
SZAKMAISÁG.  EMBERSÉG.  KESZTHELYÉRT.

2019. október 13.
VÉGRE VAN VÁLASZTÁS!

KEDVES KESZTHELY-ZÁMOR 
TÉRSÉGI VÁLASZTÓPOLGÁR!

Dr. Weller-Jakus Tamás vagyok, 47 éves jo-
gász, igazgatásszervező, nős, nagycsaládos édesapa. Két év-
tizedes jegyzői múlttal rendelkezem, 2004-ben belügyminisz-
tériumi kitüntetésben részesültem, a helyi önkormányzati 
rendeletek uniós jogharmonizációjában végzett jogalkotási 
munkám elismeréseként. Megválasztásom esetén azon dolgo-
zom majd, hogy városunkat ne lehessen tovább kizsákmányol-
ni, és a közvagyont egy marék üveggyöngyért haveroknak, jó 
barátoknak elmutyizni. A Zámor infrastrukturális anomáliáit 
is megszüntetjük. A már oligarchák kezére játszott, általuk el-
hanyagolt Balaton-parti ingatlanokat jogi úton visszaszerez-
zük, illetve maximálisan megadóztatjuk, ezzel kompenzálva a 
lecsökkent idegenforgalom okozta városi bevételkiesést. Min-
den szerződést felül fogunk vizsgálni, és elszámoltatjuk közös tulajdonunk elherdálásának felelő-
seit. Nem lesz több korrupció és tisztességtelen üzlet a keszthelyiek rovására! Ehhez szükségem 
van az Ön támogató aláírására, valamint szavazatára október 13-án, amelyet előre is köszönök!

Tisztelettel:
Dr. Weller-Jakus Tamás, a KÉVE képviselőjelöltje, 5. vk.

A KÉVE teljes városra vonatkozó programját, valamint a jelöltek életrajzát elolvashatja
a www.keve-keszthely.hu oldalon. Ha nem használ internetet,

hívja a +36 70 371 7722-es telefonszámot, és eljuttatjuk Önhöz programunkat!

•	 Szakértők	segítségével	új	vízelvezetési 
	 és	-tározási	rendszert	alakítunk	ki

•	 Betartatjuk	az	árkok	rendszeres 
	 karbantartására	vonatkozó	szabályokat, 
	 a	rászorulóknak	önkormányzati	segítséget 
	 nyújtunk	ehhez

•	 Nem	engedélyezzük	új	lakóingatlan	építését 
	 a	vasút	és	a	Balaton-part	közötti	területen

•	 Felülvizsgáljuk	a	zámori	utcák	forgalmi 
	 rendjét,	a	biztonságos	közlekedés	érdekében

•	 Felülvizsgáljuk	a	Tapolcai	úti	közlekedési 
	 lámpák	működését,	azok	szükségességét

•	 Ösztönözzük	a	szobakiadók 
	 szolgáltatási	színvonalának	növelését

•	 Felújítjuk	az	elavult	és 
	 balesetveszélyes	járdákat	a	Zámor 
	 térségben,	a	hiányzókat	kiépítjük, 
	 különös	tekintettel	a	Toldi 
	 és	az	Apát	utcákra

•	 A	közvilágítási	hálózat	műszaki 
	 állapotát	felülvizsgáltatjuk

•	 Ingyenes,	szilárd	burkolatú	parkolót 
	 alakítunk	ki	a	Libás	strand 
	 mindkét	oldalán

PROGRAMOM fő pontjai:
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	Az	élőbb	és	élhetőbb	Keszthelyért		címet	viselő	programunkat
a	szakmaiság	és	az	emberség	jegyében	alkottuk	meg.	Ember-	és	állatbarát,

tiszta,	kényelmes,	pezsgő,	mégis	nyugalmas	várost	képzelünk	el.

Kérem,	ajánlásával	támogassa	jelöltségünket!	Találkozzunk	szerda	délelőttönként,	a	piac	
Fő	 tér	 felőli	 bejáratánál!	 Életrajzainkat,	 programunkat	 a	 www.keve-keszthely.hu 
honlapon	találja.	Ha	Ön	nem	használ	internetet,	hívjon	minket	a	+36	70	371	7722-es	tele-
fonszámon,	és	kérésére	eljuttatjuk	Önnek	programunkat!	A	fenti	elérhetőségeken	jelent-
kezhet	aktivistának,	támogatónak.	Minden	segítséget	megköszönünk!

Üdvözlettel:

Czuth	Zoltán	László	polgármesterjelölt, KÉVE

TISZTELT KESZTHELYI 
VÁLASZTÓPOLGÁR!

Czuth	Zoltán	László vagyok, a KÉVE polgármes-
terjelöltje. Közigazgatási szakvizsgával rendelkező, 
jogi szakokleveles mérnök, informatikus mérnök, 
műszaki menedzser, okleveles közgazdász. 44 éves, 
20 éve nős, kétgyermekes, keresztény családapaként, 
lokálpatrióta polgárként szeretném országosan és 
nemzetközi szinten szerzett közigazgatási, felsőve-
zetői tapasztalataimat szülővárosom, Keszthely szol-
gálatába állítani.
Valamennyi ellenzéki párt és több, jelentős civil szervezet támogatását élvezi a KÉVE. Meggyőző-
désünk, hogy ez a 21. századi, sikeres településvezetés kulcsa: a pártpolitika helyi szinten történő 
elutasítása, szemben az elmúlt évtizedek gyakorlatával. Hiszünk a fejlődésben, a becsületben, a 
közösség és az őszinteség erejében. Hiszünk Önökben.
Szeretném, ha Önöknek ezentúl nagyobb beleszólása lehetne a helyi ügyekbe. Településrészi önkor-
mányzatokat kívánunk létrehozni, így fontos, hogy azok a jelöltek, akikkel együtt tudok dolgozni, 
bekerüljenek az önkormányzatba. Az Ön eddigi képviselőjének teljesítményét Ön is meg tudja ítélni. 
Dr. Weller-Jakus Tamás azonban egy kiváló jogász, harcos, lelkiismeretes szakember, akiben 
én messzemenőkig megbízom. Tegye ezt Ön is! Ajánlásával támogassa jelöltségét, majd szavazzon 
rá egyéniben október 13-án! Legyen végre rátermett, becsületes képviselője, aki Önért dolgozik, és 
akinek nem a hatalom a fontos, hanem a szakmaiság és az emberség! Vegyük vissza városunkat!


