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K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2020. január 30-ai soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
11/2020. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A keszthelyi Szakképzési Alapítvány 
kérelme” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szakképzési Alapítvány (8360 

Keszthely, Gagarin u. 2-4.) által a 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 „Közösségi 

nyitott tér” címmel benyújtandó pályázatot – önkormányzati forrás biztosítása nélkül – 

támogatja. 

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti projekttel érintett Keszthely 1495/3 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében tudomásul veszi azt, hogy a 

használatbavételi engedély után a létrejövő építmény a Szakképzési Alapítvány tulajdonába 

kerül, "közösségi tér" néven önálló ingatlanként az ingatlan-nyilvántartásban kiemelésre 

kerül. Minderre figyelemmel a képviselő-testület hozzájárul az előterjesztésben leírt 

infrastrukturális fejlesztés pályázó általi aktiválásához, továbbá a fejlesztés céljára az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 27.) 

önkormányzat rendelet 23.§ (3) bekezdése alapján közérdekű kötelezettség vállalásra 

tekintettel térítésmentesen biztosítja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

helyszínrajzon megjelölt földterületi ingatlanrész rendelkezésre állását legalább a pályázat 

kötelező fenntartási időszakában. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat szerinti hozzájáruló 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására, a Keszthely 1495/3 hrsz-ú ingatlannak az előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti helyszínrajzon megjelölt részére vonatkozó földhasználati 

szerződés megkötésére, továbbá a mindezekhez esetlegesen szükséges további 

dokumentumok aláírására azzal, hogy jelen döntésben foglaltakhoz kapcsolódóan felmerülő 

valamennyi költség a kérelmezőt terheli.  

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről – annak megküldésével 

egyidejűleg – kérelmezőt, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumot, mint 

vagyonkezelőt tájékoztassa.  
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Határidő:    tájékoztatásra 2020. január 31. 
Felelős:  Nagy Bálint polgármester 
     Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
     (Dr. Skoda Lilla osztályvezető 

     Tóth Eszter osztályvezető) 
 

Dr. Gábor Hajnalka sk.   Nagy Bálint sk. 
               jegyző     polgármester  
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