Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel
összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/2009.(III.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel
összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/2009. (III.6.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép::
„(1) A képviselő-testület nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban
tartandó vagyonelemnek minősíti e rendelet 3. mellékletében meghatározott vagyonelemeket.”
(2) A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonba (a továbbiakban: korlátozottan
forgalomképes vagyon) tartozó vagyontárgyak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvényben meghatározottakon túl:
a) önkormányzati tulajdonban álló művészeti alkotások,
b) az önkormányzati költségvetési szervek vagyona,
c) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt:
önkormányzati gazdasági társaság) használatában lévő önkormányzati vagyon,
d) köztemetők,
e) köztéri műalkotások.”
(3) A Rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a társasági részesedés tervezett privatizációja által az önkormányzat önkormányzati
gazdasági társaságban meglévő részesedése vagy szavazati joga 50 % alá csökken, az érintett
társasági részesedést – az értékesítést követően – a képviselő-testület köteles üzleti vagyonná
nyilvánítani, ide nem értve a 4. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonelemeket.”
(4) A Rendelet 3.§ (1) bekezdésben, 5.§-ban, 6.§-ban, 7.§ (5) bekezdésben, 8.§ (3) bekezdésben,
10.§ (2) bekezdés c) pontjában, 11.§ (6) bekezdésben, 7. címben, 21.§ (1)-(3) bekezdésben, 22.§
(3) bekezdésben, 23.§ (1) és (5) bekezdésben, 31.§ (1) bekezdésben, 43.§ (4) bekezdésben, 47.§
33. pontjában a „forgalomképes” szövegrész helyébe „üzleti” szöveg lép.

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. október 31.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3)
A Rendelet e rendelet 3. mellékletével egészül ki.
3. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1. napján lép hatályba és 2012. november 2. napján
hatályát veszíti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja, a 4. § (2) bekezdése, a 14.§ (2)
bekezdése, 15.§ (7) bekezdése, a 24.§-a, valamint a 30.§ (1)-(5) bekezdése.
Michl József
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel
összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet
1. melléklete
Önkormányzati gazdasági társaságok felsorolása
1. Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszáma 11-09-014613
Adószáma: 18606481-2-11
2. Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és
Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 2890 Tata, Váralja utca 4.
Cégjegyzékszáma 11-10-001634
Adószáma: 13993928-2-11
3. Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Új u. 15.
Cégjegyzékszáma: 11-09-002805
Adószáma: 11185060-2-11
4. Tatai Fényes-fürdő Fürdőüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Fényes-fasor 1363/14
Cégjegyzékszáma: 11-09-003258
Adószáma: 12601756-2-11
5. Tatai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszáma: 11-09-008124
Adószáma: 12632053-2-11
6. PANNON Gastroland Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 127. 1/4.
Cégjegyzékszáma: 01-10-046081
Adószáma: 14387450-2-42

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel
összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet
2. melléklete
Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
1. Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszám: 11-09-014613
Adószáma: 18606481-2-11
2. Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és
Kommunikációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Székhelye: 2890 Tata, Váralja u. 4.
Cégjegyzékszám: 11-10-001634
Adószáma: 13993928-2-11
3. Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Új út 15.
Cégjegyzékszáma: 11-09-002805
Adószáma: 11185060-2-11
4. Tatai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszáma: 11-09-008124
Adószáma: 12632053-2-11
5. Tatai Fényes-fürdő Fürdőüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 2890 Tata, Fényes-fasor 1363/14
Cégjegyzékszáma: 11-09-003258
Adószáma: 12601756-2-11

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel
összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet
3. melléklete
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
vagyonelem
1. Művelési ág alá nem tartozó beépítetlen földterület

3073/1 hrsz.(Harangláb)

INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdése elrendeli az
önkormányzat vagyonáról szóló rendelet kiegészítését a kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonban tartandó vagyonelem meghatározásával.
A 2. §-hoz
Az 1.§-ban meghatározott kiegészítés, valamint az időközben bekövetkező változások
magukkal vonják a mellékletek módosítását is.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről és a beépülés utáni hatályvesztésről rendelkezik. A rendelet
tartalmaz olyan elemeket, melyeket felsőbb jogszabály (törvény) szabályoz, ezért azok
hatályon kívül helyezése szükséges.

