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ELŐSZÓ  
 

Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület képviselőjeként - követve egyesületünk képviselői által 1998- 

óta kialakított hagyományt -, 2010 óta dolgozom a város közgyűlésében a polgári civil érdekek 

következetes szószólójaként.  

Ebben a munkámban az eltelt években sok segítséget kaptam a zalaegerszegiektől, és az itt lakó 

emberek várossal kapcsolatos jobbító szándékú elképzeléseit, véleményeit, javaslatait és 

alkalomadtán kritikáit is igyekeztem a közgyűlés elé került napirendeknél elmondani.  

 

Sikerként olyan ügyeket tudok megemlíteni, mint a strand ügye.  

Amikor 2012-ben bezárták – magam mellett tudva a számos aláírást gyűjtők táborát - kritizáltam 

annak elhamarkodott voltát és most ezért külön örömöm, hogy a többségi frakció akarata 

megváltozott és választási ígéretként elsőként a strand újranyitását vállalták fel. 

 

Azt, hogy szavaimnak tartalma legyen, sokan segítettek, illetve támogattak ebben és ezt ezúton is 

köszönöm. Egyben pedig vállalom, hogy a jövőben is ekként cselekedek, ha a közgyűlésnek az Önök 

akaratából tagja maradhatok. 

 

Azt akarom, itt helyben dőljön el, hogyan fejlődjön városunk. 

Ezt megtervezni és megvalósítani a mi dolgunk! 

 

Általános iskolás korom óta lakom Zalaegerszegen. Abban a Zrínyi Miklós Gimnáziumban 

érettségiztem, amelynek ma iskolaszéki elnöke vagyok. A pécsi Janus Pannonius 

Tudományegyetemen szereztem jogi diplomát. Első munkahelyem a bíróság volt, ahonnét öt év után 

1974-ben a helyi tanácshoz kerültem, itt 1992-ig dolgoztam, majd később 2005-ig ügyészként 

tevékenykedtem. Természetjáró vagyok és aktív környezetvédőnek vallom magam. A 

környezetvédelem értése miatt is folytattam tanulmányokat.  

Feleségem gyermekgyógyász, az Egészségbiztosítási Pénztár főorvosa, három felnőtt gyermekünk és 

két unokánk van. Gyermekeim is Zalaegerszegen élnek. 

 

Célom – egyesületünk célja -, hogy városunk ne csak szavakban növekedjen.  

Legyen egy jól megközelíthető, munkahelyeket, megélhetést helyben kínáló, iparral rendelkező, 

a fiataloknak jó iskolát biztosító, pezsgő és nívós kulturális életet élő, a közösséget pártoló, lakóit 

megbecsülő, az idősebb polgárait támogató, sikeres város. 

 

Az átalakított választási szabályok miatt rá kellett jönnünk, ahhoz, hogy mindezt nyomatékkal és 

erőteljesen tudjuk hangoztatni, nem elég csak az Együtt Zalaegerszegért Egyesületnek egyedül 

cselekednie.  

Ahhoz, hogy céljaink megvalósításáért érdemben is tehessünk, támogató szövetségesekre van 

szükség.  



 

 

Egyesületünk, sok patrónusunk baráti biztatására, javaslatára emiatt a mostani önkormányzati 

választáson  az Együtt- A Korszakváltók Pártja, a Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a 

Demokratikus Koalíció jelöltjeivel,   

Együtt cselekedjünk Zalaegerszegért 
 

 jelszó alatt közösen indul, és személyemben, egy civil polgármester jelölt támogatása mellett követel 

– az Ön szavazatával! – erőteljesebb beleszólást a város dolgaiba. A választási szövetség azért jöhetett 

most létre, mert a céljaink közösek, mégpedig: 

 

a város fejlődését Zalaegerszeg lakóinak szándéka szerint elősegíteni. 

 

Természetesen mindez az Együtt Zalaegerszegért Egyesület, s a társult szerveztek egyéni arculatának 

és önállóságának kölcsönös megtartása és tisztelete mellett történik. 

  

Elképzeléseinknek fő vonalait polgármesteri programba foglaltuk.  

 

A program bővíthető és kérünk mindenkit, javaslatát juttassa el képviselő jelöltjeinkhez és így írjuk 

meg együtt a végleges változatot.  

 

Gazdasági környezet 
A legfontosabb feladat az erős gazdasági környezet megteremtése.  

 

Az köztudott, hogy az erős gazdaság munkahely teremtő!  

Az erős gazdaság olyan sokrétű, hogy mindenki megtalálja benne a képzettségének megfelelő 

munkahelyet.  

Az a jó, ha a foglakoztatásban az érték a szakértelem.  

A munkahellyel bíró és munkájában értékén megfizetett munkavállaló pedig elégedett és 

szükségleteit kielégítő fogyasztó.  

A nagyobb fogyasztás viszont élénkült kereskedelmet, több szolgáltatást jelent. 

A zalaegerszegi közgyűlés tehát teremtsen több lehetőséget beruházók letelepedésére, a 

hagyományos iparágak mellett a szolgáltatások területén is (a turisztikától az egészségügyig), de ne 

támogasson, és ne engedjen letelepedni olyanokat, akik minimálbéren foglalkoztatnak 

embereket.   

A minimálbér nem segíti az emberek boldogulását, a fogyasztás élénkülését!  

A helyi termékek helyben való fogyasztásának elősegítésére – a Soproni Kékfrank, vagy a 

hajdúnánási Bocskai Korona mintájára – Göcseji Krajcár néven saját pénzt nyomatunk és azzal 

Zalaegerszegen és környékén lehet fizetni. 

 

  



 

Városi közélet 
 

Megfordítjuk az önkormányzat lakossághoz való viszonyát, mert valljuk, nem a lakosság van érte, 

hanem az önkormányzat van a lakosságért. 

 

A közösségi szolgáltatások áraiban mindenhol megszüntetjük a nyereség-érdekeltséget.  

Az önkormányzat segítse és támogassa a városlakók közösségi elképzeléseit (például a 

járdaépítést, vagy a közös programok szervezését, stb.). 

A sikeres önkormányzati működéshez folyamatos érdemi párbeszéd szükséges a lakosság minden 

rétegével (fiataltól a nyugdíjasig, tanulótól a dolgozóig, munkástól az orvosig, alkalmazottól a 

vállalkozóig, stb.). 

A párbeszédnek megteremtjük a megfelelő fórumait (felszámoljuk vagy átalakítjuk a látszat 

fórumokat, mint például a Gazdasági Szenátust, stb.)  

 

Felvállaljuk a közösségi érdekek képviseletét. 

Mindemellett azonban nem támogatjuk a szélsőséges eszmék hangoztatását és az ilyeneket 

szimbolizáló zászlók, szobrok és emlékhelyek felállítását és létezését. 

Támogatjuk civilek háza létrehozását azért, hogy a különböző egyesületek, alapítványok 

működésükhöz megfelelő körülményeket kapjanak. 

A korrupció lehetőségének csökkentése érdekében vállaljuk, hogy nem ültetünk önkormányzati 

képviselőt a városi cégek vezető posztjaira. 

A városi televíziót a közszereplő szervezetek képviselőiből álló kuratórium felügyelete alá 

helyezzük. 

 Városfejlesztés 
 

Minden városrészben felmérjük a kellően indokolt fejlesztéseket (például Andráshidán az óvoda 

felújítását stb.) és ütemezzük azok megvalósítását. 

Törekszünk arra, hogy az adott területen élők is bekapcsolódhassanak a fejlesztésekbe és ehhez 

anyagi támogatást biztosítunk számukra (például lakóépületek utcafronti festéséhez hozzájárulást 

adunk, stb.)-  

A város fejlesztése nem csak a Kossuth utcára/belvárosra terjed ki, máshol is szükségesek a jó 

utak, járdák, csatornák, ápolt közterek és zöldfelületek. 

Meghagyjuk – ahol még megvan - a város patinás szépségét, és azt tesszük korszerűvé. 

Megköveteljük az összehangoltabb közműfejlesztést, ne álljon le a város az utcák feltúrása miatt és 

megvizsgáltatjuk azt is, hogy van-e lehetőség a közműveknek az utcák helyett a járdák alá 

helyezésére, mert így nem kell az utat feltörni.  

Az elhanyagolt, nem használt épületeknek új funkciót keresünk és/vagy értékesítjük azokat. 

Kezdeményezzük az autóbusz pályaudvar fejújítását/vagy áthelyezését, a vasútállomás elől az 

autóbusz parkoló elhelyezését, a tér megújítását, csinosítását. 

Csökkentjük a parkolási díjakat (indokolatlan 380 Ft/óra parkolási díjat fizetni). 

 



 

Törekszünk a közbiztonság javítására, jobban támaszkodva a polgárőrségre, aminek fejlesztést is 

támogatjuk.  

A közvilágítás korszerűsítésére nagyobb hangsúlyt helyezünk, az olcsóbb és nagyobb hatékonyságú 

LED-es lámpatestek felszerelését támogatjuk. 

Legyen végre sétáló utca a Kossuth Lajos utca, s ezzel egyidejűleg megoldást keresünk a városi 

közlekedési rendszerének nagyon időszerű átalakítására. 

Az egyes városrészek (például Ebergény és Szenterzsébethegy, vagy Csácsbozsok és Botfa) 

közvetlen közúti összeköttetéseit meg kell teremteni.  

 

Épüljenek kerékpárutak és járdák a külső városrészekben is, hogy az ott lakóknak ne az úttesten 

kelljen gyalogosan közlekedni. Járdával és kerékpárúttal összekötjük a Parkerdőt az Alsóerdővel, 

Andráshidát Csáccsal, a Landorhegyet a Páterdombbal, a várost a Termálfürdővel és az Aquacityvel. 

 

Szükséges a hegyvidéki területek úthálózatának, közvilágításának, közműellátottságának, 

közbiztonsági jelzőrendszerének bővítése. 

A külső városrészek lakópark jellegét vállaljuk megerősíteni, kiépítjük az ehhez szükséges közösségi 

létesítményeket /könyvtár, közösségi ház, sporttelep, játszótér, stb./ és gondoskodunk ezek 

tartalommal való megtöltéséről. 

 

Következetesen szorgalmazzuk, hogy javuljon Zalaegerszeg vasúti és közúti megközelíthetősége.  

A vasút épüljön ki Keszthely irányába és Rédicsen át Szlovéniába. 

Épüljön meg a várost érintő autópálya, mely összeköti az M7-es és az osztrák A2-es pályákat, és van 

csatlakozása Lendvánál, Szlovénia irányába is.  

Mindez alapvetően gazdasági kérdés is, mert a jó közlekedés munkahelyet teremt. 

 

A környezet alakítása 
Zalaegerszeg legyen újra virágos város. 

 

A Zala folyó legyen ismét kacskaringós, parkokkal, sétautakkal, sportpályákkal szegélyezett. 

Északi irányban is telepítünk erdőt az uralkodó szélirány mérséklésére. 

A pózvai kavicsbánya helyén nyílt-vízi sporttelepet, szabadidőparkot létesítünk. 

Az Alsóerdő pihenőparkká, turisztikai parkká való átalakítását kezdeményezzük. 

Erőteljesebben követeljük a környezetet károsító gazdasági tevékenységek környezetbaráttá tételét. 

Az építészeti emlékek gondos ápolását és megújulását, akár anyagi források biztosításával is 

elősegítjük. 

 

  



 

Sajátos zalaegerszegi probléma a zártkertek állapota (elöregedés, ingatlanforgalom leállása, 

termelésfelhagyás, kertek elvadulása, stb.), melyre megoldást keresünk a következő szempontok 

figyelembevételével: 

zártkerti növény-egészségügyi  figyelőszolgálat a növénybetegségek megelőzésére mezőőrség a 

zártkertekben lévő tevékenységek figyelésére, az önkormányzati támogatási lehetőségek és célok 

személyes ismertetésére, a gazdák szándékainak, kéréseinek megismerésére, nem utolsó sorban a 

termés megóvására, a rossz szándékúak elriasztására térfigyeléssel 

termelői piac - akár úgy is, hogy a gazda, a termelő árul, vagy tőle begyűjti az árut egy "kvázi 

szövetkezet" vagy önkormányzati cég és az forgalmazza a terményt, hegyközség létrehozásának 

támogatása amiatt, hogy a szakszerű termelői tanácsadás is és a szervezett borforgalmazás gondja 

megoldódjon, a gazdálkodás támogatása az elhagyott területek újra művelésbe vétele miatt, és végül 

a legfontosabb, a lakhatás lehetőségének biztosítása a hegyi területeken. 

 

Szociális környezet 
Segély helyett segítséget kínálunk.  

 

Bővítjük a támogató szolgálat létszámát és hatókörét.  

Fejlesztjük a kialakult szociális ellátórendszert, az e területen mutatkozó hiányok csökkentését, 

különösen az idős-ellátásban a bentlakásos férőhelyszám jelentős emelését kívánjuk elérni, de 

szükséges az otthoni ellátórendszer bővítése is.  

Minden településrészen a nyugdíjas klubot hozunk létre. 

Támogatjuk az otthon nélkülieknek, a közvélemény által is elfogadható lakhatási megoldását. 

 

Oktatás, kultúra, sport 
 

Tulajdoni viszonyaiktól függetlenül fejlesztjük a bölcsődéket, óvodákat, általános- és 

középiskolákat annak érdekében, hogy gyermekeink a mainál jobb körülmények között 

tanulhassanak, és olyan tudást kapjanak, aminek birtokában sikerrel lépik át a felnőtt kor küszöbét. 

 

Valódi autonómiát biztosítunk a zalaegerszegi képzési hellyel rendelkező főiskoláknak és 

egyetemeknek. Nem kívánunk beleszólni azok belügyeibe, támogatjuk a szakmai színvonaluk 

növekedését. 

  

Kibővítjük a zalaegerszegi főiskolások/egyetemisták ösztöndíj rendszerét, támogatjuk a képzési 

helyek közötti ösztöndíj különbségek megszűntetését /„Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi 

Felsőoktatási Ösztöndíj/ 

Fiataljainknak itt legyen munkájuk, lakásuk, családjuk! 

 

  



 

Ösztönözzük művészek letelepedését, a páterdombi művésztelep korszerűsítését, nívós irodalmi és 

kulturális programok megvalósítását, alkotótáborok létesítését a gébárti alkotóház önállóvá tételével.  

Kialakítjuk a város képzőművészeti vagyona, közgyűjteménye bemutatását. 

 

A színház megkapja a működéséhez szükséges támogatást, és megoldást keresünk a bábszínház 

önálló elhelyezésére. 

Szorgalmazzuk a múzeum, a falumúzeum programjainak a város kulturális életébe való erőteljesebb 

beépülését, az amatőr művészeti közösségek bemutatkozási lehetőségeinek bővítését. 

 

Sportkoncepciót készítünk és abban első helyre a lakosság sportolási lehetőségének biztosítását, 

támogatását tesszük. Az amatőrök versenyeztetésére is biztosítunk forrásokat.  

A Zalaegerszegi Torna Egylet elnökeként kijelentem, hogy a nagyhírű egyesület tevékenységét 

újraindítjuk, szakosztályai létrehozását támogatjuk. 

A profi sport jelenlegi kizárólagosan város általi finanszírozását, a közpénzek erre való ilyen 

mértékű elherdálását megszüntetjük. 

A profi sporttársaságokat helyi kézbe – az Egylet kezébe – adjuk, és csak a valós sportsikereket, 

eredményeket támogatunk. 

Támogatjuk az egészségmegőrzést szolgáló sportolási helyek létesítését, a többfunkciós közterek, 

közösségi helyek kialakítását és rendben tartását. 

Gondolunk az AquaCity fejlesztésére, csúszdák állapotának javítására és a belépőjegyek 

elfogadható árának kialakítására.  

A fürdőkomplexumot és a Termálfürdőt, valamint a kempinget közösen üzemeltetnénk városi 

tulajdonban. 

 

Közbiztonság 
 

A megfelelő közbiztonság érdekében végzett munkát folyamatosan támogatjuk.  

A különösen problémás helyek /például szórakozóhelyek/ környékén fokozott biztonsági 

ellenőrzésre törekszünk. 

Erőteljesen támogatjuk a droghasználat háttérbe szorítását. 

Kiépítünk egy hatékony bűnmegelőzési és segélyhívó jelzőrendszert a közterületekre, és az ennek 

felszerelését igény szerint a lakosok otthonába is lehetővé tesszük. Támogatjuk a rendszerhez 

kapcsolódón egy bevetési egység fenntartását. 

Kezdeményezzük az önkormányzatnak felelős városi rendőrség létrehozását.  

 

Támogatjuk az állatmenhely fenntartását, és a hatékony állatvédelmet. 

 

  



 

Zárszó 
 

Kedves Zalaegerszegiek! 

 

A programban megfogalmazottak csupán fő vonalait vázolják törekvéseinknek. Célunk, hogy együtt 

tegyünk a városért, az itteni méltóbb életért. Szeretnénk a várost akként irányítani, hogy munkánkban 

a „jó gazda” gondossága mindig érezhető legyen. 

Nem vitatjuk, hogy programunkban esetlegesen mások programjával is találni hasonlatosságot. Ez 

azonban azt jelenti, hogy mások is felismerték a város jobbításának szükségességét és irányát. 

 

Szövetségünk városlakók érdekében nem elutasító senkivel aki - akár csak mi - tenni akar a városért. 

 

Kérjük, szavazzon jelöltjeinkre, mert biztos lehet abban, hogy szavazata jó helyre kerül.  

Jelöltjeinkre adott szavazat nem szolgál taktikai elképzeléseket, a jelöltek – velem egyetemben – 

kizárólag a város gyarapodásért munkálkodnak. 

 

 

                                                                                        Dr. Kocsis Gyula 

                                                                                       polgármesterjelölt 

                                          
 


