
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és 
revitalizációs programjának megvalósítása uniós forrásból 

 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán 
899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
„Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programjá”-nak 
megvalósítására. A kivitelezési munkák ez év májusában kezdődtek és jövő év novemberében 
fejeződnek be. 

 
Több éves gondos tervező és előkészítő munka után 2009. november 13-án került sor – a kormány döntése nyomán 
kiemelt projektté vált – „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” 
Támogatási szerződésének aláírására. A 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 projekt legfontosabb stratégiai célja, hogy a történelmi belváros újjáépüljön, azonban a program négy 
projektelemet is tartalmaz. Az egyik eleme a piacprojekt, mely magában foglalja a felszín térburkolását, a 
tetőszerkezet kialakítását és a mélygarázs építését. A második eleme a tehermentesítő út első ütemének a 
megvalósítása, mely a Balatoni út és a Stadion utcai körforgalomtól indul és az Október 6. tér – Buday Nagy Antal 
utca – Jákum utcai részén egy újabb nyomvonalon, a felszedett vasút nyomvonalán kimegy egészen a Vágóhíd 
utcáig. A harmadik eleme a „Csipkeházi passzázs” melynek keretében megújul az épületbelső, és egy hangulatos 
belső tér kerül kialakításra.  
 
A negyedik eleme a Kossuth Lajos utca átépítése, mely egyben a projekt első építési momentuma is.  
A kiépítendő burkolatépítési szakasz hossza 112 fm, mely magában foglalja az útburkolat, elválasztó sáv, járda, 
kerékpárút és parkolók építését. 2428 m2 terület kap új térkőburkolatot, és 114 fm hosszan fektetnek le 
gerinccsatornát.  
Elbontanak 5 db lámpaoszlopot, viszont felszerelnek 6 db egyedi öntöttvas lámpaoszlopot – duplakarú – ezekre 12 
db 70 W-os lámpatestet szerelnek, valamint 4 db egyedi öntöttvas lámpaoszlopot, ezekre 4 db 140 W-os Na 
lámpatestet szerelnek fel, illetve 501 fm  földkábelt fektetnek le. 
Ezen kívül 347 m2-en kerül kialakításra a „zöld” felület. 
 
A Zalaegerszeg, Kossuth L. u. (Kisfaludy u. és Petőfi u. közötti szakasz) burkolat átépítése csapadékvíz - 
elvezetéssel munkáinak kivitelezése a JEL–KÖZ Mérnöki Iroda Kft., valamint csapadékvíz-elvezetés a 
Linakron Mérnöki Kft. kiviteli tervei alapján; a közvilágítás építés munkáinak kivitelezése az ENERGOTERV - 
ZALA Kft. által készített kiviteli tervei alapján készül. A kertépítési munkák terveit a YMÉON Bt. készítette. 
A kivitelezést a Zalaegerszeg Belváros 2010 Konzorcium (konzorcium vezetője: Hydrocomp Kft., konzorcium 
tagja: Naste-Bau Kft.), valamint az EH-SZER Kft. végzi, a kertépítési munkák közbeszerzése még folyamatban 
van. 
 
A projekt várható nettó költsége 68.165.200,-Ft, melyből a támogatás összege 47.715.640 Ft. 
 
A projektelem megvalósulásával ez év augusztusára 112 m hosszan megújul a főutca. 

 


