
Szociális helyzet 
 
Szociális ellátást nyújtó intézmények a következők: Keszthely Város Önkormányzat 
Egyesített Szociális Intézménye, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Szent 
Erzsébet Jótékonysági Alapítvány, Városi Kórház, Nevelési Tanácsadó. 
 
Keszthely Város Önkormányzata 2008-ban Közoktatási esélyegyenlőségi 
helyzetelemzést készített, a későbbiekben Közoktatási Esélyegyenlőségi Cselekvési 
Terv kidolgozását tervezi, amelyek közösen alkotják majd Keszthely Város 
Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját. A program célja az 
esélyegyenlőség biztosítása az oktatás területén. 
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A szociális ellátás Keszthelyen magas szintű, nincs ellátatlan terület a városban. 
 
A területek segélyezési, támogatási megoszlása a kijelölt utcák alapján – a hátrányos 
helyzetű, roma népesség vonatkozásában: 
 

28. táblázat – Támogatások, segélyek megoszlása 
 

Ápolási 
díj 

Átmeneti 
segély 

Lakás-
fenntartási 
támogatás 

Rend-
szeres 
szociális 
segély 

Közgyógy-
ellátás 

Rend-szeres 
gyermek-
védelmi 
támogatás 

Halmozottan 
hátrányos 
gyermekek 
száma 

Kárpát u. 0 19 8 9 3 8 2 
Lőtéri u. 0 10 4 6 1 4 1 
Zsidi u.  1 7 1 0 3 8 0 
Magyar u.  0 6 4 6 2 2 0 
Szalasztó u.  10 4 4 3 7 1 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A vizsgálat alapján a legtöbb támogatást, segélyt a Kárpát utcai hátrányos helyzetű 
lakosok, ezt követően pedig a Szalasztó utcai lakosok kapják. 

 
Szociális ellátást nyújtó intézmények, helyi civil segítők a leromlott területeken: 

o Az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) munkatársainak feladata 
(összesen 80 fő) a gyermekjóléti nappali ellátás és a felnőttvédelmi alap- 
és szakellátás biztosítása.  

o Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál 9 fő dolgozik 
családgondozóként, akiknek egyik fő feladatok a prevenció, illetve a 
helyszínen történő rendszeres szociális segítő munka, tanácsadás. A 
szolgálat közel 200 családot lát el. A Gyermekjóléti Szolgálatnál több 
mint 200 gyermeket gondoznak, vettek védelembe. 

o Esélyek Háza hálózatos működésével koordinálja az Érdekvédelmi 
szervezeteket, illetve nyújt információt a népesség és hátrányos helyzetű 
lakosság számára 

o Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői rendszeres kapcsolatban 
állnak a hátrányos helyzetű, alacsony státuszú lakossággal. Aktív 
kapcsolatot tartanak a helyi roma közösségekkel éppúgy, mint a helyi 
Önkormányzattal. Az SZMSZ módosítások során a testület több 
alkalommal tárgyalta a CKÖ bevonását az önkormányzati munkába. 

o Keszthelyen Roma Integrációs Koordinátor is működik. 

o Szociális étkeztetésre a Georgikon u. 3. szám alatt működő Idősek 
Klubjában, és a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány ingyen 
konyháján van lehetősége a hátrányos helyzetű lakosságnak. 
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A vizsgált utcákra vonatkozó segélyezési mutatók: 
 

29. táblázat Rendszeres szociális segély (2005-2007) 
 

Hátrányos 
helyzetű utcák 

esetében 
2005. 2006. 2007. 

Szalasztó 6 5 4 

Zsidi 3 2 2 

Kárpát 6 6 10 

Magyar 4 3 4 

Lőtéri - - 7 

Összesen fő: 19 16 27 

Összeg6:    

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás 
 

30. táblázat - Gyermekvédelmi támogatások alakulása (2005-2007) 
 

2005. 2006. 2007. 
Hátrányos 

helyzetű utcák 
rendszeres 

gyermekvédelmi 
támogatás 

gyermekvédelmi 
kedvezmény 

gyermekvédelmi 
kedvezmény 

Szalasztó u. 12 10 7 
Kárpát u. 10 7 5 
Zsidi u.  13 7 5 
Lőtéri u. - - 2 

Magyar u. 8 4 1 

Összesen fő: 
43 család 
73 gyerek 

28 család, 46 
gyerek 

20 család, 53 
gyereke 

Összeg: 
4 760 184.-Ft 

(90% állami, 10% 
önkormányzati) 

- 
530 000.- Ft 

(100 % állami) 

Forrás: Önkormányzati nyilvántartás 
 
A gyermekvédelmi támogatás, amely étkezési és tankönyvkedvezményből áll, nem 
jelent hátrányos helyzetet, hiszen a nagycsaládos kérelmezők is részesülnek benne. A 
családi pótlék kiegészítése, ezért is szűnt meg 2006 jan. 1-től a havi pénzellátása, mert 
beépült a családi pótlék összegébe.  

Lakáskörülmények 

 
A 2. számú táblázat alapján a kijelölt utcákban 143 lakás található, amelyből 18,6 % 
alacsony komfortfokozatú. A utcákban lévő önkormányzati bérlakások száma az összes 
lakás számához viszonyítva több mint 25 %. A lakott lakások tekintetében az egyszobás 
lakások aránya 30,8 %, a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 8,4 
%. 
                                                 
6 Nem releváns, törvényileg meghatározott összeg. 
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Önkormányzati bérlakások száma: 

- Szalasztó utca  13 db 
- Kárpát utca   7 db egylakásos 
- Lőtéri utca   12 db egylakásos 
- Zsidi utca   5 db többlakásos 
- Magyar utca   nincs önkormányzati tulajdonú bérlakás 

 
Az utcákban néhány esetben előfordul, hogy a lakásokat önkényes lakásfoglalók lakják,  
A város vezetősége 2007-ben 12 db új lakást adott át a hátrányos helyzetű lakosság 
számára, korábban pedig a környező falvakban vásárolt lakásokat a rászoruló családok 
számára. Mivel ezek az ingatlanok lényegesen olcsóbbak voltak, az önkormányzat több 
család számára tudott megfelelő lakást biztosítani. 
  
A jövőbeni tervek alapján az önkormányzat újabb 12 lakással szeretné segíteni a 
rászorulókat. A lakások a már meglévő 12 db új lakás közelében (Lőtéri utca) kerülnek 
megépítésre. A szegregáció kialakulásának elkerülése érdekében az önkormányzatnak át 
kell vizsgálnia a szociális lakás rendeletet, valamint az ezen a területen (Külső Zsidi út) 
kialakult telepszerű környezet felszámolását is kezdeményezni szükséges. Az 
önkormányzat a szociális lakásrendelet módosításával igyekszik hozzájárulni a 
telepszerű lakókörnyezet felszámolásához.  
 

31. táblázat - Lakásfenntartási támogatás (2005-2007) 
 

Hátrányos helyzetű 
utcák 

2005. 2006. 2007. 

Magyar u. 7 8 9 
Szalasztó u. 8 7 3 

Kárpát u. 7 5 9 
Zsidi u. 4 3 5 
Lőtéri u. - - 2 

Összesen fő: 26 23 28 
Összeg: 1423300 1245600 1443000 

 
Infrastrukturális ellátottság 
 
A város infrastrukturális ellátottságának aránya jó, néhány esetben (utcában) viszont 
nem teljes az infrastruktúra kiépítettsége. A városon belül az úthálózat-kiépítettség 
aránya jó, azonban a „burkolt út” kifejezés nem minden esetben jelent jó minőségű utat. 
Gyakran előfordul, hogy csupán vékony aszfaltréteggel ellátott, vagy bitumenezett, 
gyengébb minőségű felülettel találkozunk. A városrészek, utcák közműellátottságról 
részletesebb bemutatást a 9. sz. táblázat nyújt. 
 
Kárpát utca 
Az utca Zsidi u. felöli oldala jó állapotú, ezt követően leszűkül és rendezetlenné válik, 
földútba megy át. Járda nincs, gyakoriak a „lomis” illegális szemétkupacok. Korábbi 
építésű önkormányzati lakásokhoz, amelyek a kiépített úttól Ny-i irányban fekszenek 
(Kárpát u. 18-20.) nem vezet kiépített (szilárd burkolatú) út, ezek a lakások nem 
rendelkeznek gáz csatlakozással, csapadékvíz elvezetéssel. 
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A terület vezetékes víz és közvilágítás infrastruktúrája csak részben megoldott. A 
pormentes út kiépítése is indokolt. 
 
Lőtéri utca 
Az utca eleje rendezett, itt épültek a szociális bérlakások, amelyek kulturált 
lakókörnyezetet biztosítanak. A lakásokhoz új járda is épült. 
 
Zsidi u. 
Az út egy része a Magyar Közút KHT kezelésében-, Zsidi úti szakasza önkormányzati 
tulajdonban van. Mivel rendszeresen „kerékvályúsodik” a kőszállítási gépkocsik miatt, 
állapota megfelelő. 
Az út külső szakaszán nincs kiépített járda, ezért a jelentős mértékű gyalogos forgalom 
az úttesten közlekedik, ebből kifolyólag veszélyes útszakasznak minősül. Az útesttel 
párhuzamosan futó nyílt árok felújítása indokolt. 
 
Magyar utca 
Az utca teljesen beépített, az út állapota leromlott, csapadékvíz elvezetése nem 
megoldott. A járda állapota rossz, egyenetlen, töredezett. 
 
Szalasztó utca 
Az utca városias jellegű, burkolata leromlott, a közműaknák rossz állapotban vannak. 
Járda van, ami javításra szorul. A vezetékes víz és szennyvíz csatorna kiépítettsége az 
egész utcára nem mondható el. A pormentes út kiépítése indokolt. 
 
 



32. táblázat - A település infrastrukturális ellátottsága (önkormányzati adatok alapján) 
 Azon utcák, ahol részben, vagy egészében nem találhatóak A halmozottan hátrányos gyerekek száma 

az el nem látott utcákban 
A városrészek nevei, ahol az utcák 
találhatóak 

Vezetékes víz Kárpát u., Lendl u., Öv u., Gyöpi u., Jankó J. u. 
Bokréta u., Rigó u., Ifjúság u., Magvető u., Népfördő u., 
Keringő u., Árnyas u. 
Szalasztó u., Katona u., Nagy L. u., Árpád u., Hóvirág u., 
Cserszeg u. 
Fenékpuszta 
Szendrey-telep 

Gi2 
L3 
Vk-L2 
Ba 
Gi1 

Áram Nincs ellátatlan terület  

Közvilágítás Kárpát u., Lendl u., Öv u., Gyöpi u., Jankó J. u.  
Bokréta u., Rigó u., Ifjúság u., Magvető u., Népfördő u., 
Keringő u., Árnyas u. 
Fenékpuszta 
Szendrey-telep 

Gi2 
L3 
Ba 
Gi1 

Szennyvíz csatorna Kárpát u., Lendl u., Öv u., Gyöpi u., Jankó J. u. 
Szalasztó u., Katona u., Nagy L. u., Árpád u., Hóvirág u., 
Cserszeg u. 
Fenékpuszta 
Szendrey-telep 

Gi2 
Vk-L2 
 
Ba 
Gi1 

Gáz Bokréta u., Rigó u., Ifjúság u., Magvető u., Népfördő u., 
Keringő u., Árnyas u. 
Fenékpuszta 
Szendrey-telep 

L3 
 
Ba 
Gi1 

Pormentes út Kárpát u., Lendl u., Öv u., Gyöpi u., Jankó J. u. 
Bokréta u., Rigó u., Ifjúság u., Magvető u., Népfördő u., 
Keringő u., Árnyas u. 
Szalasztó u., Katona u., Nagy L. u., Árpád u., Hóvirág u., 
Cserszeg u. 
Kinizsi u., Ruszek u., Pázmány u., Zámor, Bajcsy Zs. u. 
Fenékpuszta 
Szendrey-telep 

Kastély u. (2 fő) 
Szendrey-telep (2 fő) 
Kossuth u. (2 fő) 
Kárpát u. (9 fő) 
Magyar u. (2 fő) 
Lőtéri u. (2 fő) 
Lehel u. (2 fő) 
Szalasztó u. (8 fő) 
Schwarz D. u. (2 fő) 
Vásár tér (1 fő) 

Gi2 
L3 
Vk-L2 
L2 (Újzámor) 
Ba 
Gi1 

Összes HHH gyermekek száma 32 fó 



 
Fejlesztési programok hatása a leromlott területeken illetve a város egészén nézve 
 
Az IVS tervezése és készítése során folyamatosan érvényesülő szempont volt, hogy a 
2007-2015 közötti városfejlesztési programok, és a meglevő településfejlesztési 
koncepció alapján készülő fejlesztési programok hozzájáruljanak a szegregáció 
csökkenéséhez. 
 
Az új fejlesztési programok: 

o Közterület fejlesztés– városi funkciók 

� A Fő tér rekonstrukciója 

� Várkert rekonstrukciója 

� Gyalogos zóna bővítése a Kastély utca, Szalasztó utca, Rákóczi tér, Bem 
utca, Lovassy utca, Deák utca területén 

o Közösségi célú fejlesztés  

� Fő téri templom rekonstrukciója 

� Szelektív hulladékszigetek elhelyezése 

� Informatikai térfigyelő rendszer (WIFI) kiépítése 

o Közszolgáltatási célú fejlesztés 

� Kongresszusi Központ és Színház bővítése 

� Goldmark ház rekonstrukciója 

� Önkormányzati és egyházi tulajdonú épületek homlokzat-rekonstrukciója 

o Gazdasági célú fejlesztés  

� Fő téri kéregparkoló megépítése 

� Piaccsarnok építése a Városi Piac területén 

o Közösségi célú ESZA forrásból megvalósuló program 

• Helyi kötődést erősítő akciók szervezése 

• Marketing-akciók 

o A projekt hatására magán forrásból megvalósulható üzleti célú fejlesztés 

• Magántulajdonban lévő épületek homlokzat-rekonstrukciója 

 
A belváros turisztikai fejlesztéseinek középpontjában a Fő tér és a sétálóutca 
rehabilitációja szerepel, mely kiegészül a területre kidolgozott gazdaságélénkítő, 
beruházásösztönző programokkal. 
 
A fejlesztési programok egyaránt előnyösek minden keszthelyi lakos számára. A 
belvárosi fejlesztés a Szalasztó utcára különösen előnyös hatást fog gyakorolni, hiszen 
egyrészt forgalomcsillapított övezetté alakul, másrészt megvalósul az utca 
rekonstrukciója, közműrendszer felújítása, világításkorszerűsítése, burkolatcseréje. 
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A fejlesztés további területei nem érintik a kijelölt utcákat, viszont gazdasági, 
társadalmi szempontból hatást fognak gyakorolni rájuk, ezáltal ezek a területek is 
fejlődni fognak. 
 
 
6.3. Anti-szegregációs Program 
 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Keszthely számára is az egyik 
legfontosabb célkitűzés. A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetésének alapfeltétele, 
hogy mindenki számára egyenlő mértékben biztosítva legyen az oktatás, munkavállalás, 
lakhatás, alapvető infrastrukturális ellátáshoz való hozzáférés. Ennek érdekében 
törekedni kell a már meglévő telepszerű környezet felszámolására, a további 
szegregátumok kialakulásának megakadályozására, melyek legalapvetőbb lépéseit a 
lakhatási, oktatási, foglalkoztatási és szociális területeken kell biztosítani. 
 
6.3.1. Városi szintű beavatkozások 

 
6.3.1.1. Az idősek elszigetelődésének, társadalmi szegregációjának oldása 
 
A korstruktúra jelenlegi helyzetéből és a várható fejleményekből egyértelműen 
következik, hogy a városban élő idős emberek szegregációjának, társadalmi 
elszigetelődésének megelőzése és szociális szükségleteinek kielégítése céljából az 
alábbi feladatok végrehajtása mutatkozik szükségesnek. 
 

� Az idősek segítését célzó helyi szociális védelmi rendszer megerősítése a 
területi ellátásban. 

 
� Az időskori biztonság megteremtésének egyik leghatékonyabb eszköze a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A rendszer jelenleg 40 db készülékkel 
üzemel, amelynek hatását további készülékek elhelyezésével lehetne fokozni. A 
feladat ellátását az Egyesített Szociális Intézmény végzi a Gondozóház keretein 
belül. A Keszthelyi-hévízi Kistérségi Többcélú Társulás előzetes igényfelmérése 
alapján újabb 55 készülék elhelyezésére került sor. A szolgáltatással 
megvalósulhat az a fontos célkitűzés, hogy az ellátórendszerre nehezedő nyomás 
mérséklése mellett erősödjön az egyedül élő rászoruló idős emberek 
biztonságérzete. A tapasztalatok szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba 
bevont idősek gyógyszerfogyasztása, veszélyeztetettségi érzése jelentősen 
csökken, pszichés állapotuk stabilizálódik. 

 
� A nappali ellátás keretében az intézmények az idősek, valamint a hajléktalanok 

részére nyújt lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra. 
 
6.3.1.2. Munkaerő-piaci esélyek 
 
A város stratégiai célkitűzései között szerepel a foglalkoztatási szint javítása, illetve a 
munkanélküliség csökkentése. Az átfogó foglalkoztatás-politikai célok elérése 
érdekében különösen figyelmet kell fordítani a tartós munkanélküliek és a hátrányos 
helyzetű munkavállalók helyzetének feltárására, illetve foglalkoztatási feltételeik 
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javítására. A szezonális munkavállalás arányát hosszú távon csökkenteni szükséges, 
kiegészítésére, felváltására éves foglalkoztatást nyújtó munkalehetőségeket kell 
teremteni. 
 
A Munkaügyi Központ által folyamatosan szervezett munkaerő-piaci képzések 
(felnőttképzési programok) biztosítják a hátrányos helyzetű lakosság számára, hogy 
különböző képesítéseket (német nyelvi képzés, vállalkozás tervező, valuta pénztáros, 
ingatlanközvetítő, raktáros, C,E kategóriás jogosítvány stb.) szerezzenek. A „Lépj egyet 
előre program” keretében pedig lehetőség van a hiányzó 7-8. osztály megszerzésére. A 
Munkaügyi Központ intenzív képzés esetén (ingyenes képzés és 50%-os útiköltség 
térítés) a képzésre beiratkozóknak akár havi 69.000 Ft juttatást is nyújt. 
 
A felzárkóztató és szakképesítéseket adó képzések hozzásegítik az álláskeresőket, hogy 
újból bekapcsolódjanak a munka világába. 

A roma lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása, munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése 

 
A városban élő roma etnikumhoz tartozó néhány család és tagjaik felzárkóztatása a 
helyi szociális és közoktatási rendszerben személyre szóló szakmai megközelítéssel 
folyik. Iskolai végzettségük rendkívül alacsony, többnyire általános iskolai és 
szakmunkás képzettséggel rendelkeznek. A roma fiatalok tanulási hajlandósága erősebb 
az idősebbekénél, főként az általános iskolát szeretnék befejezni, illetve szakképző 
iskolát vagy OKJ-s tanfolyamot végeznének el szívesen.  
 
A városban élő hátrányos helyzetű, illetve roma népesség foglalkoztatási helyzetének 
javítása a célcsoport-specifikus, munkaerő-piaci és szociális szolgáltatásokkal, 
fejlesztésekkel, képzéssel, foglalkoztatással oldható meg. A képzési programok akkor 
lehetnek hatékonyak, ha a szakképzés mellett, a résztvevők számára tanácsadással, 
segítő-, utánkövető szolgáltatásokkal is csökkenti a résztvevők lemorzsolódását, és 
támogatja visszaintegrálódásukat a társadalomba. 
 
Az Önkormányzat, hogy növelje a munkaerő-piaci esélyeket, olyan alvállalkozók 
kiválasztását részesíti előnyben a fejlesztések során, melyek helyi munkaerőt, alacsony 
státuszú lakosokat foglalkoztatnak. 
 
6.3.1.3. A közoktatási szegregáció elkerülését szolgáló intézkedések 
 
A helyzetelemzés általános célkitűzése a közoktatási intézményekben biztosított 
szegregációmentesség fenntartása, valamint az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
érvényre juttatása. Az intézmények szolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításán kívül kiemelt szerepet kap az esélyteremtés, a támogató lépések, 
szolgáltatások széles körű megvalósítása, a hátrányos helyzetű, illetve a sajátos nevelési 
igényű gyermekek hátrányainak kompenzálása és az egyenlőség előmozdítása. Az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, 
az egészségügyi, a szociális igazgatási és a területfejlesztési célokat. 
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Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás-fejlesztésben az esélyegyenlőség, 
az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés biztosításának. Az esélyegyenlőség 
érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és 
szakmai fejlesztés támogatása és megvalósítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére. Az érintett intézmények 
oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmény tanulói 
összetételének összehasonlításával kiemelkedően fontos annak vizsgálata, hogy 
érvényesül-e a térségben a diszkriminációmentesség, a szegregációmentesség, és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 
támogatása. 
 
Az esélyegyenlőségi programban a következő hangsúlyos elemek megvalósítására 
törekszik. 
 

� Teljes körű óvodáztatás, iskoláztatás, kiemelten koncentrálva a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekre. 

� Az integrált oktatás optimális feltételeinek megteremtése, valamint a megfelelő 
módszertani kultúra kialakítása és interiorizálása. 

� Integrációs és képesség-kibontakoztató program folytatása, illetve kiterjesztése. 
� Az intézményi környezet és oktatás átalakítása a mozgássérültek, valamint a 

vakok és gyengénlátók speciális igényeit is figyelembe véve. 
� Esélyegyenlőséget biztosító infokommunikációs eszközrendszer kialakítása, és 

az ehhez kapcsolódó oktatás személyi feltételeinek megteremtése. 
� Keszthely város közoktatási intézményeiben is célszerűnek mutatkozik az ún. 

Helyreállító Gyakorlatok (Restorative Practices) programjának a bevezetése, 
adaptálása. Ez a program olyan konfliktuskezelő, az empatikus képességeket és 
készségeket, valamint a közösségi normaképződés megerősítését célzó módszer 
alkalmazását jelenti, amelynek segítségével jelentős eredmények érhetők el a 
gyermek közösségekben. A program harmonikus, gyermekbarát légkörben képes 
megteremteni a nevelőközösség, a gyermekközösség és a helyi társadalom 
normakövetési összhangját. 

� Szükséges fenntartani és folyamatosan biztosítani a gyermek- és ifjúsági 
korosztályt érintő drog-prevenciós munkát, tevékenységeket. 

� A megcélzott fiatalok részére jövőkép bemutatása, a jobb életminőség elérése és 
a társadalomba való beilleszkedésük érdekében. 

� Az iskolák nevelési programját ki kell egészíteni egy inkluzív nevelési 
eszközöket használó felzárkóztató és közösségépítő munkaprogrammal, 
amely elősegíti a határon túlról és a környező településekről érkező gyermekek 
befogadását, közösséggé formálását. 
 

Az oktatási integráció célja egy tudatos és jól felépített, adott esetben egyénekre szabott 
„életpálya” felépítése a kisgyermekkortól legalább az iskolaköteles kor végéig. Ennek 
elősegítésére kell az egymásra épülő oktatási rendszereket összehangolni, és a 
felkészülésben, bent maradásban segítséget nyújtó kiegészítő tevékenységeket, 
programokat fejleszteni.  
 
Az oktatás fejlesztése mellett törekedni kell arra, hogy a szülők is ösztönözve legyenek 
abban, hogy a gyerekek az oktatási-nevelési intézetekbe rendszeresen eljárjanak. 
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6.3.1.4. Fogyatékosok elszigetelődésének, társadalmi szegregációjának oldása 
 
A fogyatékos gyermekek nem részesülhetnek hátrányos megkülönböztetésben, illetve 
kirekesztésben, ezért szükséges a szegregáció csökkentése, az integrációban résztvevő 
intézmények számának növelése a befogadó óvodák, iskolák tárgyi feltételeinek további 
javítása, a segítő intézményhálózatok együttműködésének erősítése. 
 
A speciális oktatás területén felhalmozódott tudást át kell vinni az integrált területekre. 
Az oktatásban elsődleges fontosságú az integráció. A speciális intézmények - mint 
forrásközpont -, fejlesztő, tanácsadó, szakmódszertani központként működnek, 
kapcsolatot tartanak a szülőkkel, pedagógusokkal, az integrációban résztvevő 
szakemberekkel, speciális szakemberekkel, társadalmi intézményekkel. A korai 
felkutatás, a speciális terápia megkezdése, illetve a szülőknek nyújtott tanácsadás 
kiemelten fontos feladat. 
 
A fogyatékos emberek kapcsolatlétesítése, és az érintkezés feltételeinek biztosítása 
érdekében közlekedésük könnyítése, akadálymentesítés, szállító szolgálatok, távközlés, 
jelnyelvi tolmácsok, olvasható információk létesítése szükséges. 
 
A fogyatékkal élők sajátos igényei kielégítésére az egészségügyi intézmények még nem 
készültek fel kellőképpen. A jövőben az épületekbe való akadálymentes bejutás 
biztosítása mellett fontos az épületen belüli közlekedés feltételeinek megteremtése is. 
 
Tovább kell lépni a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítsa terén. A 
tájékozódást segíthetjük feliratok, formák, szimbólumok, fények, színek, burkolatok, 
hangok érzékelhetővé tételével. 
 

� A gyengénlátók, színtévesztők számára is érzékelhető nagyságban, 
formában, színben kell elkészíteni a tájékoztatást szolgáló látványelemeket. 

� A vakok számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel 
kell kiépíteni az információs elemeket.  

� A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, 
fénnyel kell kiegészíteni. Az egészségügyi ellátásban dolgozóknak 
figyelemmel kell lenni a fogyatékkal élők érzékenységére, törekedniük kell a 
rehabilitáció, a társadalmi beilleszkedés elősegítésére. Fontos tudatosítani az 
alkalmazottakban, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem állapot. 
 

A szociális ellátórendszerrel, támogató szolgálatokkal együttműködve elő kell segíteni, 
hogy az egészségügyi szűrővizsgálatokon a fogyatékkal élők is részt vegyenek. Az 
érdekvédelmi szervezetekkel, szervekkel kialakított kapcsolatokat tovább kell építeni, 
az együttműködési formákat bővíteni szükséges. A civil szervezetek kezdeményezéseit, 
rendezvényeit a fogyatékosok számára is elérhetővé kell tenni. Fokozott figyelmet kell 
fordítani a pályázati lehetőségek megfelelő kihasználására, a fogyatékos ellátás és 
feltételrendszer kialakítása érdekében. 
 
Keszthely Város Önkormányzatának a szakosított ellátások közül - a fogyatékosokra 
vonatkozóan - a nappali ellátást kell biztosítania. A fogyatékkal élő 18 év alatti 
gyermekek ellátásáról is gondoskodni kell, kiemelten azokról, akik állapotukra 
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tekintettel közoktatási intézményben napi bejárással az oktatásban részt venni nem 
tudnak. A szülői igények ismeretében, az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében 
egy komplex egészségügyi, szociális és oktatási centrum kiépítése szükséges azon - 
városban és környező településeken élő - lakosok, családok számára, akiknél napi 
probléma a gyermekek ellátása, szállítása, gyógykezelése. Több civil szervezet is 
tájékozódott az önkormányzat támogatási lehetőségeiről. A feladat megvalósítása 
partnerség keretében történhetne, amit a célcsoport civil szervezetei több év óta 
szorgalmaznak. Ez megoldást jelenthetne a fogyatékkal élők számára, biztosítaná a 
közösségi színteret, aktív támogatási rendszer épülhetne ki. 
 
A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása érdekében, az országos viszonylathoz 
képest is jól működő szociális háló színvonalának fenntartása és erősítése kiemelkedő 
jelentőségű feladat. Ugyancsak fontos cél a megváltozott munkaképességű emberek 
részére a foglalkozatás biztosításának elősegítése. 
 
Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élő tartós munkanélküliek az elsődleges 
munkapiacra bejussanak, az Önkormányzatnak képzéseket kell szerveznie. Szükséges 
felmérni a város hiányszakmáit, hiszen a képzési programokat ezek ismeretében 
érdemes kidolgozni. Egy támogató szolgálat létrehozása kiemelt szerepet játszana a 
munkaerőpiac és a tartósan munkanélküli lakosság közötti kommunikáció 
elősegítésében, erősítésében. 
 
6.3.1.5. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevonása a településfejlesztési 
döntésekbe 
 
Általános érvénnyel kijelenthető, hogy a közösségek bevonása a településfejlesztési 
döntésekbe jelenleg nem megfelelő. Elsőrendű feladat lenne a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatok, a roma civil szervezetek szélesebb körű bevonása a 
településfejlesztési döntéshozatalokba, a fejlesztési döntések előkészítésébe, 
kommunikálásába, végrehajtásába. Az SZMSZ módosítások során több alkalommal 
tárgyalta a testület a CKÖ bevonását az önkormányzat munkájába. 
 
A kisebbségi önkormányzatok lehetőségei erősen korlátozottak, a program keretei 
között célszerű lenne kialakítani egyfajta helyi szintű támogató csoportot az 
önkormányzat politikai vezetése, a szociális és oktatási szféra képviselői, a területen 
tevékenységet felvállaló civil szervezetek részvételével, amely horizontális koordinációt 
biztosíthat a fejlesztések kialakítása és végrehajtása során.  
 
6.3.1.6. Önkormányzati lakások 
 
A város lakáskoncepciója szerint a bérlakás-állomány növelésére van szükség. Ezt 
támasztja alá, hogy az összes városi tulajdonban levő lakás számának több mint 
kétszeresére tehető az igénylők száma. Az önkormányzat a tavalyi év során 12 db 
szociális bérlakást adott át, amelyet további 12 db lakás építésével egészít ki. 
 
Általános cél: Az épületek élhetőbbé, biztonságosabbá és működtethetőbbé tétele a 
közösségek bevonásával. 
Környezeti cél: Az épületek közös műszaki-fizikai hálózatainak és épített elemeinek 
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megújítása. Az új hálózatok segítsék elő az épületek és a környezet fenntarthatóságát. 
Társadalmi cél: A közös értékteremtő munka során kialakuló mikroközösségek 
lehetnek a bázisai a terület társadalmi újraszövődésének. A foglalkoztatás 
megszervezése lehetőséget teremt a munka világába való visszatéréshez. 
Gazdasági cél: A felújítás után az épületek üzemeltetési költsége jelentősen csökken, 
ezzel téve lehetővé a lakásállomány hosszú távú működtetését. 
 
Megoldandó feladat a szociális bérlakások területi koncentrációjának csökkentése és 
integrált elhelyezése. Javasolt a területen lévő lakásállomány, lakókörnyezet 
rehabilitációjának elősegítése. A lakókörnyezet rehabilitációjába az alacsony státuszú, 
munkanélküli lakosságot is érdemes lenne bevonni. Az önkormányzat a 
városrehabilitáció által érintett lakások homlokzat felújítását is tervezi megvalósítani. 
 
6.3.1.7. Szociális szolgáltatások fejlesztési irányai 
 
A szociális szolgáltatások fejlesztését alapvetően két cél mentén kell megszervezni: 
 
1. A meglévő ellátási formák minőségi/mennyiségi fejlesztése: 

 
A szociális ellátások jelenleg önálló intézményi formában az ESZI-, a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat integráltan az ALI keretein belül működik. 
 
Az alapellátás bővítéseként a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében 
foglalkoztatott szakemberek látnák el a lelki segélyszolgálat feladatait is. 
 
A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésével, 
megerősítésével sok esetben megelőzhető a szakosított ellátások igénybevételének 
szükségessége. A házi segítségnyújtás az ellátás-, a jelzőrendszer üzemeltetése pedig a 
folyamatos felügyelet lehetőségét biztosítja. 

 
2. A hiányzó szolgáltatások biztosítása:  

 
Keszthely városa pályázat útján kíván létrehozni egy intézményt, amely a fent említett 
súlyos és halmozottan sérült gyermekek korai fejlesztését, a képzési kötelezett 
gyermekek egészségügyi rehabilitációját, napközi otthonos foglalkoztatását megoldja. A 
szociális ellátást biztosító intézmény integrált rendszerben, megfelelően képzett, 
egymásra épülő szociális, egészségügyi, gyógypedagógiai szakmai munkával tudja 
segíteni a szociális feladatok elvégzését. A fogyatékossággal élők nappali intézménye a 
családban élő önkiszolgálásra nem képes, vagy részben képes fogyatékosok napközbeni 
gondozására, foglalkoztatására, nevelésére és rehabilitációjára szolgáló intézmény. 
 

33. táblázat 
Törvényi besorolás  Feladatellátás 

módja 
Megvalósítás 
határideje 

Finanszírozás 

1. Fogyatékkal élők 
Szociális és 
Szolgáltató Centruma 
 

fenntartóként 
 

pályázat elnyerése 
esetén 36 hónap 
 

önkormányzati, 
alapítványi, 
pályázat 
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2.Pszichátriai betegek 
nappali intézménye 

fenntartóként 2008. december 31. önkormányzati, 
költségvetési 
normatíva 

 
Azon fogyatékos személyek részére, akik a megvalósuló intézmény keretein belül 
ellátásban nem részesülhetnek, a törvényben előírt támogató szolgálat által biztosítható 
az ellátás. A támogató szolgálat feladata elsősorban az otthonukban élő fogyatékos és 
mozgáskorlátozott személyek mobilitásának megvalósítása, a város életébe történő 
bekapcsolása, szociális és kulturális igényeik kielégítésének elősegítése. 
 
A hajléktalanok ellátása a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány szolgáltatását 
kiegészítve (nappali melegedő), az intézmény közelében lévő önkormányzati lakás(ok)-
ban történő elhelyezéssel, teljes ellátással megoldhatóvá válik. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az aktív korú nem foglalkoztatottak 
munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében csoportszervezést, munkavállalási 
tanácsadást vállal, illetve a fiatal korosztály részére Ifjúsági Tanácsadást, csoportos 
foglalkozásokat szervez. 
 

6.4. Beavatkozások a kijelölt utcákban 
 

• Lakáshoz jutás támogatása, a bérlakás állomány jobb, hatékonyabb 
kihasználása, kapcsolódó tervek készítése, a folyamat ellenőrzése. 
12 db új bérlakás építésének tervezése és ezzel kapcsolatban a szociális 
lakásrendelet felülvizsgálata, hogy ezáltal a szegregáció kialakulása csökkenjen 
a városban. A telepszerű környezetek felszámolására terv készítése. 

 
• A terület környezeti szennyezettségének, csökkentése, az illegális 

szemétlerakások megszüntetése. 
 

• Helyi közbiztonsági program kialakítása az itt élők közreműködésével. Ehhez 
hozzájárulhat az átlátható, biztonságos térszerkezet kialakítása és a lakosságot 
érintő felvilágosító képzések megvalósítása is. 

 
• Kiemelt egészségügyi figyelem, szűrési, megelőzési programok, tájékoztatás 

és kommunikáció. Kiemelten szükséges odafigyelni a veszélyeztetett gyermek 
korosztály testi és pszichés fejlődésére, az egészséges életmód alapvető 
feltételeinek biztosítására. A 60 évesnél idősebbek alacsony aránya részben a 
területen jellemző alacsony átlagéletkorra, másrészt az egészségtelen életmódra 
hívja fel a figyelmet. Első lépésként szűrni és mérsékelni szükséges mindazokat 
a körülményeket, melyek legjellemzőbb módon hozzájárulnak e problémák 
kialakulásához és tartós fennmaradásához. 

 
• Oktatási, képzési támogatások 

 
o A versenyképesebb tudás feltételeinek megteremtése 
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o A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű tanulók helyi 
integrációjának további, fokozott biztosítása 

o Az egyéni képességeket és érdeklődést szem előtt tartó nevelési 
szemlélet kialakítása, fejlesztése 

o A kulcskompetenciák (szövegalkotás- szövegértés, matematika-logika, 
szociális, életviteli és környezeti kompetenciák) fejlesztése 

o Az egész életen át tartó tanulás motivációjának megalapozása 
o Az átlagtól lemaradók esetében a szakszolgálatok és szakmai 

szolgáltatók igénybevételével megvalósított komplex vizsgálatok és 
egyéni fejlesztési programok kidolgozásának támogatása 

 
• Képzési szint emelése, kulturális tevékenység támogatása, az önazonosság és 

identitás megőrzése, a kulturális sajátosságok bemutatásának támogatása révén. 
 

• A foglalkoztatottság növelése. A hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetben lévő lakosságcsoportok foglalkoztatási helyzetének javítása minden 
közösség elemi feladata. Erre vonatkozóan Keszthely önkormányzata tervezi 
képzési-foglalkoztatási célú, munkaerő-piaci integrációs és re-integrációs 
projektek megvalósítását. Emellett – együttműködve az ÁFSZ szakembereivel – 
folyamatosan szem előtt tartják a kínálkozó munkalehetőségeket. („Lépj egyet 
előre” program) 

 
• A bérlakás állomány jobb, hatékonyabb kihasználása. Az önkormányzati 

bérlakás állomány teljes körű felmérése a település legfontosabb feladatai közé 
tartozik. A város a közeljövőben tervezi a bérlakások költséghatékony, az 
állagmegóvást is szem előtt tartó felhasználását megcélzó tervek készítését, a 
jelenlegi használat tüzetes ellenőrzését.  

 

• Kisebbségi érdekvédelem fejlesztése (e beavatkozás sikeres végrehajtásakor az 
önkormányzat hangsúlyosan számít a CKÖ és egyéb roma, civil szervezetek 
együttműködésére). 

 
A jelzett beavatkozások előkészítése és megvalósítása során a város vezetése 
kifejezetten kéri a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködését, részvételét. 
 
Az intézkedésekhez rendelt komplex mutatószám rendszer a következő módon épül fel: 

34. táblázat 

Cél/részcél Mutató megnevezése 

Adatmérés 
forrása (pl. KSH, 
Önkormányzati 
kimutatás, saját 

felmérés) 

Kiinduló 
érték 
(2007) 

Célérték 
(2015) 

Felújított közterületek 
alapterülete (m2) 

Önkormányzati 0 10 000 Helyi identitást erősítő korszerű 
központi közösségi, szolgáltató 

tér további fejlesztése A felújított tér városi 
funkcióinak száma (db) 

Saját felmérés 2 5 

Kialakított gyalogos 
zóna alapterülete (m2) 

Önkormányzat 2 000 12 000 
A városrész gépjármű 

forgalmának csökkentése, 
gépjárművel való 

megközelíthetőségének javítása, 
Forgalomkorlátozások 

száma (db) 
Önkormányzati 0 5 



 112 

új parkolóhelyek kialakításával, 
a városrész gyalogos övezetének 

kiterjesztése 

A tér környezetében 
létesített parkolóhelyek 

száma (db) 
Önkormányzati 0 291 

A téren megrendezett 
rendezvények száma 

évente (db) 
Saját felmérés 3 7 

A rendezvényen 
résztvevők száma 

évente (fő) 
Saját felmérés 10 000 30 000 

Belváros turisztikai, kulturális 
célú szolgáltatásainak teljessé 
tétele. Hagyományos belvárosi 

mag városi életbe történő 
aktívabb bevonása, a történelmi 
városközpont és a közösségi élet 

tereinek funkcionális 
összekapcsolása, új közösségi és 
kulturális funkciók megjelenése, 

belvárosi élet újjáélesztése 

WIFI- használók aránya 
(fő) 

Saját felmérés 0 1000 

Az akcióterületen a 
műemlék jellegű, helyi 

védettség alatt álló 
épületek száma (db) 

Önkormányzati 187 187 Kulturális/történelmi 
városnegyedének kialakítása. 

Műemlék jellegű épületek, 
történelmi értékek megőrzése Felújított, funkcióváltó 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek 

Önkormányzati 0 10 

A belváros 
rekonstrukció 

hatásaként megvalósuló 
magánberuházások 

összege (e Ft) 

Saját felmérés 0 5 Gazdaságélénkítés. 
Kereskedelmi és vendéglátó-
ipari egységek számára vonzó 
üzleti környezet kialakítása. 

 
Fejlesztésbe 

bekapcsolódó 
vállalkozások száma 

(db) 

Saját felmérés 0 5 

 
Fenti mutatószámok a városban megvalósított beavatkozások eredményeit rögzítik. 
 
Az intézkedések pontos, határidőre történő lebonyolításához szükséges az adott 
feladathoz rendelt felelős személyének rögzítése, a teljesítés várható határidejének 
megállapítása. 
 

6.5 Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megjelölt, a 
szegregáció csökkentéséhez hozzájáruló projektek 
 
Az alábbi, tervezett projektek mindegyike, ha nem is közvetlenül, de közvetett módon 
hozzájárul a keszthelyi szegregáció csökkentéséhez.  
 

• Gépjármű-forgalom kiszervezése a belvárosból, a gyalogos övezet növelése 
(I. ütemben). Így a város a jelenleginél több szolgáltatást és magasabb 
életminőséget, több szolgáltatás kényelmes elérését nyújthatja az itt lakóknak. 
Gyalogos zóna bővítése a Kastély utca, Szalasztó utca, Rákóczi tér, Bem utca, 
Loyassy utca, Deák utca területén. 
 

• Térfigyelő rendszer kialakítása (Internet jeladók, WIFI rendszer): a 
közbiztonság növeléséhez nagyban hozzájárul a több területet is érintő fejlesztés, 
mely 2009-2011 között valósul meg. 
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• A fejlesztés következő ütemében további belvárosi utcák (Kastély utca, 

Szalasztó utca, Rákóczi tér, Bem utca) forgalomcsillapított övezetté alakítását 
végzi el az Önkormányzat. A rekonstrukció a közműrendszer szükséges 
felújításával együtt történik. Szintén a fejlesztés második ütemében (2009-10) a 
Városi Piac területén egy új, fedett, télen-nyáron egész napos nyitva tartású 
Piaccsarnok épül. A Piaccsarnokban állandó boltok, üzletek kerülnek 
kialakításra, ezen kívül a létesítmény lehetőséget biztosít őstermelők részére is a 
termékeit értékesítésére. 

 
• A terület anti-szegregációs feladata a Szalasztó u. 20. szám alatti családok 

életkörülményeinek, elsősorban lakhatási körülményeinek javítása, melynek 
érdekében a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi 
Kirendeltsége, Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, a 
Szalasztó utcában található Esélyek Háza, és a Családsegítő Szolgálat 
részvételével összehangolt cselekvési program kidolgozása szükséges. A 
program keretében a lakóterület közművesítését, a lakások felújítását, és az ott 
élő családok munkaerő-piaci integrációját, a gyermekek oktatási rendszerbe 
történő hatékonyabb beilleszkedését elősegítő intézkedéseket kell végrehajtani.  

 
• A fejlesztés III. ütemében sor kerül a Kongresszusi Központ funkcióbővítő 

fejlesztésére, a hiányzó vendéglátó és tárgyaló, bemutató, kiállító tér 
létrehozásával, a tömbbelső felújításával. 

 
• A további ütemekben megvalósulhat az épített örökség önkormányzati 

tulajdonú ingatlanainak rekonstrukciója a szükséges funkcióváltások 
elkészítése (tömbbelső program folytatása), és az utcakép felújítása 
 

• Közösségi célú ESZA forrásból megvalósuló programok megvalósítása 2010-
2013 között. 

- Helyi kötődést erősítő akciók szervezése 

- Marketing-akciók 

 
A városfejlesztési programok kialakításakor Keszthely Város Önkormányzata 
maximális mértékben arra törekedett, hogy a tervezett fejlesztések hozzájáruljanak a 
szegregáció kialakulásának megelőzéséhez, illetve a területeken élők helyzetének 
javításához is. 
 
A megvalósuló szakképzési, foglalkoztatási, közoktatás fejlesztési programok 
elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsony státuszú lakosság bevonására, 
életkörülményeik javítására irányulnak.  
 



 114 

6.6. Megvalósítás és monitoring 
 
Az Anti-szegregációs beavatkozás program megvalósulásának nyomon követése 
kiemelkedő fontosságú. 
 
Eszközei: 

- A megvalósult eredmények évente történő ellenőrzése, eredmények értékelése. 
- Az évente történő ellenőrzés időpontját a képviselő-testület az éves 

munkatervben határozza meg. 
- A programok megvalósításához kapcsolódó véleményeket, javaslatokat, 

visszacsatolásokat az önkormányzat dokumentálja, és amennyiben nem 
ütköznek a programok alapgondolatával, a programok megvalósítása során 
felhasználja. 

- Az évenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok megoldására intézkedési tervek 
készítése, amelyekben meghatározásra kerülnek a célok, feladatok, felelősök, 
határidők. 

 
35. táblázat - Jelenleg folyó telep-felszámolási, telep-rehabilitációs programok 

 

A programban 
érintett utcák 

A 
programban 

érintett 
lakások 
száma 

A program 
költségvetése, és 
annak forrásai 

Milyen 
formában 
történik az 

érintett 
lakosok 

elhelyezése 

Az akcióterületen 
érintett családok 
elhelyezése (utcák 

neve, ha más 
település, akkor a 

település neve) 
Nincs telep-felszámolási program. 

 
A városnak jelenleg nincs megvalósítás alatt álló, hátrányos helyzetű területet érintő 
városfejlesztési programja.  
 
A szegregáció kialakulásának megelőzése érdekében megvalósítandó feladatokat a 
„Városközpontok funkcióbővítő megújítása” pályázat keretében készülő Integrált 
Városfejlesztési Stratégia fogalmazza meg. A Stratégiában megfogalmazott fejlesztési 
programok közül elsősorban a Belvárosi rész rehabilitációja valósul meg hátrányos 
helyzetű területen.  
 



36. táblázat - A 2007-2015 között tervezett Anti-szegregációs beavatkozásokat összesítő táblázat 

Konkrét célok Intézkedés leírása 
Az intézkedés 

felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor rövid távon 

(1 év) 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor közép távon 

(3 év) 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor hosszú távon 

(6 év) 

Oktatási-nevelési, szociális integráció 
HHH-s gyermekek 

naprakész 
nyilvántartásának 

készítése 

Intézményi 
adatszolgáltatás 

átdolgozása (HH és 
HHH tanulók nyomon 

követése) 

Intézmény-
vezetők 

Felmérés 
évente 

legalább 
egyszer 

Felmérések 
eredményei, 
nyilvántartás 

Felmérések 
eredményei, 
nyilvántartás 

Felmérések eredményei, 
nyilvántartás 

„Intelligens iskola” 
program 

Kompetencia alapú 
oktatás, 

Integrációs pedagógiai 
program 

Intézmény-
vezetők 

2008-tól 
folyamatos, 

Pályázat: 
- TÁMOP 
-  TIOP 

Kompetencia 
mérések, kialakított új 
pedagógiai programok 

Elátott gyermekek 
száma. Pedagógusok 
továbbképzéseinek 

száma. 

Elátott gyermekek 
száma. Pedagógusok 
továbbképzéseinek 

száma. 

A korai fejlesztés, 
gondozás 

elérhetőségének 
növelése. Korai 

fejlesztés 
rendszerének 
kidolgozása, a 

feltételek 
megteremtése. 

Társulási 
együttműködés 
lehetőségének 
kihasználása 

Intézmény-
vezetők, 

Esélyegyenlő-
ségi megbízott 

2008. 
folyamatos 

Jegyzőkönyvek. 
Minden érintett család 

meglátogatása. 

Ellátott gyermekek 
száma. Pedagógusok 

kiegészítő 
képesítéseinek száma. 

Partneri elégedettség 
mérés a szolgáltatásról 

Tanulók szociális 
helyzetének 

javítása 

- Intézmény-
vezetők, Család- 

segítő és 

Folyamatos Család segítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat jelentései 

Család segítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat jelentései, 

Család segítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

jelentései, 
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Gyermekjóléti 
Szolgálat 

tanulók munkavállalási 
esélyeinek növekedése 

foglalkoztatottság 
számának javulása 

Infrastrukturális 
feltételek javítása 

- Önkormányzat, 
Intézmény-

vezetők 

NYDOP, 
TÁMOP, 
(TIOP) 

Fenntartó felújítási 
terve 

Beiskolázottság 
számának növekedése 

Beiskolázottság 
számának növekedése, 

foglalkoztatottság 
számának javulása 

Tanulós szociális 
helyzetének 

javítása 

- Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

folyamatos Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat jelentései 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat jelentései 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

jelentései 
Foglalkoztatási integráció 

Alacsony státuszú 
lakosok 

foglalkoztatása a 
városfejlesztésben 

A közbeszerzési 
eljárásban előnyt élvez 

az ajánlattevő, ha a 
fejlesztések 

kivitelezésébe alacsony 
státuszú, tartósan 

munkanélküli aktív 
korú helyi lakosokat 

von be, akár a kijelölt 
utcákról. 

Önkormányzat, 
CKÖ 

2008-tól 
folyamatosan 

Közbeszerzési kiírás A projektekbe bevon 
lakosok száma, 
Álláskeresők számának 
csökkenése 

A projektekbe bevon 
lakosok száma, 

foglalkoztatottság 
szintjének növekedése 

Munkaerő-piaci 
esélyek javítása 

(aktív korú HHH 
lakosok körében is) 

Lakosok motiválása: 
- a 8 általános 

végzettség 
megszerzésére, 

- szakmát, érettségit adó 
középiskolai végzettség 

megszerzésére 
- felnőttképzési 

programokban való 
részvétel 

Önkormányzat, 
CKÖ, 

Munkaügyi 
Központ 

2008-tól 
folyamatosan 

Beiratkozott tanulók 
illetve a képzéseken 
résztvevők száma 

Lakosok képzettségi 
mutatóinak javulása, 

különösen a 8 
általánossal nem 

rendelkezők 
tekintetében. 

Foglalkoztatási mutatók 
javulása 
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Megváltozott 
munkaképességű és 

fogyatékos 
munkavállalók 
rehabilitációs 

foglalkoztatása 

- Önkormányzat, 
Munkaügyi 
Központ,  

2009-től 
folyamatosan 

Megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatottság 

számának növekedése 

Megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatottság 

számának növekedése 

Megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatottság 

számának növekedése 

Lakhatási integráció 
Önkormányzati 
bérlakások 
állagának 
megőrzése, 
műszaki 
állapotának javítása 

Szemléletváltozást 
segítő programok 

Önkormányzat, 
CKÖ 

2008-tól 
folyamatos 

Bérlakások 
állagmegóvására 

fordított 
önkormányzati keret 

Bérlakások 
állagmegóvására 

fordított önkormányzati 
keret 

Bérlakások 
állagmegóvására 

fordított önkormányzati 
keret 

Felhalmozott 
díjhátralékok 
csökkentése 

Családsegítő 
tanácsadás, 

Segélyek, támogatások 
igénybevételének 

segítése 

Önkormányzat, 
CKÖ 

2008-tól 
folyamatos 

Díjhátralékot 
felhalmozó 
háztartások 

nyilvántartása 

Díjhátralékot 
felhalmozó háztartások 

nyilvántartása 

Díjhátralékot 
felhalmozó háztartások 

nyilvántartása 

Többlépcsős bér- 
és szociális lakás 
program. 

Kis alapterületű, 
összkomfortos 

lakások a 
lakásmobilitás növelése 

érdekében 
a tömb rehabilitációk 

kapcsán felmerülő 
lakásigények 
kielégítésére. 

Önkormányzat Pályázat 
felkutatása 

Beadott/támogatást 
nyert pályázatok 

száma. 

Épített bérlakások 
száma. 

Épített bérlakások 
száma. 

 



7. A stratégia megvalósíthatósága 
 

7.1. Ingatlangazdálkodási terv 
 
A helyi önkormányzatok gazdálkodásának anyagi alapját a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény által az állam tulajdonából az önkormányzatoknak juttatott vagyon 
biztosította. A törvény erejénél fogva az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába 
kerültek többek között az önkormányzat közigazgatási területén levő ingatlanok, erdők és 
vizek törvényben meghatározott köre, a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt 
álló közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szervezetek, továbbá a költségvetési üzemek 
vagyona és az e szervezetekből átalakuló gazdasági társaságokban az államot megillető 
vagyonrész, a lakossági szükségleteket kielégítő közművek építményei, vonalas 
létesítményei, berendezései a település belterületi határán belül, a tanácsok kezelésében, 
illetve tulajdonosi irányítása alatt álló oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport és 
egyéb intézmények vagyona, a tanácsi, illetőleg a tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében 
levő állami bérlakások, a középületek és a hozzájuk tartozó földek, a tanács valamennyi 
pénzvagyona, értékpapírja és más vagyoni joga. Ugyancsak az önkormányzatok tulajdonába 
kerültek a tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében levő állami ingatlanok, erdők, 
vizek, - kivéve a védett természetvédelmi területeket és a műemlékileg védett épületeket, 
építményeket, területeket - pénz és értékpapírok. Ez a vagyon a rendeltetése szerint 
forgalomképtelennek, korlátozottan forgalomképtelennek vagy forgalomképesnek minősül.  
 
Fentiekből látható, hogy az önkormányzatok jelentős ingatlanvagyonhoz jutottak. Ezen 
ingatlanvagyonból a forgalomképesnek minősülő lakások és üzlethelyiségek jó részét a bérlők 
a törvény által biztosított vételi joguk alapján megvásárolták, továbbá részben költségvetési 
okokból, de városfejlesztési céllal is indokolhatóan eladásra kerültek egyes ingatlanok, 
amelyek a rajtuk megépült lakások és kereskedelmi létesítmények által közvetett hasznot is 
hozva hozzájárultak a város fejlődéséhez. 
 
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg többek között: 

� 89 km burkolt és 50 km kiépítetlen földút,  
� 14 km kerékpárút,  
� 77 km járda,  
� 27 km csatorna,  
� 3 db temető,  
� 4 db strand,  
� 382 db lakás,  
� 223 db különböző helyiség,  
� 23 db oktatási célú ingatlan (óvoda, általános és középiskola),  
� 6 db kulturális célú ingatlan (művelődési ház, színház, stb.),  
� 4 db szociális célú ingatlan,  
� 2 db egészségügyi célú ingatlan,  
� valamint beépítetlen belterületi és külterületi ingatlanok vannak. 

 
Az önkormányzat Gazdasági Programja is átfogó célként jelöli meg a turizmus fejlesztését, a 
kis- és közepes vállalkozások ösztönzését, a demográfiai helyzet javítását, a népességfogyás 
megállítását és a munkahelyek számának növelését. Ezen célok elérésének egyik eszköze az 
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önkormányzat ingatlanvagyonának célirányos hasznosítása, ennek érdekében Keszthely Város 
Önkormányzata befektetési kézikönyv kiadását tervezi, hogy az alkalmas területeken 
turisztikai innovációt segítő, munkahelyteremtő, a város fenntartható fejlődését előremozdító 
beruházások valósuljanak meg. 
 
Lakásépítés: 
 
A demográfiai helyzet javításához a lakhatás feltételeinek mennyiségi és minőségi javítása 
első lépéseit már megtettük. A lakásbérlet szabályainak átalakításával a lakásmobilitást, az 
elmaradt felújításokhoz többlet forrás biztosítását, valamint a lakhatás költségeinek 
értékarányosítását kívántuk segíteni.  
 
A többletforrások és esetleges pályázati lehetőségek felhasználásával – a vegyes tulajdonú 
lakóépületek esetében a magánpénzek bevonásával – nem csak a felújításokra lehet többet 
fordítani, de lehetővé válna elsősorban a pályakezdést segítő úgynevezett „fecskeházak” és a 
valóban rászorultak gondjain enyhítő szociális bérlakások építése is. A „fecskeházak” 
építésére az önkormányzati tulajdonú Kossuth u. 8. sz. alatti udvari ingatlanrész, valamint a 
Cserszeg u. 2. sz. alatti telek lenne alkalmas.  
 
Belvárosi udvarok: 
 
A belvárosban lévő önkormányzati ingatlanok udvarainak feltárásával ugyancsak értékes 
építési területek alakíthatók ki. Ilyenek a Kastély utca - Szalasztó utca által bezárt terület, a 
Kossuth utca 3. és 5. számú lakóépületek udvara, valamint a Széchenyi utca 6., Kossuth utca 
41. és 43. számú ingatlanok udvara. Ezeken a feltárt területeken a vállalkozói tőke 
bevonásával lehetne elsősorban lakóépületeket, de kereskedelmi és vendéglátó 
létesítményeket is építeni.  
 
A Kossuth utca 10. és 12. szám alatti, valamint a Kossuth utca 22. – 30. számok alatti udvarok 
megnyitásával ugyancsak vállalkozói tőke bevonása mellett lehetne elsősorban kulturális, 
kereskedelmi és vendéglátó rendeltetésű épületekkel ellátott hangulatos belső tereket 
létrehozni. Az előző helyszín a Mikus-galériának adhatna méltó környezetet, míg az utóbbi a 
művelődési házhoz és a színházhoz kapcsolódhatna, összhangban a színházépítés 3. ütemével.  
 
Megfontolandónak tartjuk a Kossuth utca 12. szám alatti magántulajdonban lévő udvar 
vásárlási lehetőségének megvizsgálását, itt a Bem és Rákóczi utcák közötti Fórum 
üzletházhoz hasonló, a belvárosi parkolási gondokon is enyhítő beépítésre nyílna mód. 
További építési lehetőséget rejtenek a belvárosban a Zeppelin tér, valamint a Kossuth utca 29. 
és 31. számú ingatlanok.  
 
Egyéb ingatlanok: 
 
Az előzőekben felsorolt építési lehetőségek nem csak a lakhatás színvonalát javítanák, de a 
városkép megújulásával elősegítenék az idegenforgalom bővülését is. Nagymértékben 
segítené a városból való elköltözés megállítását a jelenleg külterületi, de belterületbe vonható, 
kertvárosi beépítésre szánt területek belterületbe vonásának, telekrendezésének, utakkal, 
közművekkel való ellátásának segítése, támogatása. 
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Az előzőekben felsorolt lehetőségeken túl a városkép javításával az idegenforgalmi vonzerőt 
javíthatná a lakás- és helyiségbérlők épület-felújításba való bevonásának ösztönzése. Bár a 
jelenleg hatályos vonatkozó önkormányzati rendelet ma is lehetővé teszi a bérbeadó helyett 
elvégzett felújítási munkák bérleti díj terhére történő elszámolását, az ilyen jellegű, bérlő által 
történő felújítás megelőlegezés nem gyakori. 
 
Az idegenforgalom lehet az a húzóágazat, amely a várost fejlődési pályára állítja. Ehhez 
azonban ma már elsőnek kell lenni, a térségben eddig nem ajánlott szolgáltatásokkal, 
attrakciókkal. Megvalósulhat az „angolnatelepi” szálloda-beruházás, a Libás-térségi 
fejlesztés, de hasonló fejlesztési terület a „ládagyári” térség, a vasútállomás és a Balaton közti 
terület, a déli-szabadstrand térsége, valamint a Festetics úti MOL-kúttól délre eső területek. 
Az idegenforgalom fejlődése egyben természetesen munkalehetőséget is teremt. 
 
Munkalehetőség teremtés és a város gazdaságának több lábon állása érdekében indokolt az 
ipari-innovációs park létrehozása. Erre alkalmas lehet a volt honvédségi területek, valamint az 
önkormányzat tulajdonában lévő Külső-Zsidi úti volt szeméttelep területe. 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 31/2003. (XI. 03.) 
számú rendeletében szabályozza az ingatlangazdálkodás alapjait, minősítve az 
ingatlanállományát*. Ez a rendelet képezi az ingatlangazdálkodási terv alapjait 
 
Az önkormányzati vagyon - rendeltetése szempontjából - törzsvagyonból és egyéb 
vagyontárgyakból áll. Törzsvagyon az az önkormányzati tulajdon, amely közvetlenül kötelező 
önkormányzati feladat-és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. Az 
önkormányzati törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyak körét a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény (továbbiakban: 
Ötv.) és e rendelet állapítja meg, továbbá 2005. július 4-én elfogadott 2005. évi XCII. 
Törvény, mely több ponton is érinti, illetve módosítja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvényt, illetve további törvényeket. 
 
A 2005. évi XCII. törvény részletesen szabályozza az újabb vagyonkezelői jogokat 
keletkeztető szerződéseket, melyeket az önkormányzat Képviselő-testületi döntés értelmében 
átruházhat harmadik személyre. A törvény vagyonkezelésre vonatkozó passzusai 2007. január 
1-jétől léptek hatályba. 
 
A belvárosi akcióterület szempontjából a törzsvagyon részét képező ingatlanok egy része 
fejlesztés alá esik, tovább a területen forgalomképes vagyonelemek is találhatóak. 
 
Az önkormányzat az alábbi a törzsvagyon részét képező vagyonelemeket (ingatlanokat) 
kívánja fejleszteni. Ezeken a területeken jellemzően átalakítások, gyalogosút-építések 
zajlanak majd, illetve a tereken burkolati átalakítások és funkcióbővítések, műtárgyak 
kerülnek beépítésre, elhelyezésre.  
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Korlátozottan forgalomképes ingatlanelemek 
 
A korlátozottan forgalomképes ingatlanok között számos típusú ingatlan található. Ezek 
fejlesztése csak korlátozottan történhet meg. A városkép szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű ingatlanok mindenképpen fejlesztés alá esnek, azonban ezek többsége 
társasházként üzemel, túlnyomóan lakóingatlan albetétekkel. Ezen ingatlanokat részben 
magántőke bevonásával kívánja az önkormányzat kialakítani, városrehabilitációs támogatás 
igénybevétele nélkül. 
 
Azon társasházak, melyek földszinti részén üzleti célú ingatlanok működnek már részben 
városrehabilitációs támogatás segítségével kerülnének fejlesztésre. Ezen projekteknél az üzleti 
célú ingatlanra jutó utcafronti külső részek támogatásból, a maradék homlokzati felületek 
pedig saját erőből, illetve magánforrásból kerülnek fejlesztésre. Az akcióterületen több olyan 
üzleti célú ingatlan is található, amit az önkormányzat helyi vállalkozásoknak ad bérbe. Ezek 
külső és/vagy belső felújítása a bérlő vállalkozással közösen történne meg városrehabilitációs 
támogatás igénybevételével. Ezen ingatlanok fejlesztése csak a 2009-10-es időszakban 
esedékes, ezért ezekről a vállalkozói egyeztetések még folyamatban vannak és várhatóan 
2008. év közepére lezárulnak. 
 

Forgalomképes vagyonelemek fejlesztése 
 
A város forgalomképes vagyonelemek tekintetében az önkormányzatnak folyamatosan 
mérlegelnie kell, hogy mely ingatlanokat kíván saját maga fejleszteni és melyek kerülhetnek 
esetleg elidegenítésre. Előre láthatólag a város a vagyonelemei közül az alábbiak kerülnek 
közvetlenül fejlesztésre:  

37. sz. táblázat 

Hrsz Megnevezés Ingatlan típusa Tulajdonos Megnevezés 
Utca, 

házszám Tervezett fejlesztés 
714/1 Parkoló Önkormányzat parkoló 
714/2 Fő tér Önkormányzat közterület 

995/2 Kossuth L. u. 
forgalomképtelen 

Önkormányzat út 
Fő tér 

Kéregparkoló építése és a 
Fő tér térburkolatának 
kialakítása, 
forgalomcsillapított övezet. 

717/2 Várkert forgalomképtelen Önkormányzat várkert nincs 
Várkert rekonstrukció, 
zöldfelület növelés 

638 Piac tér 
korlátozottan 
forgalomképes 

Önkormányzat Városi Piac Piac tér 
Új fedett piaccsarnok 
építése 

619 Színház 
korlátozottan 
forgalomképes 

615 
Lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

forgalomképes 
Önkormányzat 

Balaton 
Kongresszusi 
Központ és 
Színház 

Fő tér  

Balaton Kongresszusi 
Központ és Színház 
beruházás II., III. üteme: 
kiállítótér és irodák 
kialakítása, passzázs és 
kulturális udvar 
létrehozása. 

1121/4 Könyvtár 
korlátozottan 
forgalomképes 

Önkormányzat 
Fejér György 
Városi Könyvtár 

Zeppelin 
tér 

Bővítés, a 
gyermekkönyvtár 
áthelyezése. 

716 gimnázium forgalomképes Önkormányzat  

Középfokú 
oktatási 
intézmény, 
megyei 
fenntartású 

Fő tér 
Homlokzati felújítás, udvar 
alatt új tornacsarnok 
építése, akadálymentesítés. 
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624 filmszínház forgalomképes önkormányzat 

Használaton 
kívüli épület, 
moziként 
működött. 

Erzsébet 
királyné 
u. 

Mozgás Háza – új 
funkciókat ellátó közösségi 
központ és szórakoztató 
létesítmény kialakítása 

600 
Lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

forgalomképes önkormányzat 

Goldmark Károly 
Művelődési 
Központ, Pethő 
Ház 

Kossuth 
u.  

A kétszintes épületben 
innovációs központ, 
irodák, üzletek, kávézó 
kialakítása történik. 
Szálláshely kialakítására is 
van lehetőség. 

1091 Üzlet, lakóház forgalomképes 

Három- és annál 
több lakásos 
lakóépületek 
társasházi 
formában 

Kossuth 
u. 

1064 Üzlet, lakóház forgalomképes 

Három- és annál 
több lakásos 
lakóépületek 
társasházi 
formában 

Pethő u. 

1077 Városház u. forgalomképtelen 

önkormányzat 

út 
Városház 
u. 

Sirály tömbrehabilitációs 
program 

993/1 

993/2 
Szabadtéri 
színház 

forgalomképes önkormányzat 

Használaton 
kívüli épület és 
park, korábban 
színházként 
működött 

Sörház u. 
Szabadtéri színház 
rekonstrukciója. 

1119/4 

1119/5 
Zeppelin tér forgalomképtelen önkormányzat 

Művelés alá nem 
tartozó 
beépítetlen 
földterület 

Zeppelin 
tér 

Tömbrehabilitáció, a 
térfelszín rendezése, 
parkolóház és üzletek 
kialakítása. 

1062 étterem forgalomképes magántulajdon 

Korábban Gösser 
étteremként 
működött, ma 
CBA áruház 

Kossuth 
u.- 
Széché-
nyi u. 
sarok 

Újból éttermi funkció 
kialakítása 

1158/1 
1157 
1156 
1155 

1154 

Lakóház, udvar, 
gazdasági 
épület 

forgalomképes magántulajdon 

Három- és annál 
több lakásos 
lakóépületek 
társasházi 
formában, 
bontásra ítélt 
épületekkel. 

Több 
utca 

Tömbrehabilitáció, a 
Bakacs u. -Georgikon u. - 
Kossuth u. között belső 
udvar kialakítása. 

1050 forgalomképtelen 
Pannon Egyetem 
főépülete 

Deák F. 
u. 16. 

1051 

Oktatás, 
gazdasági 
ellátó, irodák. forgalomképes 

állami 
Pannon Egyetem 
udvara 

Széché-
nyi u. 8. 

Az épület külső és belső 
felújítása, nyílászáró csere, 
fűtéskorszerűsítés, 
közösségi és oktatási 
helységek fejlesztése. 

715 
Római 
katolikus 
egyház 

forgalomképtelen egyházi 
Magyarok 
Nagyasszonya 
Plébánia Hivatal 

Fő tér 
Templom homlokzatának 
felújítása. 

717/1 rendház forgalomképes egyházi 
Oktatás (Farkas 
Edit Szakképző 
Iskola) 

Fő tér 
80 szobás belvárosi 
luxusszálloda kialakítása 
lehetséges. 

573/2 lakóház forgalomképes magán 

Lakóépületek 
társasházi 
formában, 
bontásra ítélt 
épületekkel. 

Kossuth 
u. 

Mikus udvar, parkolóház, 
vagy üzletközpont 
alakítható ki. 
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További fejlesztési cél a Kossuth u. egységes arculatának kialakítása, a belváros kapujához 
méltó terek és épületegyüttesek hangsúlyozása, valamint a meglévő közösségi terek felújítása. 
 
Tervezett projektek: 

1. Kossuth u. 42. műszaki problémáinak elhárítása (beázás), teljes rekonstrukció 
szükséges a funkciók felülvizsgálatával. 

2. Az okmányiroda akadálymentesítése 2007. évben megtörtént, de szükséges a többi 
intézmény hozzáférhetőségének biztosítása is. 

3. A református egyházközség ökoturisztikai szálláshely és kerékpáros fogadóközpont 
kialakítását tervezi az akcióterületen. 

4. Szükséges a volt szabadtéri színház új funkciók szerinti hasznosítása. 
5. A volt Reishl sörgyár területén továbbképző központ és irodaház épül, illetve a 

tulajdonosok vendéglátóhely kialakítását tervezik. 
6. A Festetics mauzóleum, és a városi temető felújítását, turisztikai és szakrális 

vonzerőként történő hasznosítását tervezzük. 
7. Jelentős fejlesztéseket tervez a megyei fenntartású Balatoni Múzeum is, mely a régió 

egyik legjelentősebb és leghíresebb bemutatóhelye. 
 
A város teljes területén közép és hosszútávon tervezett ingatlan-fejlesztéseket a városrészekre 
és akcióterületek kijelölésére vonatkozó 4. és 5. fejezetek tartalmazzák. 
 

7.2. Nem fejlesztési jellegű tevékenységek bemutatása 
 
A város által elérni kívánt stratégiai célokat az alábbi, nem beruházási típusú tevékenységek 
támogathatják: 
 
Térségi szerepkör: 
Aktív kezdeményező szerep mind Balatoni Régió, mind pedig a dél-nyugat zalai, illetve a 
kistérség viszonylatában. Ennek egyik eleme lehet egy már hasonló munkakörben dolgozó 
tisztviselő feladatai közé e kapcsolatok ápolásának, szervezésének felvétele. Legalább ennyire 
fontos a városmarketing erősítése, a városról pozitív és hiteles kép sugárzása, valamint az 
önkormányzati dolgozók részére gyakorlatok szervezése a határon átnyúló együttműködés 
elsajátításához. 
 
Gazdaságfejlesztés: 
A betelepülő vállalkozások számára adókedvezmények nyújtása, a képzési kínálat dinamikus 
változtatása, munkaerő-piaci igényekhez igazítása. A magasan képzett (K+F tevékenység 
megalapozásához nélkülözhetetlen) munkavállalók városba vonzása, a helyi tudományos 
eredmények integrálása a gazdaságba. A helyi vállalkozások beruházásainak támogatása, akár 
helyi adókedvezményekkel. A térség munkaerő-piaci helyzetének, kulturális és turisztikai 
szerepének erőteljesebb marketingje. 
 
Városfejlesztés: 
Partneri együttműködés definiálása a Keszthelyi Városüzemeltető Kft-vel, valamint partneri 
viszony kialakítása a helyi kis és középvállalkozásokkal, a városfejlesztésbe történő 
bevonásuk, ennek ösztönzése helyi adó, illetve területhasználati díjkedvezménnyel. A 
rendezett utcakép szempontjából legalább ilyen fontos a már működő homlokzat-felújítások 
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további, kiszámítható finanszírozása. Közösségi programok szervezése, melyek hozzájárulnak 
a keszthelyi identitás erősödéséhez, a civil szervezetek minél szélesebb körben történő 
bevonása. Városfejlesztési gazdasági társaság megalakítása. 
 
Közszolgáltatások: 
Felhasználóbarát városi honlap működtetése, az e-közigazgatás még szélesebb körben történő 
elterjesztése, ehhez kapcsolódóan a digitális írástudás fejlesztése a lakosság körében. A Wifi 
rendszer bevezetése a főtéren. A közszolgáltatások esetében a minőségbiztosítás kialakítása és 
hatékony működtetése. 
 
Környezeti értékek: 
Köztisztasági programok szervezése, városszépítő egyesületek támogatása, lakossági 
virágosítási kampány hirdetése. A szelektív hulladékgyűjtés elfogadtatása a lakossággal. 
 
Városmarketing akciók:  
A város-rehabilitációs tevékenység által nyújtott eredmények, best-practice-ok bemutatása a 
helyi és országos közvélemény, a vállalkozások, az államigazgatási szakmai körök, a 
regionális, az önkormányzati és a szakmai partnerek számára. 
 
Célkitűzések: 
 

� A helyi közvélemény tájékoztatása a városban történő fejlesztésekről. 

� Minél nagyobb ismertség és elfogadottság elérése a helyi lakosság részéről, hogy a 
fejlesztések eredményeként a lakosok minél nagyobb arányban használják a 
kibővült funkciókkal rendelkező belvárost. 

� A helyi vállalkozások széles körű bevonása az akcióterületi fejlesztésekbe, annak 
érdekében, hogy a projekthez minél nagyobb arányú magántőkéből megvalósuló 
beruházás kapcsolódjon. 

� A sikeres fejlesztés után az országos közvélemény, szakmai szervezetek, 
minisztériumok, önkormányzatok tájékoztatása a keszthelyii város-rehabilitációs 
tevékenység eredményeiről. 

 

8. Partnerség 
 
Főbb stratégiai partnerszervezeteink: 

� Keszthely Város Önkormányzata intézményrendszere és gazdasági társaságai. 
� Festetics Kastély KHT 
� Pannon Egyetem 
� Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 
� Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 
� Magyar Autópálya Zrt.  
� Kistérségi és szomszédos önkormányzatok, Kistérségi Társulás 
� FLY Balaton repülőtér 
� Magyar Közútkezelő KHT 
� Gazdasági Vállalkozások (Keszthelyi Vállalkozók Klubja Egyesület) 
� Esélyek Háza Keszthely 
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8.1. Az egyeztetés menete7 
 
A főbb egyeztetési fórumok az alábbiak voltak: 
 

2007. október: Mélyinterjúk - önkormányzati képviselőkkel, a fejlesztési területekhez 
kapcsolódó vállalkozások képviselőivel, önkormányzati tisztviselőkkel, civil szervezetek 
képviselőivel  
2007. október-november: Folyamatos egyeztetés Keszthely városvezetésével és az 
önkormányzati tisztviselőkkel. 
2007. november 8.: Lakossági, vállalkozói és civil fórum, a fejlesztési tervek ismertetése, 
lakossági véleményezése  
2008. február 22. és 2008. április 28.: Vállalkozói fórum az Akcióterületen működő 
vállalkozások részére  
2008. május 8.: Lakossági Egyeztető Fórum  
2007. november – 2008. május: Folyamatos sajtómegjelenések nyomtatott és elektronikus 
hírközlő eszközökben  
2007. novembertől: On-line Egyeztető Fórum lehetőség biztosítása a www.keszthely.hu 
weboldalon. 
2007. novembertől: Folyamatos egyeztetés az IVS és az AT készültségéről a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynöksége képviselőivel. 
 
2008. március-április folyamán elkészült a döntéshozói és vállalkozói igényfelmérést szolgáló 
kérdőív, melyet az Akcióterületi Terv elkészítésével megbízott Nyugat-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt. munkatársai személyes interjúk keretében egyeztettek több mint 30 potenciális 
projekt-résztvevővel. A válaszok előzetes tartalomelemzését a Nyugat-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt. önállóan, a kiemelt partnereknél pedig az önkormányzat munkatársaival 
közösen végezte. A feldogozott véleményeket a szakértők beépítették a fejlesztési 
dokumentumokba, az egyéb, támogatási konstrukciókra vonatkozó megjegyzéseket pedig 
továbbították a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé. 
 
Az IVS és az AT készítése során folyamatos egyeztetések zajlottak Keszthely Város 
képviselőivel (polgármester, alpolgármester, közgyűlési frakciók, városfejlesztési iroda 
munkatársai, főépítész). A dokumentumok az egyeztetések eredményeként kibővítésre 
kerültek. 
 

8.2. Szervezeti elvárások, menedzsment 
 
Keszthely polgármestere Ruzsics Ferenc, alpolgármester Pálinkás Róbert. A képviselő-
testület munkáját 6 szakmai Bizottság és 1 Tanácsnok segíti, a jegyző irányítása alatt 8 
szervezeti egység működik. A polgármester munkáját 4 fős Szakértői Kabinet segíti, melyben 
1 fő főállású pályázatíró és projektmenedzser is dolgozik.  
 
                                                 
7 Az egyeztetések meghívóit, jelenléti íveit, valamint a kérdőíveket az akcióterületi terv 3. számú melléklete 
tartalmazza 
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Ezen kívül a pályázatok készítésébe és lebonyolításába bevonásra kerül a Keszthelyi 
Városüzemeltető Egyszemélyes Kft is. Az integrált városfejlesztési stratégia 
megvalósításának koordinálására városfejlesztési gazdasági társaság létrehozását tervezi. 
 
Az önkormányzat szervezeti felépítése: 
A 2006. évi helyi önkormányzati választásokon Keszthely város polgármesterévé Ruzsics 
Ferencet választották. Alpolgármester: Pálinkás Róbert. A képviselő-testület tagjai: Dr. 
Boldizsár Erzsébet, Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Fodor Márk, Gachályi András, Dr. 
Hajduk Árpádné, Dr. Ifi Ferenc, Keszey Tivadar, Kiss József, Kocsis Miklós, Kránicz 
Kálmán, Rigó Ferenc, Szabó György, Vargáné Várkonyi Erzsébet, Zemankovics Ferenc. 
 
A képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, az Oktatási 
és Kulturális, az Egészségügyi és Szociális, a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága, 
valamint az Ifjúsági és Sportügyekért felelős Tanácsnok segíti. 
 
A városban Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik, melynek elnöke Horváth Ferenc, 
elnökhelyettese Orsós Csaba, tagjai Horváth Ibolya, Horváth Vilmosné és Klemm Attila. 
 
A Polgármesteri Kabinet 4 főállású munkatárssal 2007. júliusától jött létre azzal a céllal, hogy 
a polgármesteri feladatkörhöz tartozó titkársági feladatok ellátása mellett a jelentősebb 
fejlesztéseket, beruházásokat az osztályokkal egyeztetve koordinálja, pályázatokat és 
programjavaslatokat készítsen elő, valamint a pályázatok végrehajtását segítse. 
 
 
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:  
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8.3. Szervezetfejlesztés, menedzsment  
 
A jelentősebb önkormányzatoknak a vagyonhoz jutásuk óta, illetve bővülő gazdaságszervező 
feladataik miatt állandó törekvése az aktív vagyongazdálkodás, az önkormányzati feladataik 
magasabb színvonalon történő ellátása, illetve gazdasági stabilitásuk megőrzése érdekében, a 
megfelelő szervezeti forma és rendszer kialakítása. Számos város rendelkezik valamilyen 
vagyonhasznosító vagy -kezelő társasággal, cégcsoporttal. Ezek a többnyire profit-orientált 
társaságok lehetőséget nyújtanak az aktív vagyongazdálkodásra és a fejlesztő funkciók 
kialakítására. Keszthely Város Önkormányzatának forgalomképes vagyonát a Keszthelyi 
Városüzemeltető Egyszemélyes Kft (továbbiakban VÜZ Kft.) kezeli, mely társaság a 
projektbe üzemeltetési oldalról kapcsolódik majd be, illetve a Városfejlesztő gazdasági 
társaság felállításában fog segédkezni. 
 

8.3.1. A VÜZ jelenlegi szervezetei felépítése, feladatai 
 
A Kft jelenlegi formájában 1992-től működik, mint a város önkormányzatának egyszemélyes 
tulajdonú társasága. Az 1952-ben kizárólagosan az államosított ingatlanok kezelésére alakult 
vállalat XXI. századi utódja távhőt szolgáltat, a város út és járdafelületeit gondozza, 
kommunális szolgáltatásokat végez, társasházi képviseletet, ingatlanok kezelését, adás-vételét 
látja el, valamint üzemelteti a város strandjait, parkolási rendszerét, temetkezési helyeit, 
illetve szállítási és hulladékgazdálkodási feladatokat lát el. A Kft előkészíti és menedzseli a 
város fejlesztési elképzeléseit, javaslatokat dolgoz ki az egyes önkormányzati területek 
fenntartható, gazdaságos hasznosítására. A keszthelyi városüzemeltető Kft kezelésébe a város 
3 strandja tartozik: a helikon strand, a városi strand és a libás strand. 
 
A VÜZ Kft. Egyesített Ügyfélszolgálati és Ingatlankezelési Ágazat tevékenysége az 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és helyiségbérlemények kezelése, teljes körű 
ügyintézése. E tevékenységet több évtizedes gyakorlattal, szakmai tudással végzi - Keszthely 
Város Önkormányzatával kötött "Vagyonkezelési Megbízási Szerződés" keretében. Az 
osztály feladatai a következők: 
 

• Bérlemények kezelése: Ezen belül szerződéskötések előkészítése, lebonyolítása, 
bérlemény átadása-átvétele, a rendeltetésszerű használat folyamatos ellenőrzése. 

• Ingatlanok karbantartása, felújítása, műszaki koordinálása: A munkavégzés során 
hatékony, költségtakarékos megoldások alkalmazására törekszünk, szem előtt tartva 
mind a bérlő, mind az Önkormányzat érdekeit.  

• Bérlő részére történő bérlemény-értékesítés: Forgalmi értékbecslés megrendelése, 
szükség szerint alapító okirat elkészítése, adás-vételi szerződés előkészítése, megkötése. 

• Társasházak közös képviseletének ellátása: Igény esetén a vegyes tulajdoni formában 
működő társasházak közös képviseletének ellátásához minden feltétel adott. 

 
A VÜZ Kft. zöldterületi részlege végzi a város parkjainak és utcáinak felújítását, faiskolai 
árusítást, a város zöldövezeteinek évenkénti 6-8 alkalommal történő gépi, illetve kézi 
fűnyírását, valamint az árokpartok kaszálását, a sövények, díszfák metszését, 
forgalomtechnikai és balesetmegelőző fakivágást. Az Útkarbantartási és Belvízvédelmi 
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Ágazat feladata a város közút hálózatának ellenőrzése, javítása, a hidak karbantartása, 
közlekedési és közvilágítási lámpák működtetése. 
 
A VÜZ Kft a jelenleg 14 helységben biztosítja a kommunális hulladék szállítását: Keszthely, 
Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár, Cserszegtomaj, Rezi, Karmacs, Felsőpáhok, Lecencetomaj, 
Lesencefalu, Vindornyalak, Vindornyafok, Bókaháza, Esztergályhorváti. Részlegünk végzi 
még Keszthely város közútjainak tisztántartását, a lomtalanítást, az illegális szemétlerakók 
megszüntetését és a rendezvények utáni takarítást. Keszthelyen 11 szelektív hulladékgyűjtő 
sziget van, ahol lehetősége van a lakosságnak a papír-, műanyag- és üveghulladékok szelektív 
gyűjtésére is. 
 
A városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásánál a nem megyei jogú városokkal szemben 
nem alapvető elvárás az önálló városfejlesztő gazdasági társaság létrehozása, azonban 
Keszthely Város Önkormányzata önálló gazadsági társaság léterhozását tervezi megfelelő 
partnerségben. Mivel a tervezett fejlesztések jelentős része érinteni fogja az új, megépített 
önkormányzati vagyonelemeket is, melyek majd gazdasági funkciót látnak el, indokolt a 
projektelőkészítésbe és a megvalósításba a VÜZ Kft-t is katívan bevonni! Ennél fogva a 
projekt szakmai koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai, műszaki és közbeszerzési 
tevékenységeket, érdemes a VÜZ kfet-re delegálni, míg a projekt menedzsment, műszaki 
ellenőrzési és pénzügyi tevékenységét érdemes az új városfejlesztési Kft szervezetébe 
integrálni!  

8.3.2. A városfejlesztési társaság az alábbi célokat kell, hogy 
megvalósítsa 
 

Általános célok: 

1. Gazdasági hatékonyság növelése az akcióterületen  
2. A városrehabilitációs projektek koordinációja, teljes körű menedzselése 
3. Hosszú távon az önkormányzat költségvetésének tehermentesítése  
4. Lakossági és civil szféra igényeinek feltérképezése, becsatornázása 
 

Konkrét célok: 
1. A Városrehabilitációs projektek megvalósításának a koordinációja, belső 

projektmenedzsment feladatok ellátása 
2. A városfejlesztési akció(k) tervszerű és szabályos végrehajtása 
3. Az akcióterületen végbemenő önkormányzati vagy „saját” fejlesztések tervezésének és 

lebonyolításának felügyelete 
4. Az akcióterületen végbemenő, támogatott magán fejlesztések előkészítésének és 

lebonyolításának felügyelete 
5. A terület vagyonelemeivel kapcsolatban újszerű, aktív, hatékony és gazdaságos 

vagyongazdálkodás, -hasznosítás előkészítése a VÜZ Kft-vel együttműködve 
6. Az akcióterületi terv végrehajtása során a közvagyon megőrzése, fejlesztése és a 

kapcsolódó szolgáltató és közfeladatok megfelelő színvonalon történő ellátásának 
biztosítása 

7. A magánszféra és az önkormányzat fejlesztéseinek összehangolása az akcióterven 
belül és esetleg azon túl is, a magántőke hatékony bevonás a projektbe 

8. Az akcióterületen végbemenő magánfejlesztések szakmai felügyelete 
9. A projekt-finanszírozáshoz kiegészítő források megszerzése 
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10. A menedzsmenthez kapcsolódó önkormányzati költségek csökkentése 
11. A fejlesztésekhez kötődő lakossági, vállalkozói és civil kapcsolattartás, lakossági 

fórumok szervezése a városrehabilitáció sikeres megvalósítása érdekében 

8.3.3. A városfejlesztési társaság létrehozásától várt előnyök 
 

a) Hatékony koordináció, az önkormányzati feladatok és a menedzsment feladatok 
elhatárolása, az önkormányzati apparátus személyi túlterheltségének, feladatátfedések 
elkerülése. 

b) A városfejlesztési akcióterv eredményes és ütemezett lebonyolítása. 
c) Rugalmasabb irányítási modell kialakítása, rövidebb és hatékonyabb döntési 

mechanizmus és lebonyolítás. 
d) A társaság az akcióterületi terv(ek)ben érintett ingatlanok egy részének esetében 

együttműködik a helyi vállalkozásokkal, megszervezi a közös vagy egymásra épülő 
fejlesztések végrehajtását. 

e) A projekt előrehaladásának biztosítása. 
f) A társaság személyi állományának, valamint szervezeti tagozódásának előkészítése az 

esetleges vagyonkezelés jövőbeni befogadására.  
g) Az önkormányzat és gazdasági társasága további tapasztalatot szerez a magántőkével 

való hatékony konzorciális együttműködésben és képes a piacorientált magatartást a 
szervezeten belül hatékonyan megvalósítani. 

8.3.4. A városfejlesztési társaság struktúrája, alapvető jellemzői 
 
Mivel Keszthely Városa Önkormányzata egyelőre egy városüzemeltetésre szakosodott 
társasággal rendelkezik (Keszthelyi Városüzemeltetési Kft), ennél fogva a városfejlesztő 
feladatokat szerződéses keretek között célszerű egy új, kizárólag a városrehabilitációs projekt 
sikeres levezénylésére szakosodott városfejlesztő társaságra átdelegálni. Az új társaság 2008-
2010-es feladata leginkább a 2007-2008-as akcióterületi terv megvalósítására, annak 
koordinációjára és belső menedzsmentjére korlátozódik.  
 
Az akcióterületi tervben felsorakoztatott fejlesztési projektek többnyire önkormányzati 
tulajdonú és az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó területeken valósulnak meg.  
 

8.3.5. A városfejlesztési társaság gazdasági típusú feladatai 
 
Projektmenedzsment  
A városfejlesztési társaság az akcióterületi tervben nevesített három akcióterületi terv 
ütemezett (2007-2008, 2009-2010, 2011-2013) fejlesztési fázisok során alapvetően és 
elsősorban a támogatási szerződésekben rögzített feladatokhoz kapcsolódó projekt 
menedzsment szolgáltatás ellátását végzi az alapító önkormányzattól kapott megbízás alapján. 
Ezt kiegészítendő az adminisztratív, tulajdonosi és társadalmi kapcsolattartás, információs 
feladatok ellátása is a társasághoz tartozik  
Forrásszervezés 
A városfejlesztési társaság az alapító önkormányzat költségvetésének tehermentesítése 
érdekében feltérképezi a potenciálisan bevonható visszterhes (hitel vagy befektetési) források 
elérhetőségét. A társaság a források igénylésével kapcsolatos dokumentációk előkészítését, 
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összeállítását és az önkormányzat vagy a saját nevében történő benyújtását végzi az adott 
bank, pénzintézet irányába. 
Fejlesztési koordináció 
A városfejlesztési társaság az első és a második akcióterületi terv lebonyolítása kapcsán is 
törekszik a megfelelő szintű magánberuházások előkészítésére, folyamatosan tartja a 
kapcsolatot az akcióterületen működő gazdasági társaságokkal és a lehetséges 
magánberuházókkal. A magánvállalkozások fejlesztési tevékenységének koordinálása 
(javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése, stb.). 
Fejlesztési funkció 
A társaság a feltőkésítést követően megkezdi ingatlan fejlesztési üzleti tevékenységét, mely 
során az ingatlan forgalmazást, ingatlan fejlesztést és hasznosítást egyre nagyobb hangsúllyal 
jeleníti meg a társaság tevékenységei között az önkormányzati fejlesztéseket követően.  
Vagyonkezelési funkció 
Indokolt esetben és amennyiben azt más szervezeti formában nem lehet hatékonyabban 
gyakorolni, az alapító vagyonkezelői feladatokat bízhat a városfejlesztő társaságra, mely 
keretében a társaság a lakás, valamint üzleti, továbbá fejlesztési célú ingatlanok profitorientált 
kezelését valósíthatja meg a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelően. 
 

8.3.6. A városfejlesztési társaság szervezeti felépítése 
 
A társaság - alapvetően menedzsment feladataihoz illeszkedve - kis létszámmal kezdené meg 
működését. A kapcsolódó közbeszerzéseket a VÜZ Kft adott munkatársai bonyolítanák, 
ennek nem szükséges a társaságon belül megjelenni, de az egyeztetett szakmai munka 
alapvető elvárás. 
 
A társaság szervezeti formája az indulás időszakában: 
 

 
Gazdasági és pénzügyi 

menedzser 
 

(akcióterületi projektek pénzügyi 
tervezése, előkészítése és 

beszámolás) 

Tulajdonos 
(Keszthely Város 

Önkormányzata és 
más partnerek) 

Ügyvezető igazgató 
(ingatlanfejlesztési 

és műszaki szakértő) 

Városfejlesztési 
projektmenedzser 

(akcióterületi 
projektmenedzsment) 

Adminisztráció 



 

 

131 

A fenti struktúra az induláshoz szükséges minimum szervezeti terv. Valamennyi tevékenység 
együtt vagy külön-külön is elszámolható a projekt megvalósításának a terhére.  
A kezdeti fázisban a szervezet 4 fővel kezdi meg a munkát. Annak érdekében, hogy a 
menedzsment megfelelő kompetenciákkal rendelkezzen, az egyes tisztségekre a város nyílt 
pályázatot kíván kiírni.  
 

8.3.7. A városfejlesztési társaság működési költségei és bevételei  
 
Az önálló társaság működtetésének célja az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek 
gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság képes 
mobilizálni és összehangolni mind a közösségi (EU, EIB, CEB, állami, önkormányzati) mind 
privát hozzájárulásokat a városfejlesztési stratégiájához igazodó, gazdasági, társadalmi és 
környezeti értelemben fenntartható fejlesztések megvalósítására. 

A társaság személyi bérjellegű és adminisztratív költségeinek fedezetét az első két évben - a 
projekt keretében elszámolható – projektmenedzsment és egyéb személyi költségek díjként 
történő megjelenése jelenti, 25.000 e Ft mértékben. 

 

8.3.8. A városfejlesztési társaság előzetes SWOT analízise 
38. sz. táblázat 

Erősségek Gyengeségek 
 
� Akcióterületi terv megvalósítása önálló 

szervezeten belül kap helyet 
� A Városfejlesztési társaságon belül

egyszerűbb döntési folyamatok, 
rugalmasabb koordináció, gyorsabb 
döntési mechanizmus 

� Egyértelmű és jól szabályozott feladatok 
és hatáskörök 

� Aktív kapcsolatok a partnerekkel és a 
helyi vállalkozásokkal 

� A költségek zömét a városfejlesztési 
pályázat finanszírozza 

 

 
� indirekt önkormányzati kontrol 
� önálló gazdálkodás egyoldalúsága 
� minimális személyi és technikai háttér 

Lehetőségek Veszélyek 
 
� új tevékenységek átvállalása, további 

(akár más támogatásokból megvalósuló) 
fejlesztések koordinálása 

�  széleskörű partnerség kialakítása 
 

 
� a városfejlesztési koncepció többszöri 

változása 
� a városfejlesztési projekt megvalósulását 

annuláló tényező előállása 
� az IH feltételrendszerének változásai 
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8.4. Településközi koordináció mechanizmusai 
 
A Keszthelyi kistérség integrált fejlesztése a Nyugat-Balaton hagyományos természeti, 
kulturális és gazdálkodási egység komplex fejlesztését és hasznosítását célozza. A tó és 
környéke a térség komplex egyediségével válhat és válhatott Kelet-közép Európa egyik 
kiemelkedő turisztikai célpontjává. A „Balaton” nemcsak egy természeti képződmény, de a 
körülötte elterülő térségek táji örökségének is védjegye, amely azonban az elmúlt 
évtizedekben sajnálatos imázsromláson ment keresztül, melynek javítása és komplexebbé 
tétele a programcsomag legfontosabb célja. 
 
A Keszthelyi kistérség a Balaton part más területeihez képest is számos különlegességgel 
várja a látogatót. A térség egyik legkiemelkedőbb vonzereje a szomszédos (most már önálló 
kistérséget alkotó) Hévíz, amely az ország egyik legfontosabb gyógyturisztikai központja. 
Keszthely, az egyik legnagyobb Balaton parti város, a tágabb térség turisztikai, kulturális 
életének szervezője. A kistérségben ezen túl változatos, védelem alatt álló, hagyományosan 
erdőkkel, gyepekkel borított hegy-, domb- és síkvidékek váltakoznak, ahogy a balatoni 
szőlészet-borászat és gyümölcsösök is különleges hangulatot kölcsönöznek a Balaton nyugati 
medencéjének.  
 
A hasznosítás egyrészt a víz és a vízhez kötődő, a térségben hagyományosnak mondható 
vízparti üdülő- és termálturizmus, valamint kiegészítő elemként a táji örökséghez kapcsolódó 
egyéb turisztikai ágazatok potenciáljának mind jobb kihasználásához, másrészt pedig a helyi 
hagyományoknak megfelelő mezőgazdasági termékek magas szintű, Európai Uniós piacokon 
is versenyképes feldolgozásához kötődik. Az integrált fejlesztés így biztosítja a táji értékek 
védelme, fejlesztése és turisztikai hasznosítása szempontjából elengedhetetlen hagyományos 
gazdálkodási módok felélesztését és fejlesztését, másrészt pedig lehetőséget biztosít a 
turizmus minőségi fejlesztéséhez, illetve a turisztikai kínálat növeléséhez.  
 
A kistérség integrált fejlesztésének pillérei: 
 

•••• I. Pillér: A wellnessturizmus mind szélesebb körű kiteljesítése 
 

Hazánk egyik legkiemelkedőbb turisztikai célterülete Hévíz, ahol az Európában is 
párját ritkító termáltó köré valódi, országosan ritka volumenű, színvonalú és 
kiépítettségű fürdőturizmus szerveződött. A Hévíz szomszédságában, a Balaton 
partján található a térség legnagyobb városa, a „Balaton fővárosa” Keszthely, amely a 
parti turizmus mellett a kulturális turizmus egyik fontos állomása is. A várospár 
turizmusának fejlődése az egész kistérség alapvető érdeke, a térség országos és 
európai hírét csak az eddig már jól bevezetett termál- és üdülőturizmus komplex 
welnessturizmussá való fejlesztése révén őrizheti meg. 
 
A wellnessturizmus mellett kiegészítő, komplex területi turisztikai terméket létrehozó, 
különösen a kistelepülések számára fontos elemként jelennek meg a más turisztikai 
ágazatok fejlesztései, mint pl. a bor-, gasztronómiai-, vízi, bakancsos- és kerékpáros 
turizmus, illetve ezek programcsomagba szervezett turisztikai termékei. 
 
A megvalósítás projektjei: 
� Termálvízkincs – Wellnessia - Wellnes World in Hungary – termálfürdő, 

gyógyszálló és élményfürdő fejlesztése – Világörökség Program, Hévíz 
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� Balaton-part – „Nyárország” - strandfejlesztés 
� Fogadó- és látogatóközpontok hálózatának fejlesztése: Szépkilátó, Keszthely, 

Hévíz, Sármellék, Fenékpuszta – Valcum, Zalavár, Zalaapáti, Zalaszántó, 
Gyenesdiás 

� A dióskáli volt általános iskola átalakítása gyógyturisztikai céllal, kapcsolódva a 
szomszédos terület turisztikai hasznosításához 

 
•••• II. Pillér: Hagyományokra épített korszerű agrárium kialakítása 
 

Részben az utóbbi kiegészítő turisztikai ágazatokhoz kapcsolódik az integrált 
kistérségi fejlesztés másik pillére, a hagyományokra alapozó mezőgazdaság és 
élelmiszeripar. Keszthelyen működik hazánk első agrár felsőoktatási intézménye, 
amely fennállása óta a élenjárt a technológiai modernizációban. Tekintettel arra, hogy 
a kistérség jelentős része áll természet- és tájvédelmi oltalom alatt, a térségben a 
hagyományos gazdálkodási formák és magas minőségű termékek előállítása egyrészt 
biztosítja a turizmus számára is hasznosítható táji karakter megőrzését, másrészt pedig 
jelentősen hozzájárul helyi foglalkoztatottság növeléséhez és kistérségen belüli 
fejlettségi különbségek mérsékléséhez. Ilyen fontos táji jellegű termékek lehetnek a 
szőlő- és bor, gyümölcsök és más kertészeti és erdészeti termékek, a méz, 
baromfitermékek és tejtermékek.  
 
A megvalósítás projektjei: 
� Ipari és innovációs park, K+F intézmény létrehozása a Pannon Egyetem keszthelyi 

karai és vállalkozók részvételével 
� Biotechnológiai inkubátorház létesítése a Pannon Egyetem Georgikon 

Mezőgazdaságtudományi Kar vezetésével 
� Gyümölcs- és kertészeti kultúrák kialakítása 
� Szőlészet-borászat technológiai megújítása 
� Korszerű élelmiszeripari kapacitások kiépítése 
� Fafeldolgozási kapacitások növelése 

 
•••• Az I. és II. Pillér közös eleme: A balatoni táj örökségének hasznosítása 

� Egyedi fejlesztések és kooperáció a Pannon Egyetem keszthelyi kara 
turizmusfejlesztési szakának oktatóival és hallgatóival 

� A Sármelléki Repülőtér fejlesztése és a kapcsolódó ipari-gazdasági övezet 
létrehozása 

� Képzési programok kialakítása az általános, turisztikai, egészségturisztikai és 
mezőgazdasági vállalkozói ismeretek bővítésére, nyelvi képzések 

� A gyep- és rétgazdálkodás hagyományainak felélesztése, a falusi turizmus 
keretében is hasznosítható mintafarmok létrehozása 

� Láprekonstrukció és bemutatópark létesítése a Hévízi csatorna mentén 
� Erdők komplex turisztikai hasznosítása: bakancsos-, vadász- és lovasturisztikai 

fejlesztések 
� Az egeracsai tavak turisztikai hasznosítása 
� Táj-és örökségvédelmi program megvalósítása 
� A kistérségi turisztikai marketingterv megvalósítása 
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Az integrált projektcsomag kapcsolódó elemei: 
 

•••• A Balaton-parti közcélú sáv infrastruktúrájának fejlesztése, különös tekintettel a 
vízelvezetésre 

•••• Természetvédelmi és vízgazdálkodási fejlesztések 
•••• Festetics-kastély és kastélypark fejlesztése 
•••• Szendrey-telep rekonstrukciója, bemutató központ és Szendrey Emlékház kialakítása 
•••• Fenékpuszta helyszín-fejlesztés. 
•••• Balaton Színház és Kongresszusi Központ II. és III. üteme 
•••• Kis-Balaton öko- és horgászturisztikai hasznosítása 
•••• Rezi vár rekonstrukciós munkáinak folytatása  
•••• Tematikus utak fejlesztése 

� Vizek útja – strandok, termálfürdők, vizitúra útvonalak (Zala) fejlesztése 
� Természet útja (bakancsos turizmus): turistaútvonalak kiépítése, fejlesztése 
� A történelmi örökség útja (az épített és kulturális örökséget bemutató útvonal) 
� Aktív túrák útja: kerékpár- és lovas útvonalak kiépítése 
� A borok útja 

•••• Mezőgazdasági utak fejlesztése, különös tekintettel a turisztikai hasznosításra: 
erdészeti utak, szőlőhegyek úthálózati fejlesztése 

•••• E-közigazgatás, e-marketing 
•••• Település-rehabilitációs programok és részprogramok (zöldfelületi és közterületi 

fejlesztések, közszolgáltatások fejlesztése, stb.) 
 
Egyéb kulcsprojektek a Keszthelyi kistérségben  
 
1. Az 5 országot összekötő Nyugat-Dunántúl – regionális közlekedésfejlesztési program 

•••• Elkerülő utak építése (Keszthely, Hévíz) 
•••• A keszthelyi új közlekedési koncepció ütemes megvalósítása 

 
2. Pannon Gazdasági Kezdeményezés - regionális innovációs és gazdaságfejlesztési program 

•••• Egyedi turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 
 
3. Nyugat-dunántúli emberkincs - A humán közösségi szolgáltatások és az önkormányzati, 

közigazgatási gyakorlat megújítása 
•••• Foglalkoztatási paktum létrehozása az önkormányzatok, munkaadók és képzőhelyek 

részvételével  
•••• A civil társadalom erőforrásainak mozgósítása 

 
4. Életterünk - az élő és megújuló Nyugat-Dunántúl – a környezetgazdálkodás, 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés és a környezeti tudatosság erősítés regionális 
programja 

•••• A kistelepülések és különösen a Balaton – Kis-Balaton parti települések 
szennyvízcsatornázása 

•••• Biomassza hasznosítási program 
 
6. A Pannon örökség megújítása - az épített és kulturális értékeinkért 

•••• Műemlék-felújítás  
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8.5. A stratégia megvalósulásának monitoringja 
 
A stratégia megfelelő végrajtásához nélkülözhetetlen a kitűzött célok teljesülésének időszaki 
ellenőrzése, valamint szükség esetén a stratégia felülvizsgálata.  
 
Ennek módszerei: 

• A városfejlesztési társaságon, valamint a VÜZ Kft-n keresztül, annak éves 
beszámolójában külön bemutatja az egyes akcióterületek történt fejlesztéseket, ezek 
hatását és relevanciáját a városrészi, illetve a városi célok elérésének tekintetében. 

• A városfejlesztési társaság és a VÜZ Kft-n keresztül, annak éves beszámolójában 
bemutatja a számszerűsíthető célok (mind akcióterület, mind IVS szinten) teljesülését, 
továbbá a városfejlesztési beavatkozásokat követően nyomon követi a következő 
indikátorok alakulását (Idegenforgalmi bevételek alakulása, Életszínvonalat jellemző 
statisztikai adatok, Levegő és vízminőségi mutatók, Közlekedési, forgalmi adatok, 
parkolóhely szám, Közterületi ápoltsági mutatók, stb.). Amennyiben ezek eltérnek a 
vállaltaktól, javaslatot tesz kiegészítő tevékenységekre. 

 
A városfejlesztési társaság gondoskodik az IVS 3 évenkénti, széles körű partnerségben 
történő felülvizsgálatáról. 
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