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2018. január 18-ai rendkívüli 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

1/2018. (I. 18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda 
Szövetséghez” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Keszthely 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 
Tornaterem Felújítási Program IV. ütemre a Keszthely 917/16 hrsz-on (Keszthely, Mártírok 
útja 1.) kültéri sportpálya felújítása céljából. 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósíthatóságához szakmai együttműködési 
megállapodást köt a Georgikon Diáksport Egyesülettel és egyben felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület a felújításhoz szükséges 30 % mértékű megtérítési előlegre, és a 
lebonyolításhoz szükséges esetleges egyéb költségekre legfeljebb bruttó 13 millió forintot 
biztosít a Keszthely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul a pályázat benyújtásakor fizetendő 1.587.500,-Ft összegű 
pályázati biztosíték befizetéséhez, mely összeg nyertes pályázat esetén a fizetendő 
megtérítési előlegbe beszámításra kerül. 

5. 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;  
e) az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a Magyar Kézilabda Szövetséggel a 
megállapodás megkötését követően a teljes bruttó beruházási összeg 30%-át (amely egyben 
a teljes gazdagodás elismert összege) gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ által 
megjelölt számlára megfizeti 



 

f) az ingatlan tulajdonosa a gazdagodás elismert összege 70%-ának megfelelő értékben bérbe 
adja a sportpályát az MKSZ-nek, amelyet az MKSZ jogosult bérbe, vagy használatba adni, 
illetve a bérleti jogot másra átruházni  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
dokumentumok és nyilatkozatok valamint nyertes pályázat esetén a megkötésre kerülő 
együttműködési megállapodás aláírására.   

7. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Keszthely Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetési rendeletébe a megvalósításhoz szükséges bruttó 13 millió forint 
betervezéséről gondoskodjon. 
 

 
Határidő: a pályázat benyújtására 2018. január 22. 
      a Georgikon DSE-vel kötendő megállapodás aláírására 2018. január 22. 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 
                Dr. Horváth Teréz jegyző 
                (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető 

    Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)  
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     jegyző       polgármester  
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