
 

 

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

2018. június 28-ai soros 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

196/2018. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „1/2018. (I. 18.) számú Képviselő-
testületi határozat módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.  Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2018. (I. 18.) számú 

határozatának 1. és 3-6. pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Keszthely 
Város Önkormányzata a Magyar Kézilabda Szövetséghez az 1/2018. (I. 18.) határozat 
alapján a Keszthely 917/16 hrsz-on (Keszthely, Mártírok útja 1.) kültéri sportpálya 
felújítása céljából benyújtott pályázatát módosítsa. 

3. A Képviselő-testület biztosítja a megvalósításhoz szükséges legfeljebb bruttó 13 millió 
forintot a Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén Keszthely Város 
Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa a Magyar Kézilabda Szövetséggel (MKSZ) 
megállapodást kössön az alábbi feltételekkel: 
a) az ingatlan tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul;  
b) ha a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll, 
a vagyonkezelő a beruházáshoz, felújításhoz kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul;  
c) a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának 
tulajdonába kerül;  
d) a felek rögzítik, hogy a gazdagodás mértéke megegyezik az elvégzett felújítás 
szerződésben rögzített bruttó értékével, amelyet az ingatlan tulajdonosa saját 
gazdagodásaként elismer. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat módosításához szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok és a megkötésre kerülő együttműködési megállapodás 
aláírására.   

6. A Képviselő-testület továbbra is biztosítja a Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetési rendeletében a megvalósításhoz szükséges bruttó 13 millió forintot. 

 



 

2.  A határozat 7. pontja törlésre kerül, míg a 2. pont – és az az alapján a Georgikon 
Diáksport Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodás – változatlanul 
hatályban marad. 
 

 
Határidő:  2018. június 28., illetve folyamatos 
Felelős:  Ruzsics Ferenc polgármester 
                 Dr. Horváth Teréz jegyző 
                 (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető 

     Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)  
 
 

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