
 
 

                                                               
 

 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs 
programjának megvalósítása uniós forrásból 
 
 
2011. augusztus 19. 
 
Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” – 
melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) 
pályázatán - 2010. májusában kezdődött el a Kossuth Lajos utca felújításával.  
2011. márciusában a Piac tér térfelszín felújításával folytatódott a program 
megvalósítása. 
 
 
A „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” 
elnevezésű belváros rehabilitációs projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyből a 
vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének az 57,78 
%-a, azaz 899.970.045 Ft.  
 
A program eredetileg négy projektelemet tartalmaz, melynek egyik eleme a piacprojekt, 
mely magában foglalja többek között a felszín térburkolását és a tetőszerkezet 
kialakítását. A Piac tér átépítése jól szolgálja a program legfontosabb stratégiai céljának 
megvalósulását, a történelmi belváros újjáépülését. 
 
Az eredeti tervhez képest a Piac tér térfelszíni építmények műszaki tartalma a 
mélyparkoló meg nem építése miatt változott, módosultak az alépítményi munkák, 
módosul a szökőkút kialakítása is. A mélyparkoló helyett a Budai Nagy Antal utca és a 
Várkör közötti önkormányzati területen  67 férőhelyes felszíni parkoló kialakítására kerül 
sor sikeres közbeszerzési eljárás esetén ez év végéig. 
A Piac téren a kivitelezési munkálatok 2011. március 8-i szerződéskötést és munkaterület 
átadást követően a térfelszín részleges bontásával és a közműépítési munkákkal 
kezdődtek meg. A munkaterületet palánkokkal vették körül, az ideiglenes 
forgalomkorlátozási terv jóváhagyása után a forgalmi rend kialakítása megtörtént. 
A Piac tér rehabilitáció munkálataival összefüggő megelőző régészeti feltárás a 
kivitelezési munkálatokkal együtt folyt, melynek során a régészeti feltárás mértéke 567 
m3 volt. Az ásatás során előkerültek a régi várbástya fa cölöpjei, melyet a Piac téren 
elhelyezendő, történelmi adatokat tartalmazó tablók is megörökítenek. Az egykori bástya 
helyét a burkolatban kirakott eltérő szín jelzi. 
A területen cserélve illetve kiváltva lettek a víz, gáz , villany, szennyvíz és csapadék 
elvezető vezetékek. 
A megújult téren 3780 m2 térburkolat került megépítésre, 54x12 m területen 
acélszerkezetű, polikarbonát héjazatú, fa árnyékolókkal felszerelt térlefedés történt. Kis 
ligetet alakítottunk ki, ahová 12 db fát telepítenek, 8 db faverem ráccsal, 116 m2-en 



épített paddal, ivókúttal, kerékpártárolókkal. A téren utcabútorok és egyéb kiegészítő 
felszíni elemek kerültek elhelyezésre. Az új vízvezeték építése ~58 fm hosszon folyt. A 
teret az újonnan felállított kandelláberek teszik még látványosabbá. 
A kereskedők –igényeiket velük részletesen egyeztetve- 60 db egységes megjelenésű új 
sátrat kapnak használatba, melynek beszerzése folyamatban van. 
A több funkciós tér elképzelést szolgálja, hogy a megújult tető alatt 96 db mobil pult 
került elhelyezésre melyek már korábban elkészültek. 
A márciusban kezdődött munkálatok befejezése a régészeti feltárások elhúzódása, 
valamint műszaki okok  miatt  közel egy hónapot csúszott, így a műszaki átadás-átvétel 
2011. augusztus 12-én indulhatott csak el. 
Közbeszerzési eljárási nehézségek okozták, hogy a liget melletti térfelszínbe integrált 
szökőkút gépészeti-burkolati munkái csak ez után indulnak, a kút októbertől üzemelhet. 
 
A kivitelezést a K+K Bau-Profil Zrt. végezte a Koller és Tsa Kft., Marosterv Kft., 
Hevaszer Kft., Techniq 2000 Kft., Linakron Mérnöki Kt és a Daday & D Bt. által 
készített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációi alapján.  
 
A projekt várható nettó költsége 161.500.000,- Ft. 
 
Reméljük, hogy az építkezés ideje alatt elviselt kellemetlenségeket feledteti majd a sok 
évre megújult Piac tér látványa, a kereskedőket pedig, - akik az avatás napján 
visszaköltözhettek a piacra - kárpótolja majd a tér nagyobb forgalmú 
befogadóképessége. 
A megújult többfunkciós piactér Nyitó bulija 17 órától zenés műsorral indul, ahol büfé is 
várja a városlakókat. 

                           
                       

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
E-mail: info@zalaegerszeg.hu 
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