
KESZTHELY 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK TERVEI 

AZ ELKÖVETKEZENDŐ 

IDŐSZAKBAN

ELŐADÓ: NAGY BÁLINT



Helyi értékekre épülő, gazdaságilag 
versenyképes, vonzó város

Keszthely gazdaságában, a város adottságai 
miatt, meghatározó a turizmus, de fontos a 

„több lábon állás”



4 fő terület

� Belváros

�Örökség

�Szolgáltatás

� Ipari infrastruktúra-fejlesztés



1. Belváros

Festetics-örökség, „századfordulós” hangulatot 
előtérbe helyező kitörési pontok 

�Vállalkozásbarát városfejlesztés és a leromlott 
területek rehabilitációja (2,8 Mrd Ft)

Célja a belváros rehabilitáció, vállalkozások bevonzása, 

népességmegtartás.

Alapvető eleme a közlekedési koncepció.



�Kastély és Szalasztó utca közti tömb átfogó 
szociális rehabilitációja (550 M Ft)

Célja a városkép javítása

�Zöld városközpont kialakítása:  Kossuth Lajos 
utcáról nyíló mellékutcák, belső udvarok 
átjárhatóvá tétele, zöldfelületek kialakítása, új 
közösségi terek létrehozása (910 M Ft)

Kerékpárúthálózat fejlesztése



�Sörház épületének rehabilitációja, 
multifunkconális közösségi-turisztikai terek 
kialakítása (1,2 Mrd Ft)

�Helikon park rehabilitációja (250 M Ft)

Sétányfejlesztés, sétánybővítés, Volán telep megvásárlása, 
Helikon parkhoz csatolása

�Zeppelin tér rehabilitációja (180 M Ft)

Fejér György Városi Könyvtár előtti parkoló rehabilitációja



2. Örökség

A város történelmi örökségének méltó 
megőrzését, helyreállítását szem előtt  tartó 

fejlesztések végrehajtása

A turizmus egyrészt a Balatonhoz, másrészt a 
város kulturális örökségéhez kapcsolódik



� "Békebeli Fürdőkultúra" témapark 
létrehozása a keszthelyi Balaton-parton (500 
M Ft)

Szezonhosszabbítást célzó attrakciók

� Balatoni látogatóközpont és kiállítótér az 
egykor Balaton Szálló épületében (450 M Ft)

„Századfordulós” hangulathoz illeszkedően



� A Phoenix gálya kiállítótér (300 M Ft)

A város hajózási, halászati múltjára alapozva



3. Szolgáltatások

A  keszthelyi turisztikai potenciál javítása, a 
vállalkozásbarát és befektetést ösztönző 

környezet kialakítása, valamint a turisztikai 
szezon kiterjesztése szempontjából alapvető 

fontosságú szolgáltatások bővítése



� Balaton Szálló felújítása (700 M Ft)

Célja  szolgáltatás- és  szálláshelyfejlesztés

� Balaton parti szolgáltatási alapinfrastruktúra   
kialakítása (1 Mrd Ft)



4. Ipari infrastruktúra-fejlesztése

Célja a foglalkoztatás növelése, a Keszthelyre 
betelepülni szándékozó és a már a városban 

működő vállalkozások számára vonzó befektetési 
és üzleti fejlődési környezet kialakítása



� A Keszthelyi Ipari Park belső 
infrastruktúrájának kiépítése (800 M Ft)

Utak felújítása, közművek kiépítése, csapadékvíz 

elvezetés



Köszönöm a figyelmet!


