
K I V O N A T 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 26-án 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
 
1/2011.(I.28.) ÖR.       A helyi iparőzési adóról szóló 31/2002. (XII.20.)   

            önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
1/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
jegyzıkönyv mellékletét képezı I-45/2011. sz. meghívón 
szereplı témákat a 4., 6., 7./C., 14., és 15./A. pontok 
kivételével tárgyalja a mai ülésen. 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
2/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
1.) a 2011. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet I. 

olvasatként elfogadja. 
2.) Felkéri az elıterjesztıt, hogy a költségvetést az 

elıterjesztésben szereplı bizottsági határozatokban 
foglalt vélemények figyelembe vételével terjessze be a 
februári testületi ülésre. 

 
Határid ı: 2011. februári képviselı-testületi ülés 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
3/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul 
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a I/8-10/2011. 
számú elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdés szerinti 
tartalommal a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó 
Kft.-vel a „Tata Város” elnevezéső kötvény befektetési 
tanácsadására vonatkozó megbízási szerzıdést 
megkösse 2011. december 31-ig tartó idıtartamra. A I/8-
10/2011. számú elıterjesztés mellékletét képezı 
szerzıdés tartalmazza az átmenetileg szabad 
pénzeszközök eseti megbízás alapján történı befektetési 
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tanácsadására vonatkozó szolgáltatásait és ennek 
esetleges ellenértékét is. 
 
Határid ı: 2011. február 01. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
4/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. taggyőlésének jogait 
gyakorló alapító, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításait 
elfogadja 
 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:    Michl József polgármester 
                dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
5/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. taggyőlésének jogait gyakorló 
alapító, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. javadalmazási 
szabályzatának módosításait elfogadja 

 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:    Michl József polgármester 
                 dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
6/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 
Tatai Fényes Fürdı Kft. által készített fejlesztési 
irányelveket meghatározó koncepciót. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Michl József polgármester 
           Huszár Anett ügyvezetı 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
7/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Fényes-
fürdı és környezete fenntartható fejlesztése érdekében 
kezdeményezi a terület szerkezeti és szabályozási 
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tervének felülvizsgálatát az alábbi elızetes 
koncepció szerint: 
1.  A Fényes-fürdı területén a fı vonzerıt jelentı 

természeti értékeket meg kell ırizni. 
2. Az Fényes-fürdıhöz kapcsolódó jelentısebb 

fejlesztések (szállás, szolgáltatás, szabadidı, 
rekreáció) alapvetıen a fürdı és a Fényes fasor közötti 
területen valósítandók meg,  biztosítva a vállakozói 
tıke bevonhatóságát is. 

3. A Fényes források egyéb gazdasági célú 
hasznosítását (hıenergia, palackozás, egyéb) a  
területrendezési eszközökkel is biztosítani kell, illetve 
elı kell segíteni. 

4. A Fényes-fürdı közvetlen környezetében önálló 
lakófunkció nem kívánatos. 

 
Határid ı: A településrendezési eszközök módosításának  

kezdeményezésére 2011. március 15.  
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
8/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

 
1. elfogadja a I-8-27/2010. sz. elıterjesztés mellékletét 

képezı a Tatai Fényes Fürdı Kft.-bıl üzletrész 
értékesítése címő pályázati felhívást azzal, hogy 
jelentıs mértékő üzletrészt kíván értékesíteni. A 
pályázati idıtartam: 6 hónap. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás     
közzétételére 

 
Határid ı: A pályázati felhívás közzétételére:  

2011. február 15. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
9/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
visszavonja a 325/2008.(XI.26.) sz. határozat 2. pontját. 

   (Fényes-fürdı halászati és bérleti jogának hasznosítására   
   vonatkozóan 2010. december 31. után pályázatot  
   szándékozik kiírni.) 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
10/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata   Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a 
polgármestert és a Fényes Fürdı Kft. ügyvezetıjét, hogy 
az Arany Ponty Horgászegyesülettel, mint a korábbi 
haszonbérlıvel az elszámolást folytassa le. 
 
Határid ı: 2011. február 15. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
           Huszár Anett ügyvezetı 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
11/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a halászati 
jog gyakorlására haszonbérleti szerzıdést köt a Tatai 
Fényes Fürdı Kft.-vel 2015. december 31-ig, 60.000.-Ft + 
ÁFA/év bérleti díj ellenében. 
 
Határid ı: 2011. február 28. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
           Huszár Anett ügyvezetı 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
12/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 

 
1. üzemeltetési szerzıdést köt KÁZOL és Társa Bt-vel a 

Tata Város Önkormányzata tulajdonában lévı 
balatonszepezdi 1400 hrsz-ú, 7101  m2 nagyságú 
ingatlanra 2011. március 01 napjától 2011. 
szeptember 30.napjáig, 9826,-Ft + ÁFA/év díj mellett. 
 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a 
szerzıdés aláírására. 

 
Határid ı: 2011. február 28. 
Felelıs: Michl József polgármester 
        dr. Horváth Tivadar jegyzı  

 
 



 5 
 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
13/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete   bérleti 
szerzıdést köt a Döner Eufrátesz Kft.-vel 2011. február 1-
tıl 2011. december 31-ig,   300.000Ft + ÁFA/év bérleti díj 
ellenében, azzal, hogy bérlı a bérleti díjat 2 részletben 
fizeti meg az Önkormányzat részére. Továbbá a Kft. 
köteles a novembertıl januárig terjedı idıszakra is 
esedékes bérleti díjat is megfizetni.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az I-8-21/2011. 
elıterjesztés mellékletét képezı bérleti szerzıdés  
aláírására. 
 
Határid ı: szerzıdés aláírására – 2011. február 28. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
                dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
14/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete megerısíti 
azon korábbi szándékát, hogy a tatai 1363/45, 1994/31, 
1984/2 és 1993/15 hrsz.-ú ingatlanokat térítésmentesen 
tulajdonba kívánja venni.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az átvételhez szükséges 
kérelmet az MNV Zrt. felé ismételten nyújtsa be. 

 
Határid ı: A kérelem benyújtására - 2011. február 15. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
           dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
15/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 

 
1. elismeri, hogy László Veronika a 1472/45 hrsz-ú, 

kivett építési terület megnevezéső, 35946 m2 
nagyságú területbıl, a garázsa alatt lévı, az 
elıterjesztés mellékletét képezı terület kimutatás 
alapján 152,47 m2 nagyságú területet elbirtokolta. 

2. a terület tulajdonjogának megszerzésével és az 
ingatlan nyilvántartásba történı bejegyzésével 
kapcsolatban felmerülı költségek László Veronikát 
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terheli. 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az 
elbirtoklással kapcsolatos iratok aláírására. 

 
Határid ı: értesítésre - 2011. február 28. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
          dr. Horváth Tivadar jegyzı  

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
16/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı- testülete 
1. bérleti szerzıdést köt a Dorand Bt-vel a Tata, Ady E. 

u. 15. szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz-ú, 130 m2 
nagyságú ingatlanra 2011. március 31 napjáig, 
259.113,-Ft + ÁFA /hó bérleti díj mellett 

2. visszavonja a 327/2010 (IX.22) számú határozatát 
3. elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı Tata 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévı Tata, 
Ady E. u. 15. szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz-ú, 96,64 m2 
nagyságú ingatlanra vonatkozó pályázat kiírását.  

4. Felkéri a polgármestert a pályázati kiírással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
       Határid ı: 2011. február 07. 

Felelıs:    Michl József polgármester 
          dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
17/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
kezdeményezi a Tata Építési Szabályzatáról szóló 
38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítását, 
hogy a Gksz-IP-7 jelő, Gazdasági kereskedelmi-
szolgáltató övezet besorolású terület legkisebb 
kialakítható telekmérete 1500 m² legyen. 

 
Határid ı: rendelet módosításának kezdeményezése  

- 2011. február 28. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
           dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
18/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az I.8-13/211. sz. 
elıterjesztés mellékletét képezı – mőemléki védettségő 
Kıfaragó Ház, valamint a Fellner Jakab kilátó 
hasznosítása - pályázati kiírás közzétételére. 
 
Határid ı: 2011. február 28. 
Felelıs:    Michl József polgármester 

         dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
19/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

                                           
1. Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központhoz a „NFM Útpénztár 
Elıirányzat” finanszírozásában meghirdetett „ KKK 
KÖZL.-BIZT. TERVEZÉS 2010 „ megjelöléső 
pályázat társfinanszírozásának elnyerésére, Tata, 1. 
sz. fı út és a Baji út, a Hattyúliget u., és Erzsébet tér 
csomópontok közlekedésbiztonsági 
beavatkozásának áttervezésére. 

 
2. A pályázathoz szükséges  önrész összegét, azaz  

3.975.000,-Ft-t – sikeres pályázat esetén - a 2011. 
költségvetési rendeletében biztosítja.  

 
Határid ı: 1 pont : 2011. január  17. 
                 2.pont : 2011. február. 28. 
.Felelıs:    Michl József polgármester 

                          dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
20/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
1. Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központhoz a „NFM Útpénztár 
Elıirányzat” finanszírozásában meghirdetett „ KKK 
KÖZL-BIZT-2010 „ megjelöléső pályázat 
társfinanszírozásának elnyerésére, Tata, 8119. sz. 
összekötı út ( Május 1. út  ) 60+169 km 
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szelvényében jelzılámpás forgalomirányítás 
kivitelezésére. 

        2. A pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz 
1.575.259.-Ft-ot – sikeres pályázat esetén – a 2011. 
évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

  
Határid ı: 1 pont : 2011. február  14. 
           2.pont : 2011. február. 28. 
.Felelıs:    Michl József polgármester 
           dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
21/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 
1.  csatlakozik az Önkéntesség Európai Éve 

programsorozathoz, és elindítja a Szent Márton 
Önkéntes Programot Tatán. 

 
2. a Program keretében Tata Város Önkormányzata a 

tatai önkéntes munka segítése, népszerősítése 
érdekében a Polgármesteri Hivatal koordinálásában 
elımozdítja a Tatán mőködı civil szervezetek, 
szociális intézmények, cégek közötti együttmőködést, 
információáramlást, szorosan együttmőködve a 2011. 
február 1-jén megnyíló, Komárom-Esztergom 
megyében szervezett önkéntes tevékenységet 
koordináló Önkéntes Centrummal. 

3. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi 
keretet a 2011. évi költségvetés elfogadásakor állapítja 
meg részletes feladatterv alapján. 

  
Határid ı: csatlakozásra - 2011. február 1. 

     a feladat végrehajtására - 2011. december 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
22/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
 
1. a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2011. évi 

közmővelıdési tervét a I.8-17/2011. sz. elıterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal megtárgyalta. 

2. felkéri a Tatai Városkapu Zrt vezérigazgatóját, hogy a 
2.2., a 2.4., és a 2.5. fejezetekrıl készüljön önálló, 
külön elıterjesztés a költségek ismertetésével.  
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Jelen közmővelıdési tervet fenti pontok 
kivételével jóváhagyja. 

 
Határid ı: 2.pont: márciusi képviselı-testületi ülés, illetve  
 2011. december 31. 
Felelıs:   Berczelly Attila vezérigazgató 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
23/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 
Concerto Nonprofit Kft. szakmai és pénzügyi 
beszámolóját az alapfokú mővészetoktatási feladatainak 
ellátásáról 

 
Határid ı: 2011. január 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
24/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Tanuszoda térítési díjait az alábbiakban állapítja meg: 

 
- A tanuszoda kistérségi közoktatási igénybevételének 

díja: 400 Ft/óra. 
 

Tanuszoda bérletek díja: 
              1 hónapra: 3.000.-Ft 
              3 hónapra: 8.000.-Ft 
 

-  Tanuszoda bérletek díja nagycsaládosok számára: 
            1 hónapra: 4.000.-Ft 
            3 hónapra: 10.000.-Ft 

 
      Határid ı: 2011. január 31. - közlésre 
      Felelıs:  Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
25/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, az 1/8-
30/2011 számú elıterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja Tata város intézkedési tervét az önkormányzat 
gyermek- és ifjúsági feladataira, a 2011-2013. évi 
idıszakra. 
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Határid ı: 2011. február 1. - értesítésre, illetve az  

intézkedési tervben meghatározottak  
szerint 

Felelıs: Michl József polgármester, illetve az  
intézkedési tervben megjelöltek 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
26/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a THAC 
kérelmét támogatja, és a férfi kézilabda csapat 
2010/2011-es ıszi-tavaszi idény tavaszi szezonjában a 
zavartalan mőködés  érdekében  havi   800.000.-Ft,  
összesen   4,8 MFt   támogatást   nyújt   az I./8-18/2011. 
sz. elıterjesztésben szereplı ütemezés alapján, a 2011. 
évi költségvetésébıl. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határid ı: támogatási szerzıdés aláírására –  

2011. január 27.  
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
27/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
UNICEF „Gyermekbarát város” programjának 
megvalósítása érdekében 2011. évre az 1/8-6/2011 sz. 
elıterjesztésben foglalt tartalommal, határidıkkel és 
felelısökkel intézkedési tervet fogad el, a költségvetési 
rendeletben ezekre a célokra biztosított elıirányzat 
erejéig. 

 
  

GYEREKBARÁT VÁROS 2011 
program szakf. száma, kölségvetési keret  

Az erdei tornapálya felújítása pályázat 
Kerékpáros versenyek szervezése pályázat 
HPV védıoltás 920 216 Önkorm. ifj. kezd. (HPV) 

Almát minden napra 
920 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

Lisztérzékeny gyerekek szőrése 
920 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  
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Az internet áldás vagy átok?    - kistérségi 
konf. 

921 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

Tanfolyam fiatal álláskeresıknek 
922 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

A helytörténeti tantárgy oktatása, internetes 
megjelenítése  581 100 könyvkiadás 
Menner Bernát Zeneiskola  támogatása  
Tatai Szülık Akadémiája 920 216 ifj. prog 
A Tánc Napja 921 216 ifj. prog 
Gyereknap a Városkapu Zrt szervezésében átadott pénzeszk. 
Játszóterek bekerítése (kazincbarcikai, 
újhegyi) 813 100 játszóterek fenntart. 
Játszóház másképp pályázat 

Nagyszüleink családi játékai - diákpályázat 
922 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

Ifjúsági találkozóhelyek kialakítása pályázat 

A legjobb tudósító - diákpályázat 
922 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

diákönkormányzatos  konferencia pályázat 
Együttmőködés a TAVIDÖK-kel, diák-
közmeghallgatás 

922 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

"Süss fel Nap" magazinmősor gyerekeknek 
923 216 Önkorm. ifjúsági 
kezdeményezések  

 
Határid ı: az intézkedési tervben foglaltak, továbbá a  

képviselı-testület átfogó tájékoztatására a  
2011. évi decemberi ülés 

Felelıs: Michl József polgármester a koordinálásra,  
továbbá az intézkedési tervben megjelölt  
szervezetek és személyek 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
28/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, 90.§ (1), (2) bekezdése, valamint az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. 
törvény 135.§ (5), (9) bekezdése alapján a 28/2011./I.26./ 
számú határozatával elfogadja Tata Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
236/2010./VI.30/ sz. Képviselı-testületi határozatával 
elfogadott egységes szerkezető Alapító okirat Módosító 
okiratát az alábbiak szerint: 
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Módosító okirat 
 

a) Az Alapító okirat bevezetı része az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„ Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, 90.§ (1), (2) bekezdése, valamint az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. 
törvény 135.§ (5), (9) bekezdése alapján Tata Város 
Polgármesteri Hivatala 236/2010.(VI.30.) sz. 
határozatával elfogadott alapító okiratát a 28/2011.(I.26) 
sz. határozatával módosítja, és az alapító okiratot 
egységes szerkezetbe foglalja: 

 
Alapító Okirat 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 

A költségvetési szerv 
Tata Város Polgármesteri Hivatala önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv” 
 

b) Az Alapító okirat 8. pontjának alábbi szövegrésze hatályát veszti:  
 

„- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint: 
751153 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége a 2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladatrend szerint:” 
 

c) Az Alapító okirat 8. Alaptevékenységek pontja az alábbiak szerint kiegészül 2011. 
február 01-tıl: 
 
493909 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 

d) Az Alapító okirat 8. Alaptevékenységek pontjában meghatározott szakfeladatrend 
felsorolásából az alábbi megszőnt szakfeladatok kerülnek törlésre 2011. február 01-
tıl: 

 
841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 
841408 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati 

költségvetési szervnél 
850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati 

költségvetési szervnél 
860001 Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési 

szerveknél 



 13 
870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások igazgatása önkormányzati 

költségvetési szerveknél 
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
 

e) Az Alapító Okirat 9. és 10. pontja hatályát veszti. 
 

f) Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„14. Irányító szerve:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. „ 

 
g) Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„15. Gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 
h) Az Alapító Okirat 18., valamint 20. pontja hatályát veszti. 

 
2011. …………… 
 
Záradék: 
 

1.) Az Alapító okirat 8. pontjának alábbi szövegrésze hatályát veszti:  
 „- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint: 

751153 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége a 2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladatrend szerint:” 

2.) Az Alapító okirat 9.; 10.; 18; 20. pontja hatályát veszti. 
3.) A  módosító okiratot Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  a 28/2011./I.26./ 

számú határozatával fogadta el, és 2011. február 01-tıl lép hatályba. 
 

Határid ı: 2011. február 01. 
Felelıs:   Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
29/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, 90.§ (1), (2) bekezdése, valamint az 
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. 
törvény 135.§ (5), (9) bekezdése alapján Tata Város 
Polgármesteri Hivatala 236/2010.(VI.30.) sz. 
határozatával elfogadott alapító okiratát a 28/2011.(I.26) 
sz. határozatával módosítja, és a 29/2011.(I.26.) sz. 
határozatával az alapító okiratot egységes szerkezetbe 
foglalja: 
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Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. 
§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 66. §-a, 90.§ (1), (2) bekezdése, 
valamint az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú 
törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény 135.§ (5), (9) bekezdése alapján 
Tata Város Polgármesteri Hivatala 236/2010.(VI.30.) sz. 
határozatával elfogadott alapító okiratát a 28/2011.(I.26) 
sz. határozatával módosítja, és a 29/2011.(I.26.) sz. 
határozatával az alapító okiratot egységes szerkezetbe 
foglalja: 

 
 

Alapító Okirat 
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
A költségvetési szerv 
Tata Város Polgármesteri Hivatala önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
1. Neve:  Tata Város Polgármesteri Hivatala 
 
2. Székhelye:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
3. Telephelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

2890 Tata, Ady E. u. 24. 
 
 
4. Létrehozásáról rendelkezı határozat száma: 164/2003. /VI.25./ 
5. Alapítás dátuma:     1990. október 25. 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján a hivatal 
ellátja az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
 
 
7. Alapvetı szakágazata:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
8. Alaptevékenysége:  
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint: 

751153 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége a 2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladatrend szerint: 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
 
024000 Erdészeti szolgáltatás 
360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
412000 Lakó- és nem lakó épületek építése 
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421100 Út, autópálya építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
493909 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
750000 Állategészségügyi ellátás 
771100 Személygépjármő kölcsönzés 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
813000 Zöldterület-kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841191 Nemzeti ünnepek programjai  
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 
szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842521 Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
854233 Tanulmányi ösztöndíj 
854234 Szociális ösztöndíjak 
855100 Sport, szabadidıs képzés 
855200 Kulturális képzés 
856000 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása  
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
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860000 Egészségügyi intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 
861000 Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869052 Település-egészségügyi feladatok 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889101 Bölcsıdei ellátás 
890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelılegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
889969 Egyéb speciális ellátások 
890111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 
890222 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 
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931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
932911 Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle m. n. s. szabadidıs szolgáltatás 
949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
960900 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
620300 Számítógép-üzemeltetés 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841906 Finanszírozási mőveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
869045 Kábítószer - megelızés programjai, tevékenységei 
879012 Gyermekotthoni ellátás 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881011 Idısek nappali ellátása 
889102-5 Családi napközi 
889922 Házi segítségnyújtás 
889925 Támogató szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatások 
951100 Számítógép, -periféria javítása 
 
9. Kiegészítı tevékenysége: nincs 
10. Kisegítı tevékenysége: nincs 
11. Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
12. Illetékességi területe: Tata város közigazgatási területe, illetve jogszabályban 
meghatározott esetekben a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagjainak közigazgatási területe 
13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
14. Irányító szerve:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
15. Gazdálkodási jogköre: 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
16. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A képviselı-testület a jegyzıt pályázat alapján, jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelıen határozatlan idıre nevezi ki. (Ötv 36 §) 
 
Az egyéb munkáltatói jogokat az Ötv. 35. §. (2) bekezdés e) pontja és 103. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján Tata Város Polgármestere gyakorolja.  
A költségvetési szerv vezetıje köztisztviselı,  közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
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lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
18. Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: - 
 
19. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 
       vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
20. Jogi személyiségő szervezeti egységeinek adatai: - 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott megállapodás alapján ellátja 
az alábbi költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 
Tata Város Közterület-felügyelete. 
 
Záradék: 
 

1. Az Alapító okirat 8. pontjának alábbi szövegrésze hatályát veszti:  
„- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint: 

751153 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége a 2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladatrend szerint:” 

2. Az Alapító okirat 9.; 10.; 18.; 20. pontja hatályát veszti. 
3. Jelen alapító okirat egységes szerkezetét Tata Város Önkormányzati képviselı-

testülete           29/2011.(I.26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
4. Jelen alapító okirat 2011. február 01-én lép hatályba. 

 
Határid ı: 2011. február 01. 
Felelıs: Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
30/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselıtestülete jóváhagyja 
az I/8-22/2011. sz. elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı 
Tata Város Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési 
szabályzatának módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt változatát. 
 
Határid ı: 2011. február 01. 
Felelıs:   Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
31/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
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1.) a Bartók Béla Óvoda (2890 

Tata, Bartók B. u. 7/A.)  óvodavezetıi (magasabb 
vezetı) állása betöltésére pályázatot ír ki. 

 
Az óvodavezetıi munkakör betöltésének feltételei: 
- felsıfokú óvodapedagógusi végzettség, 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat, 
- pedagógus szakvizsga. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- részletes szakmai életrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai 

programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı 
fejlesztési elképzeléseket. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- a végzettséget igazoló oklevél hiteles másolatát, 
- érvényes erkölcsi bizonyítványt. 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul. 

 
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992.évi 
XXXIII. törvény szerint. 

 
A pályázatot a képviselı-testület 2011. június 30-ig 
elbírálja. 
 
A vezetıi megbízás 2011. augusztus 16-tól, 2016. 
augusztus 15-ig szól. 
 
A pályázatokat Tata Város Polgármesteréhez (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstıl 
számított 30 napon belül. 

 
Határid ı: pályázat kiírására - 2011. február 15. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
32/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 

1. kifejezi csatlakozási szándékát a Kerékpárosbarát 
Települések Országos Szövetségéhez (KETOSZ) és 
felhatalmazza polgármestert a Kerékpárosbarát 
Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) 
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Belépési 
szándéknyilatkozat és jelentkezési adatlap 
aláírására. 
 

2.  felhatalmazza Horváthy Lóránt alpolgármester urat, 
hogy a Kerékpárosbarát Települések Országos 
Szövetsége (KETOSZ) legfıbb szervében Tata Város 
Önkormányzatát teljes képviseleti jogkörben 
képviselje. 

 
3. vállalja a tagsággal járó 3Ft/lakos/év tagdíj befizetését 

minden év március 1-ig, melyet minden évben az 
aktuális költségvetési rendeletébe betervez.  

 
Határid ı: 1. pont 2011. február 28. 

2. pont a tagsági díj befizetésére az adott év  
                                                        március 1. 

Felelıs:   Michl József polgármester    
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
33/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

         
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
111/2006./IV.26./ sz. határozatát - Szomódi u. – Honvéd 
u. – Vasút terület szabályozási eljárás megindítása -  
visszavonja.  

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
34/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata   Város   Önkormányzat   Képviselı-testülete  a   
241/2006./XI.29./ sz. határozatát - Tata, Kálvária utca – 
Fekete út – Izraelita temetı által határolt terület részletes 
szabályozási eljárás megindítása -  visszavonja. 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
35/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 
76/2007./IV.25./ sz. határozatát - Kocsi u. – Nagykert u. – 
Kismosó közterület alakítása - visszavonja 

 
 
 
 

 



 21 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-
testületének 
36/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Bliss 
Alapítvány Segítı Kommunikáció-módszertani 
Központnak 350.000,-Ft támogatást nyújt – az általános 
tartalék terhére - kommunikációs fejlesztésre a 
2010/2011-es tanévre. 
 
Határid ı: 2011.február 28. 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
37/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

Tata Város Önkormányzat képviselı-testülete Tata, 
Rákóczi u. burkolat-felújítási munkáinak végrehajtása 
során a fel nem használt 1.946,-Ft összegő támogatásról 
lemond.  
 
Határid ı: 2011. január 26. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
38/2011.(I.26.) sz.  h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójában 
megfogalmazottak alapján, valamint a 2011. évi 
költségvetés jelenlegi mutatószámai mellett nem lát 
lehetıséget arra, hogy a Szakmai Képzésért 
Közalapítvánnyal közoktatási megállapodást kössön. 
 
Határid ı: 2011. január 31.- értesítésre 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 

T a t a ,  2011. január 27. 
 
 
 
        Dr. H o r v á t h  Tivadar 
            jegyzı 
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