
HIRDETMÉNY 

Partnerségi Egyeztetés lefolytatásáról 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a város településrendezési terveinek módosítását 

tervezi az alábbi területek vonatkozásában: 

 

- Rozmaring utcától északra lévő tömb szabályozásának módosítása az építési hely 

felülvizsgálatával 

- Sugár utca keleti oldalán lévő a 0107/1 hrsz.-ú terület Mk-1-ből Mk-2 jelű övezetbe történő 

átsorolásának a vizsgálata 

- Zala utca 6324/7-ú ingatlant délről érintő útszabályozás felülvizsgálata 

- Zalabesenyői Péter-Pál kápolna 22479 hrsz.-ú területet érintő szabályozás módosítása 

- Vorhota 0446/18 hrsz.-ú ingatlan Má-3 jelű övezetből Má-2 jelű övezetbe történő 

sorolásának vizsgálata  

- Vágóhíd utca hrsz. Vt-5 jelű övezetből kereskedelmi szolgáltató övezetbe sorolásának 

vizsgálata 

- Bánya utcai ipari gazdasági övezetben az építési mód, illetve építési hely szabályozásának 

módosítása 

- Forest Hungary Kft. telephelyéhez csatlakozó területen gazdasági övezet módosítása 

- Nekeresd, Kék Madár Lakópark tömbjében a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági 

területfelhasználás lakóterületbe történő átsorolásának vizsgálata 

- A városi uszoda területét érintően a szabályozás módosítása tervezett autóbusz parkoló 

kialakításához kapcsolódóan 

 

Az önkormányzat a tervek módosításának egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet szerinti tárgyalásos eljárással 

kívánja megvalósítani.  

A 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 29/A. §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet alapján a 

településrendezési eszköz módosítása tekintetében - társadalmi bevonás keretében - a Partnerségi 

Egyeztetésben résztvevőket (partnereket) tájékoztatni kell. 

 

Tisztelt Partnerek! 

 

Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan – kizárólag ZMJV 

Önkormányzata Közgyűlése 215/2020. (IX.10.), 184/2021. (VI.17.) és 201/2021. (VII.20.) 

határozataiban előzetesen elfogadott módosítási pontok tekintetében partnerségi egyeztetést tart. 

Az alábbi linken elérhető Önök számára a tervezett módosítás véleményezési dokumentációja: 

 

http://zalaegerszeg.hu/up/Zalaegerszeg_velemenyezesi__targyalasos_10_pontos_09_13.pdf 
 

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) 

Korm. rendeletben, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési 

és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben 

foglalt korlátozó rendelkezéseket figyelembe véve az észrevételeket, javaslatokat kizárólag 

elektronikus úton lehet megtenni. 

Fentiek alapján Zalaegerszeg településrendezési eszközének módosításával kapcsolatban a Partnerségi 

Egyeztetés keretében 2021. szeptember 28-ig – névvel, telefonszámmal, email- és postacímmel ellátott 

- javaslatot, észrevételt tehetnek a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre.  

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Főépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 413. iroda, tel.: 92/502-134). 

 

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 13. 

 

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm, 

     Tisztelettel:          Balaicz Zoltán sk. 

                    polgármester 
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