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K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. december 12-ei soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
328/2019. (XII. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Játszótér kialakítása a Keszthely 5290/1 
hrsz-ú ingatlanon a TOP-7.1.1-16-2017-00122 – 2 pályázati konstrukció keretében” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta. 
 
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes 

Nonprofit Kft. TOP-7.1.1-16-2017-00122 – 2 azonosítószámú „Játszóterek, játszóházak, szabadidőparkok 
fejlesztése, illetve a szabadidő hasznos eltöltését elősegítő kisközösségi nyitott terek fejlesztése” című 
pályázati konstrukció keretében „Játszótér kialakítása a Keszthely 5290/1 hrsz-ú ingatlanon a TOP-7.1.1-
16-2017-00122 – 2 pályázati konstrukció keretében” címmel benyújtani és megvalósítani kívánt 
pályázatával egyetért és felhatalmazza a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét a pályázat benyújtására, valamint a pályázat támogatásban részesítése esetén a támogatási 
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a projekt által érintett Keszthely 5290/1 hrsz-

ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
támogatási kérelmében szereplő infrastrukturális fejlesztés pályázó általi aktiválásához, továbbá a 
fejlesztés céljára biztosítja a melléklet szerinti helyszínrajzon megjelölt ingatlanrész rendelkezésre állását 
minimum a pályázat kötelező fenntartási időszakában. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kiadására, a 

Keszthely 5290/1 hrsz-ú ingatlannak a mellékelt helyszínrajzon megjelölt részére vonatkozó, fenntartási 
időszak végéig szóló használati szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2019. december 31., illetve folyamatos 

Felelős:  Nagy Bálint polgármester 
  Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
  (Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető) 

Göncz Attila, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Dr. Gábor Hajnalka sk.   Nagy Bálint sk. 

               jegyző     polgármester  
A kivonat hiteles: 
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