
HIRDETMÉNY 

partnerségi egyeztetés lefolytatásáról 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a város településrendezési tervének módosítását tervezi az 

alábbi pontokat illetően: 

 

- Nekeresdi városrész, 7520/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakópark szabályozásának felülvizsgálata 

- Neszele városrész, Jedlik Ányos utca – Ilosvai utca által határolt terület szabályozás módosítása 

telepítési tanulmányterv alapján 

- Landorhegyi úton lévő Cutler Fitness épületének fejlesztése érdekében a szabályozási előírások 

felülvizsgálata 

- Zrínyi M. utca, Flextronics „A” épületének fejlesztése, bővítése érdekében a szabályozás felülvizsgálata 

- Posta utca, Flextronics „B” épületének fejlesztése, bővítése, valamint a déli elkerülő út 

megvalósíthatósága érdekében a szabályozás felülvizsgálata  

- Nagypáli-patak mederrendezése érdekében a szabályozás felülvizsgálata 

- Kerékpárutak (Csács, Teskánd, Botfa) megvalósíthatósága érdekében a szabályozás módosítása 

- Északi Ipari Park területén a 0787/1 hrsz-ú ingatlan (Barényi Béla utca) szabályozás felülvizsgálata 

- Északi Ipari Park területén a 76-os főút északi részén a szabályozás felülvizsgálata 

- MOL Nyrt. Zalai finomító telephelyének (1871/16 hrsz-ú ingatlan) szabályozás felülvizsgálata  

- Ady utca- Eötvös utca- Mártírok útja által határolt tömb északi része szabályozás-módosításának 

felülvizsgálata. 

 

Az önkormányzat a tervek módosításának egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti egyszerűsített eljárással kívánja megvalósítani.  

 

A Korm. rendelet 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 a fenti, előzetesen 

elfogadott módosítási pontok tekintetében partnerségi egyeztetési eljárást tartunk. 

 

Fentiek alapján Zalaegerszeg településrendezési eszköze módosításának véleményezési dokumentációját 

ügyfélfogadási időben nyomtatott formában Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában tekinthetik meg, 

digitálisan az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (továbbiakban: E-TÉR) felületén és az alábbi 

linken érhető el: 

https://zalaegerszeg.hu/up/Zalaegerszeg_velemenyezesi dok_11pont.zip 

 

Írásos véleményüket az E-TÉR felületén 2022. október 3-ig tölthetik fel, melynek tartalmaznia kell legalább a 

tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontot, a javasolt módosítást és annak indokolását. 

Az E-tér felületén történő véleményezéshez regisztráció szükséges, melyet az alábbi linken (ügyfélkapus felületen 

keresztül) tehetnek meg: 

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal 

 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Főépítészi 

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

 

 

Zalaegerszeg, 2022. szeptember 23. 

 

 

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönöm, 

 

 

     Tisztelettel:          Balaicz Zoltán sk. 

                    polgármester 

https://zalaegerszeg.hu/up/Zalaegerszeg_velemenyezesi%20dok_11pont.zip

