
 

 

 

Ügyirat száma: 1/1-2/2018.    

MM  EE  GG  HH  ÍÍ  VV  ÓÓ  
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a és Keszthely 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) 
önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület soros ülését 
 

2018. január 25-én (csütörtök) 10.00 órára 

összehívom. 
 

Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) 
 

Napirend előtt  

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, valamint a képviselő-testület által átruházott hatáskörök 
gyakorlásáról. 

 
N a p i r e n d  

 
1. Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének megalkotása 

(rendelettervezet)  
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 

 
2. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása (rendelettervezet) 
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 

 
3. A Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása (rendelettervezet) 
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 
 

4. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emléktábla állítás 
rendjéről szóló rendelet megalkotása (rendelettervezet) 
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 
 

5. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)  
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 
 

6. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása 
(rendelettervezet)  
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 
 



 

 

7. Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X.31.) 
önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet); Keszthely 2026 és 2033 hrsz. 
ingatlanok telekhatár rendezése 
Előterjesztő: Ruzsics Ferenc polgármester 

 
 
Interpelláció(k) 

 
Egyéb ügyek 

 
8. A háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi szolgáltatók praxisfinanszírozásának 

ügyei, a VII. számú fogorvosi körzet pályáztatása 
 

9. Zala Megyei Mérnöki Kamara szobor állítási kérelme 
 
10. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 

bérrendezése 
 

11. A Keszthely 3795/20 helyrajzi számú ingatlanra földhasználati jogot alapító 
szerződés megkötése  
 

12. Helyiségbérleményekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések 
 

13. Hévíz Város Önkormányzatának közigazgatási terület átcsatolása tárgyában 1991-
ben megkötött megállapodás alapján fennálló tartozása II. (zárt) 

 
14. Egyedi lakásügyek I-II. (zárt) 

 
 
Az előterjesztések elektronikus úton elérhetők a hivatal szerverén, illetve Keszthely város 
honlapján. 
 
 
Keszthely, 2018. január 17. 
 
  Tisztelettel  
    
                                                                                                                   Ruzsics Ferenc 
        polgármester 


