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Elnöki és polgármesterjelölti köszöntő 

Hölgyeim és Uraim! 

A következő ciklusra megválasztjuk, hogy kik vezessék a várost, kik képviseljék a 

döntéseknél a véleményünket. A választó a megválasztottak kezébe nem hatalmat, 

előjogokat ad, hanem felelősséget. Annak terhét, hogy alázattal, tisztességgel szolgálják a 

közösséget.  Ha ezt teszik, akkor viszonzásul megbecsüljük őket.  

Úgy látjuk, hogy a jelenlegi ciklus képviselő testületében ez nem így valósult meg. 

Reprezentatívabb önkormányzásra van szükség, vagyis a testületbe szélesebb körből, új 

arcok jelenjenek meg. A programunkkal üzenjük a választónak; Nem igaz, hogy csak akkor 

kaphat jó iskolát a gyereke, jó állást a férje, vagy felesége, új járdát az utcája, akkor 

pályázhat sikerrel a vállalkozása, ha egy hatalmon lévő párt heroizmusához kötődő 

személyt választ. Mert ez hazugság! Nyílt zsarolás, ami a megfélemlítésen alapul.  

A politika valójában az egyszerű embereké, a választóké, nem a joggal és hatalommal 

felkenteké, még kevésbé az azzal visszaélőké. A korrupció minden mérés szerint jelentős 

mértékű, és ezt a józanul gondolkodó polgár csendben, vagy nyíltan, félelemmel, vagy 

bátran, de elutasítja. 

Adjunk esélyt annak, hogy a választás tiszta lesz, vagyis van értelme eljönni a 

szavazófülkéig.  Ott lesznek a delegáltjaink, és együttműködünk. Mindenkit bíztatunk, hogy 

jöjjön el, adja szavazatát jelöltjeinkre.  

A programunkat részletesen Keresztes Csaba polgármesterjelöltünk mutatja be. A 

programunk tárgyilagos, mindenkié, aki józanul belátja, hogy csak a rendelkezésre álló 

forrásokból lehet várost építeni, működtetni, de ezeknek a forrásoknak nem egy 

kivételezett réteg pozícióját, hanem minden zalaegerszegi polgárt kell szolgálnia. Ma 

jórészt egy kormányzó párt dönt mindenben, és időnként ebből erednek a hibák. A defacto 

egypártrendszer nem vált be sem az ország, sem az önkormányzat működésében, a tiszta 

közélethez reprezentatív képviseleti rendszer kell. Most itt a lehetőség, hogy ezt 

megteremtsük, és a programot megvalósítsuk. A TIÉD A VÁROS Egyesület elnöksége   bízik 

abban, hogy a polgárok bátran és bölcsen döntenek a választáson. 

Hartmann Miklós 
elnök, Tiéd a Város Egyesület  
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Kedves Zalaegerszegiek! 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a városunkban még soha 

nem látott széleskörű politikai szövetség polgármesterjelöltje 

lehetek. E politikai és társadalmi szövetséget 

szociáldemokraták, konzervatívok, szabadelvűek, zöldek és 

egyszerűen „csak civilek” együtt alkotják. Pont úgy, mint 

városunkat. 

Ebben az együttműködésben nem a különbözőségek számítanak. Itt az fontos, hogy 

hogyan tudunk közösen előre haladni. Egymást tisztelve, meghallgatva. Ha kell, viták 

sorozatával, de mindig megtaláljuk a közös nevezőt. Véleményem szerint pontosan ez az, 

amire Zalaegerszegnek szüksége van.  

Városunkat hosszú évek óta egy politikai párt által adott többség irányítja. Ők egyedül 

hoznak döntéseket anélkül, hogy vállalniuk kellene a felelősséget vagy a vitákat. Egy kis 

társaság dönt politikai hovatartozás alapján személyekről, egzisztenciákról, emberi 

sorsokról. Vállalkozásokról és családokról. Úgy, ahogy az egész országban, itt is a politikai 

lojalitás az egyik meghatározó szempont minden területen. 

Ennek nem szabad tovább így mennie. Zalaegerszeg nem lehet egy kis társaság által 

sakkban tartott település. Zalaegerszeg mindannyiunk városa. Sőt, megkockáztatom, 

mindannyiunk kedvenc városa. Az enyém legalábbis mindenképpen. 

A legtöbben itt születtünk és itt él a családunk is, de azok is gyorsan magukénak érezhetik 

Zalaegerszeget, akik nemrég költöztek csak ide. Néha zsörtölődünk, hogy milyen kicsi ez a 

város, nem tudunk végig menni úgy a Kossuth utcán, hogy ne találkoznánk ismerőssel. De 

ha pár napot távolabb töltünk, máris hiányoznak a zalai dombok és az ismerős utcák, 

emberek.  

Azt szeretném, ha minden zalaegerszegi megtalálná a számítását városunkban.  

Sokan, sokfélék vagyunk és ez így van rendben. A város és a városvezetés feladata az, hogy 

e sokféle embernek azonos esélyt és lehetőséget teremtsen. Nem nézve, hogy politikai 

vagy közéleti kérdésekben egyetértünk-e. Csak az számít, hogy Zalaegerszeget együtt 

tudjuk sikeressé tenni. Erre készülünk és erre kérünk támogatást október 13-án. 

 

Keresztes Csaba 
polgármesterjelölt 
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I. Lakhatás és megélhetés 

Az elmúlt években országosan és városunkban is az egekbe szöktek az albérlet, illetve 

lakás árak. Egy átlagos fiatal, szülői segítség nélkül a húszas évei elején szinte 

lehetetlen, hogy függetlenedni tudjon családjától. 

1. A ciklus végére százzal növeljük az önkormányzati tulajdonú lakások számát, 

amivel a zalaegerszegi és Zalaegerszegre visszatérő fiatalokat kívánunk 

támogatni. 

2. Segíteni fogjuk a helyi vállalkozásokat, hogy minél többen és eredményesebben 

tudjanak bekapcsolódni az egyetemi duális képzésekbe, segítve a fiatal hallgatók 

Zalaegerszegen történő munkavállalását és letelepedését. 

Célunk, hogy Zalaegerszegen biztos hátterű, minőségi, valódi hozzáadott értéket jelentő 

munkahelyek jöjjenek létre. Olyanok, ahol nem minimálbérét dolgoznak az emberek, 

hanem egzisztenciálisan és morálisan is megbecsülik őket.  

3. A munkahelyek védelmének érdekében az EU-n kívüli állampolgárt alkalmazó 

cégek városi kedvezményeit felülvizsgáljuk. 

4. A nem Zalaegerszegen bejegyzett vállalkozások adóelkerülésének 

megakadályozása érdekében felülvizsgáljuk az iparűzési adó rendszerét. 

5. A város adózási rendszerét úgy alakítjuk ki, hogy az vonzó legyen új vállalkozások 

létrejöttének és meglévő vállalkozások ide településének. 

6. A munkaerőpiac igényei szerint javasoljuk kialakítani a város oktatási 

intézményeinek képzési kínálatát. 

7. Egyeztetést kezdeményezünk a városban működő vállalkozásokkal logisztikai 

célokra használható repülőtér üzemeltetéséről. 
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II. Közlekedési problémák, utak és járdák állapota 

Mindannyian használjuk az utakat, járdákat, tereket. Idegeskedünk, amikor dugóba 

kerülünk, vagy késik a busz. Közösen örülünk, ha egy utca felújítása megtörténik, pláne, 

ha az aknafedelek is rendesen a helyükre kerülnek. 

Azt szeretnénk, ha a városi közlekedés a lehető legkisebb bosszúsággal járna és inkább 

a pozitív élmények határoznák meg a Zalaegerszegi infrastruktúráról alkotott képünket. 

8. Felülvizsgáljuk a város parkolási rendszerét. Megoldást találunk a kórház 

környékén tapasztalható parkolási problémákra. A kórházi szolgáltatást igénybe 

vevők ingyenesen fognak parkolni a környéken.  

9. Ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a belvároshoz közel, hogy megoldjuk a 

belváros parkolási problémáit és csökkentsük a belvároson kívüli városrészekben 

élők parkolási díj kiadásait. Az ingyenes parkolók tervezett helyszínei: 

• stadion környéke 

• sportcsarok környéke 

• piac környéke 

 

10. Kivizsgáljuk a közlekedési problémákat, megoldást keresünk a reggeli és délutáni 

dugók megszüntetésére. Kiemelt figyelmet fordítva a város keleti részére (a 

sportcsarnoktól a csácsi körforgalomig). 

 

11. Kétirányúsítjuk a Kosztolányi utat, a zöld területek csökkentése nélkül.  

12. Kitiltjuk az autóbuszokat a Kossuth Lajos utcáról. 

13. Az előző két pont megvalósulása után a Kossuth utca egy részéről kísérleti 

jelleggel hétvégente kitiltjuk az autós forgalmat. 

 

14. A belváros problémáinak megoldása mellett nagy gondot fordítunk a városrészek 

úthálózatának, járdáinak és közműveinek problémáira az arányos városfejlesztés 

jegyében. 

15. Az elhasználódott mellékutakat felújítjuk. 

16. Kezdeményezzük pályázati források bevonásával a déli átkötő út megépítését 

(Aranyoslapi forrástól a besenyői városrészig). 
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17. Kerékpárút hálózattal kötjük össze a településrészeinket. Célunk, hogy a 

kerékpárút hálózatunk ne csak turisztikai célokat elégítsen ki. Szeretnénk, hogy a 

nagyobb munkahelyek, a közintézmények és iskolák kerékpárral is biztonságosan 

megközelíthetőek legyenek. 

 

III. Tömegközlekedés 

A Modern Városok Program keretében megígért intermodális közlekedési központ 

terveinek elvetésével városunk nagy lehetőségtől esett el. Azokban a városokban, ahol 

létrejöttek az autóbuszállomás és a vasútállomás összevonásával létrejött létesítmények, 

az építkezés mellett modern, elektromos autóbuszokkal tudták bővíteni autóbusz 

parkjukat és a város saját kezébe tudta venni a tömegközlekedés súlyos problémájának 

megoldását. 

18. Feltárjuk, hogy az előző ciklusban mennyi pénzt költött a város a 

tömegközlekedés- átszervezésének megtervezésére. Kiderítjük és nyilvánosságra 

hozzuk, hogy miért maradt el a tervezett átszervezés.  

19. A megváltozott lakossági igényeinek megfelelően alakítjuk át a városi 

tömegközlekedést. Célunk, hogy a legtöbb zalaegerszegi lakos a lakóhelyétől  

5 percen belül elérje a tömegközlekedést. 

20. Szeretnénk, ha a tömegközlekedéssel most nehezen vagy egyáltalán nem 

megközelíthető hegyi területekre is el lehetne jutni a város által biztosított, 

szervezett módon. 

21. Megvizsgáljuk egy városi közlekedési vállalat felállításának lehetőségét. 
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IV. Szociálisan érzékeny város 

Szociálisan érzékeny, a rászorulókon segítő önkormányzatot fogunk teremteni. A szociális 

problémák megoldását nem büntetéssel, hanem segítségnyújtással fogjuk megoldani. 

Széleskörű támogatási lehetőségek nyújtását tervezzük. Nem hagyjuk, hogy a szociális 

rendszerből kikerüljenek a legkiszolgáltatottabb embertársaink. Zalaegerszegen sem 

utcán, sem saját lakásában nem fagyhat meg senki és nem halhat éhen senki. 

22. Idős segítő szolgáltatást hozunk létre a háziorvosokat bevonva annak érdekében, 

hogy segítsük az otthonaikban egyedül maradt idős emberek ellátását. 

23. Nagy hangsúlyt fektetünk a nehezebb körülmények között élő gyermekek és 

fiatalkorúak felzárkóztatására, családjuk napi nehézségeinek csökkentésére. 

24. Segítjük azokat a kisgyermekes családokat, akik kilakoltatás áldozataivá váltak. 

 

V. Helyi vállalkozások támogatása 

Magyarország folyamatosan egyre lejjebb csúszik a korrupciós listákon. Soha nem látott 

mértéket öltöttek az előre lezsírozott és túlárazott beruházások és az átláthatatlan 

feltételek.  

Zalaegerszegen is megvannak a fő szabályok. Tudjuk, hogy megvannak a kedvenc cégek 

és meg vannak azok, akik hiába próbálkoznak, soha nem fognak tudni labdába rúgni. 

Az új önkormányzati ciklustól kezdve minden zalaegerszegi vállalkozás azonos 

feltételekkel fog tudni működni és azonos feltételekkel pályázhatnak minden, város által 

nyújtott lehetőségre. 

25. Valódi versenyt teremtünk a vállalkozási szférában, megszüntetjük a politikai 

kivételezéseket. 

26. Átlátható önkormányzati viszonyokat teremtünk. A meghívásos pályázati rendszer 

helyett nyílt pályáztatási gyakorlatot vezetünk be. 

27. Támogatjuk a helyi vállalkozásokat. Megteremtjük a rendszeres egyeztetés 

fórumait, ahol a helyi vállalkozók kifejthetik véleményüket az őket érintő 

kérdésekről. 

28. Célunk, hogy csökkentsük a helyi adóterheket. 

• Kivezetjük a kommunális adót.  

• Megtesszük a lépéseket annak érdekében, hogy az építményadó terheit 

csökkentsük, hosszú távon kivezessük. 
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VI. Oktatás, kultúra, szórakozás 

A jelenlegi kormány államosította általános és középiskoláinkat. Ettől függetlenül a város 

fontos részének tekintjük őket, mindent megteszünk fejlődésükért.  

Az önkormányzati fenntartás alatt működő intézmények tekintetében igyekszünk 

bebizonyítani, hogy az állam (önkormányzat) is lehet jó gazda. Felelősségteljesen, alázattal 

kívánjuk kezelni ezeket a területeket is. 

29. Elvárjuk az oktatási és kulturális intézmények politikamentes működését. 

30. Sem gyerekeket, sem iskolai/ közintézményi dolgozókat nem lehet politikai célokra 

felhasználni Zalaegerszegen. 

31. Elvégezzük a Petőfi, Dózsa és Liszt iskolák teljes energetikai felújítását. 

32. Szorgalmazzuk a képzési kínálat bővítését a helyi piaci igényeknek megfelelően. 

33. Városi alapítványt hozunk létre az állami fenntartásba került oktatási intézmények 

szakmai munkájának segítése érdekében. 

34. A város által fenntartott oktatási-nevelési és kulturális intézmények vezetőinek 

kinevezésekor az ott dolgozók véleményét figyelembe vesszük. Csak olyan 

intézményvezető kinevezéstét támogatjuk, akit az adott intézmény közösségének 

többsége támogat. 

35. Megbecsüljük az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési és kulturális 

intézmények dolgozóit. Megteremtjük a bérrendezés lehetőségét. 

36. A szervezőkkel közösen újragondoljuk a városi fesztiválok helyszíneit a 

változatosság érdekében, a minőség megtartása vagy javítása, valamint a 

belvárosban élők nyugalmának megőrzése céljából. 

37. A városi kulturális intézmények profilját frissítjük, egyértelműsítjük feladataikat. 

38. Biztosítjuk a településrészi önkormányzatok működésének feltételeit. 

39. Támogatjuk azokat a közösségeket, amik aktívan részt vesznek a városrészek 

közösségi, kulturális életében. 

40. Nemzeti és városi ünnepeinket/ emléknapjainkat politikamentesen, alkalomhoz illő 

módon fogjuk megünnepelni/megtartani. Közös ünnepeinket senki ne használja 

kampánycélokra vagy propaganda hirdetésére Zalaegerszegen! Az ünnep legyen 

mindenkié! 
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VII. Egészség, sport, szabadidő 

Zalaegerszeg gyönyörű környezetben helyezkedik el. A Göcsej szívében, erdőkkel 

körülölelt városunk számtalan lehetőséget rejt a szabadidő aktív eltöltésére. Szeretnénk, 

ha minden zalaegerszegi megtalálná a számára megfelelő sportolási és szabadidős 

lehetőségeket. Egy hétvége se legyen unalmas azok számára, akik szeretik a 

természetet. 

41. Javítunk a szabadidő sokszínű eltöltésének lehetőségein, minden korosztály 

számára.  

42. Támogatjuk a jelenlegi sportszervezeteket. 

43. Segítjük, hogy új sportágak jelenjenek meg és ezzel együtt új sportegyesületek 

alakuljanak a városban. 

44. A TV torony környékét turisztikai szempontokat figyelembe véve fejlesztjük. 

45. Gondot fordítunk az Azáleás- völgy pihenő jellegének erősítésére. Javítjuk gyalogos 

megközelíthetőségét. 

46. Támogatjuk a kibővített, több sportág és a városlakók számára használható sport- 

és rendezvénycsarnok, valamint az uszoda fejleszését. Biztosítjuk a beruházások 

átláthatóságát és az intézmények működési feltételeit. 

 

VIII. Tiszta közélet, az embereket szolgáló város 

Az, hogy egy politikai párt már több, mint 20 éve uralkodik a városban, komoly 

problémákat okoz a város közéletében. Egy kis kör úgy érzi, hogy mindent megtehet. Akár 

azt is, hogy másokat politikai hovatartozása alapján ítéljen meg. Akár egzisztenciális, 

akár emberi kérdésekben. Ennek véget fogunk vetni!  

Tiszta közéletet teremtünk! A tehetség és szorgalom előtérbe kerül a politikai lojalitással 

szemben! 

47. Felszámoljuk a politikai kapcsolatokon alapuló uram-bátyám rendszert 

Zalaegerszegen. Senki, semmilyen téren nem kerülhet hátrányba politikai 

hovatartozása miatt. 

48. Továbbra is támogatást biztosítunk a helyi sajtó és médiák számára. 

Megszüntetjük a rájuk nehezedő politikai nyomást. Biztosítjuk számukra a 
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független működés feltételeit. Helyi testületet hozunk létre, aminek egyetlen 

feladata a kiegyensúlyozottság ellenőrzése lesz. 

49. Felkérjük a város és a térség országgyűlési képviselőjét/ képviselőit, hogy 

számoljanak be az Országgyűlésben végzett munkájukról. Szorgalmazzuk a 

Zalaegerszeg – Nagykanizsa közötti 74-es főút felújítását. 

50. Vizsgálóbizottságot állítunk fel 

• a közvilágítással kapcsolatban 

• a tesztpálya földügyeivel kapcsolatban 

• a Kossuth Lajos utca térkövezésével kapcsolatban 

• az intermodális közlekedési központ tervei elvetésének 

megalapozottságával kapcsolatban 

• a politikai kivételezések, előnyben/ illetve hátrányban részesítésekről 

51. Minden korrupciógyanús ügyet kivizsgálunk, megalapozottság esetén feljelentést 

teszünk. 

52. Kikérjük és nyilvánosságra hozzuk a közvilágítással (Elios-üggyel) kapcsolatban az 

Európai Csalás Elleni Hivatal által készített jelentést. 

53. Kezdeményezzük, hogy az állami és városi intézmények által nyújtott 

szolgáltatások nyitvatartását a lakossági igényeihez igazítsák (pl.: posta). 

54. Szükségesnek tartjuk a városban működő polgárőr szervezetek létszámának 

bővítését és működésük anyagi támogatását. 

 

IX. Zöld Egerszeg  

A világ lassan felfigyel az egész emberiségre leselkedő klímakatasztrófára. A következő 

évek egyik legfontosabb feladata lesz a környezetünk védelme, a civilizációnk által 

okozott környezeti károk mérséklése. Fontos feladatunk, hogy már a legkisebb korosztály 

számára megtanítsuk a természet szeretetét és védelmének fontosságát. 

55. Stratégiát dolgozunk ki a város zöld övezeteinek megóvására. 

56. Küzdve a klímaváltozás ellen, gondosan előkészített faültetési akciót indítunk. 

57. Szorosan együttműködünk a fenntarthatóság mellett elkötelezett polgárokkal, 

szervezetekkel és vállalatokkal. 

58. Nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre. Folyamatos kapcsolatot tartunk a 

helyi állatvédő szervezetekkel. Működésükhöz támogatást nyújtunk. 
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A zalaegerszegi közélet legyen a zalaegerszegi polgároké! 

Komolyan gondoljuk, hogy a város közéletét együtt kell alakítanunk a zalaegerszegi 

polgárokkal.  

Bővítse velünk választási programunkat! 

Kérjük, írja meg nekünk az info@tiedavaros.hu email címre, hogy mi az a fontos vagy 

konkrét javaslat, amit nem talált meg programunkban, de az Ön vagy környezete számára 

kiemelt jelentőséggel bír. 

 

Látogasson el honlapunkra, ahol további információt talál jelöltjeinkről, aktuális 

eseményeinkről!  

www.tiedavaros.hu 

 

 

 

 

 

mailto:info@tiedavaros.hu
http://www.tiedavaros.hu/

