
HIRDETMÉNY 

Lakossági Fórum megtartására 

és Partnerségi Egyeztetés lefolytatására 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a város 2016-ban jóváhagyott 

településszerkezeti tervének, építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását 

tervezi a lakosság és a városban működő gazdasági szereplők észrevételei, kérelmei, valamint az 

önkormányzat működése során felmerült igények figyelembevételével.  

 

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 teljes 

eljárással kívánja megvalósítani.  

A 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 határozataiban előzetesen elfogadott módosítási pontok tekintetében –  

LAKOSSÁGI FÓRUMOT  

tartunk. 

 

Az alábbi linken elérhető Önök számára a rendezés alá vont területek pontos lehatárolását és a 

módosítás rövid ismertetését tartalmazó dokumentum, valamint a módosításról szóló előzetes 

döntéseket tartalmazó közgyűlési határozatok. 

https://zalaegerszeg.hu/up/da/zesz20200324.zip 

 

A lakossági fórum időpontja:  2020. április 9. csütörtök 1530 óra 

A lakossági fórum helyszíne:  Zalaegerszeg Díszterme 

(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.) 

 

!!!   Felhívom a tisztelt Partnerek figyelmét, hogy a kialakult járványügyi vészhelyzetre és a 

2020. március  28-án életbe lépett kijárási korlátozásra tekintettel a Lakossági Fórumon való 

részvételi szándékukat előzetesen jelezni szükséges Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala 

Főépítészi Osztálya munkatársai felé telefonon a 92-502-134, 92- 502-127-es telefonszámokon, 

vagy elektronikus úton a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu email címen.   !!! 

 

Zalaegerszeg településrendezési eszközének módosításával kapcsolatban a Partnerségi Egyeztetés 

keretében 2020. április 17-ig – névvel, telefonszámmal, email- és postacímmel ellátott - javaslatot, 

észrevételt tehetnek papír alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Főépítészi Osztály, 8900 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) vagy 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, 2020. március 30. 

 

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm, 

 

     Tisztelettel:          Balaicz Zoltán sk. 

                  polgármester 
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