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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 
ZMJVK 181/2017. (IX.27.) sz. hat. A településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (Nova Bútor) 

 

ZMJVK 182/2017. (IX.27.) sz. hat. A 3B HUNGÁRIA Kft-vel és a 

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt-

vel kötött bérleti szerződés módosítása 

 

ZMJVK 183/2017. (IX.27.) sz. hat. A TOP 6.1.4 kódszámú, Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú projekt 

felhívásra „Az Alsóerdei Sport és 

Rekreációs Központ Kialakítása” címmel 

benyújtott támogatási kérelem 

jóváhagyása 

  



ZMJVK 184/2017. (IX.27.) sz. hat. A TOP-6.1.4-16 kódszámú, Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú projekt 

felhívásra „Göcseji Múzeum épületének 

felújítása és kiállító tereinek fejlesztése” 

címmel benyújtott támogatási kérelem 

jóváhagyása 

 

ZMJVK 185/2017. (IX.27.) sz. hat. „Helyi termelői és kézműves piac 

kialakítása Zalaegerszegen” tárgyú projekt 

turisztikai részére támogatási kérelem 

benyújtása a TOP-6.1.4-16 kódszámú, 

„Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című 

pályázati felhívásra 

 

 ZMJVK 186/2017. (IX.27.) sz. hat. A Déli Ipari Parkban található 

zalaegerszegi 0101 hrsz-ú ingatlan 

megosztásával keletkező zalaegerszegi 

0101/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (Nova Bútor) 

 

 ZMJVK 181/2017. (IX.27.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően készíttesse el a zalaegerszegi 0100 és 0101 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában a Nova Bútor Kft. által tervezett beruházás megvalósítása érdekében 

a településrendezési eszköz módosítását új beépítésre szánt terület kijelölésével és a 

tervezés, majd az egyeztetési eljárás után a kidolgozott tervet terjessze elfogadásra a 

közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2017. november 23.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A 3B HUNGÁRIA Kft-vel és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt-vel kötött 

bérleti szerződés módosítása 

 

 ZMJVK 182/2017. (IX.27.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a zalaegerszegi 0185/11 

hrsz-ú ingatlan 25243 m
2
-es, a. jelű alrészletére a 3B Hungária Kft-vel és a Szabadics 

Közmű és Mélyépítő Zrt-vel 2017. június 30-án kötött bérleti jogviszony 

időtartamának 2025. április 30. napjáig történő meghosszabbításához. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 3B Hungária Kft-vel és a Szabadics 

Közmű és Mélyépítő Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: A bérleti szerződés módosítására: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A TOP 6.1.4 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú projekt felhívásra „Az Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ 

Kialakítása” címmel benyújtott támogatási kérelem jóváhagyása 

 

 ZMJVK 183/2017. (IX.27.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés alapján 

"Az Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ Kialakítása” projekt elemeinek 

finanszírozás szerinti felosztását, valamint a TOP 6.1.4 kódszámú, Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú projekt felhívásra „Az 

Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ Kialakítása” címmel benyújtott támogatási 

kérelmet.  

 

Határidő:  2017. szeptember 27.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



Tárgy: A TOP-6.1.4-16 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú projekt felhívásra „Göcseji Múzeum épületének felújítása és 

kiállító tereinek fejlesztése” címmel benyújtott támogatási kérelem jóváhagyása 

 

 ZMJVK 184/2017. (IX.27.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés alapján a 

TOP 6.1.4-16 kódszámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés tárgyú projekt felhívásra a "Göcseji Múzeum épületének felújítása 

és kiállító tereinek fejlesztése” címmel benyújtott támogatási kérelmet. 

  

Határidő: 2017. szeptember 27.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: „Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen” tárgyú projekt 

turisztikai részére támogatási kérelem benyújtása a TOP-6.1.4-16 kódszámú, 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati 

felhívásra 

 

 ZMJVK 185/2017. (IX.27.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Helyi termelői és 

kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen” tárgyú, TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 

azonosítószámú projekt vonatkozásában a műszaki tartalom csökkentésére vonatkozó 

támogatási szerződés módosítási kérelmet és a műszaki tartalom csökkentésével 

felszabaduló forrást felhasználva a projekt turisztikai vonatkozású részeinek 

megvalósítására a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című TOP-6.1.4-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott 

támogatási kérelmet. 

  

A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. szeptember 30.  

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

  
 
Tárgy: A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 0101 hrsz-ú ingatlan 

megosztásával keletkező zalaegerszegi 0101/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése (ZÁRT ÜLÉS) 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2017. (IX.27.) sz. határozatával 

értékesíti a Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 0101 hrsz-ú ingatlan 

megosztásával keletkező zalaegerszegi 0101/3 hrsz-ú ingatlant. 
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