
 

 

K I V O N A T 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2018. december 13-ai soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

337/2018. (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A VÜZ Nonprofit Kft. 

strandüzemeltetési és parkolási szerződéseinek felülvizsgálata” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta. 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi 
Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel fennálló Keszthely Város 
Önkormányzata tulajdonában álló Helikon, Libás és Városi Strand üzemeltetésére 
vonatkozó vagyonkezelési megbízási szerződés 17. pontját az alábbiak szerint 
módosítja.  
 
„17. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben foglalt költségvetési tételeket legalább 
évente az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében foglaltak alapján felülvizsgálják. 
A polgármester jogosult szükség szerint az éves költségvetés, valamint annak 
évközbeni módosításai függvényében, annak hatályba lépését követően, az abban 
foglaltaknak megfelelően jelen szerződés módosításának aláírására.” 
 
 

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÜZ Keszthelyi 
Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft-vel fennálló Keszthely Város 
Önkormányzata tulajdonában álló Keszthely város területén lévő fizető parkolók 
működéséről szóló üzemeltetési szerződés 14./ pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„14./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben foglalt költségvetési tételeket legalább 
évente az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében foglaltak alapján felülvizsgálják. 
A polgármester jogosult szükség szerint az éves költségvetés, valamint annak 
évközbeni módosításai függvényében, annak hatályba lépését követően, az abban 
foglaltaknak megfelelően jelen szerződés módosításának aláírására. Amennyiben az 
Önkormányzat a parkolási díjakat, a parkoló övezetek díjbesorolását, vagy a 
parkolóhelyek számát módosítaná, akkor a vagyonkezelői díj fentiekben 
meghatározott mértékét a szerződő felek szükség esetén felülvizsgálják.” 
 

3. A képviselő-testület az 1.-2. pontban meghatározott szerződések módosításának 
aláírására felhatalmazza Keszthely Város Polgármesterét.  



 

 
4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

strandüzemeltetésre vonatkozó szerződés teljes felülvizsgálatát követően a szerződés 
végleges tervezetét – az érintett felekkel történő egyeztetést követően – terjessze be a 
képviselő-testület elé jóváhagyásra.  

 
Határidő:  tájékoztatásra 2018. december 21.  

4.pontra 2019. május 31.  
Felelős:     Ruzsics Ferenc polgármester 
   Dr. Horváth Teréz jegyző 
   (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 
  (Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető) 
  (Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető) 
 
        

    Dr. Horváth Teréz sk.   Ruzsics Ferenc sk. 
               jegyző         polgármester  

  
A kivonat hiteles: 
 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 


