
 
K I V O N A T 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 
megtartott  ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

 
Tata Város Önkormányzat  Képvisel ő-testületének 

17/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 
Tata Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésé ről  

szóló 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelet módos ításáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
  18/2012 . (V.31.)  önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszo lgáltatásról, valamint 
a köztisztaságról szóló 23/2003. (IX.29.) önkormány zati rendelete 

módosításáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
19/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 

Tata Város önkormányzati rendeleteinek szabálysérté si tényállást 
tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezés éről  

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
20/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és M űködési Szabályzatáról 
szóló 28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet  és  

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjé ről szóló 
12/2004.(IV.5.)  önkormányzati rendelet módosításár ól 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  
184/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata  

a 2012. május 30-i testületi ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I-38-13/2012. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg, 
kiegészítve 20. napirendként az „Együttműködési megállapodás az „Tatai 
Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” c. projekt második ütemének 
közös előkészítéséhez” c. sürgősségi indítvánnyal, valamint 42. napirendhez 
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kapcsolódóan a Tatai Kenderke Néptáncegyesület részére nyújtandó 
visszatérítendő támogatást a Tatai Sokadalom megrendezéséhez.  
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  
185/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata  
Intézmények költségvetési kérelmér ől 

1.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Általános 
Iskola  és Logopédiai Intézet Jázmin utcai tagintézményének 1 000 000 
forint támogatást biztosít új kazán beszerzésére a működési 
céltartalékból. 

 2.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet székhely intézményének 226 E Ft 
támogatást biztosít tetőfelújításra a működési céltartalékból. 

3.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet székhely intézményének 9 200 E Ft 
támogatást biztosít a tornacsarnok tetőfelújítására a működési 
céltartalékból. 

 
Határid ő:   a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
186/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásán ak igénylésér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete  
 

1. kérelmet nyújt be a helyi autóbusz közlekedés normatív támogatására. 
2. nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez, valamint 

fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben nettó 7,825 M Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott pénzeszköz átadás formájában a 
Vértes Volán Zrt. részére. 

3. az önkormányzat a helyi közlekedést a tárgyév január 1-től december 
31.-ig folyamatosa fenntartja. 

4. nyilatkozik arról, hogy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződést. 

 
 Határid ő: 1-4: 2012. június 8.  
 Felelős:     Michl József polgármester    
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
187/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Városfejleszt ő Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekr ől 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Városfejlesztő Kft. 
taggyűlésének jogait gyakorló alapító, 
 

1. a Tatai Városfejlesztő Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a 
vonatkozó mellékletekkel – 12.274 E Ft eredménnyel fogadja el,  

2. felhívja az ügyvezető figyelmét a jogszabályokból adódó 
közzétételi kötelezettség teljesítésére. 

3. A társaság saját tőkéjének összege az utolsó három év 
veszteséges gazdálkodásának következtében 2011. december 
31-vel negatív értéket mutat. A negatív saját tőke, valamint a 
2012. évi várható árbevételek realizálásának bizonytalansága 
megkérdőjelezi a tevékenység folytatásának szükségességét. 

4. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Gt. 51. §.  (1) 
bekezdés előírásai alapján készítsen előterjesztést a Társaság 
átalakítására.  

 
Határid ő: 1. 2. pont esetében: értesítésre – 2012. június 15. 

  4. pont esetében : 2012. július 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
188/2012. (V. 31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. 2011. évi beszámolójáról 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes 
Fürdő Kft. 2011. évi beszámolóját  - 29.604. E Ft. eredménnyel. 

2. Az elmúlt 4 év gazdálkodása során a társaságnak jelentős vesztesége 
keletkezett, a saját tőkeállománya csökkent, a kötelezettsége egy év 
alatt jelentősen emelkedett. Ez a tendencia, valamint az előterjesztett 
2012. évi üzleti tervének megalapozatlansága, sürgetőleg veti fel a 
Társaság további működése felülvizsgálatának szükségességét. Felkéri 
a polgármestert és a jegyzőt, vizsgálja meg a Társaság átalakításának 
lehetőségét, melyről készüljön előterjesztés a képviselő-testület 
számára. 

 
Határid ő: 1. pont esetén: 2012. június 15. 
                 2. pont esetén: 2012. augusztus 31. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                 Huszár Anett ügyvezető 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
189/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. 2012. évi üzleti tervér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes Fürdő 
Kft. 2012. évi üzleti tervét  70.750. E Ft tervezett bevétellel és 70.730. E Ft. 
tervezett kiadással. 
 
Határid ő: értesítésre: 2012. június 15. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                 Huszár Anett ügyvezető 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
190/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. kölcsöneir ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy van-e lehetőség a Tatai 
Fényes Fürdő Kft. kölcsöneinek rendezésére, akként hogy a Kft. a 
tartozásaiért cserébe értékesíti a tulajdonában álló tatai 1363/50 hrsz.-ú 
ingatlant. A vizsgálat eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 

2. a korábban a Tatai Fényes Fürdő Kft. részére nyújtott és 2012. május 
31. napjával lejáró kölcsönök visszafizetési határidejét 2012. december 
31. napjáig meghosszabbítja. 

 
Határid ő: 1. pont esetén: 2012. június 30. 
Felelős:     Michl József polgármester 
                  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
191/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. jöv őbeni finanszírozásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
vizsgálja meg, hogy milyen lehetőség van arra vonatkozóan, hogy Tata Város 
Önkormányzata megállapodást kössön a Tatai Fényes Fürdő Kft.-vel a Tata 
Ifjúsági Kártyával rendelkezők számára bérlet vásárlás kapcsán és annak 
eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2012. júniusi testületi ülés 
Felelős:    Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
192/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft.-re vonatkozó közszolgáltatási szerz ődésről 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tatai Fényes Fürdő 
Kft. ügyvezetőjét, vizsgálja meg, hogy milyen lehetőség van a Tatai Fényes 
Fürdő Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés megkötésére és annak 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Határid ő: 2012. szeptemberi testületi ülés 
Felelős:    Huszár Anett ügyvezető 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
193/2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 

A Fényes Fürd őn a Katonai-medence rendbetételéhez szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fényes-fürdőn, a Katonai-tó 
kotrásával kitermelt anyag elszállítására 700 E Ft-ot biztosít a működési 
tartalékból.  
Működési tartalék előirányzatáról lebontásra kerül a dologi kiadások 
előirányzatára a Fényes Fürdőn a Katonai-tó rendbetételéhez szükséges 700 
E Ft.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés 
soron következő módosításakor intézkedjen. 
Felkéri Tata Város Polgármesteri Hivatalát, hogy dolgozza ki milyen 
engedélyezési eljárással, és költségekkel járna a Fényes-fürdőn található 
Katonai-tó fürdésre alkalmassá tétele. 
 
Határid ő: az összeg kifizetésére: 2012. június 15. 
      előirányzat módosítására: a költségvetési rendelet soron  
                                       következő módosítása 
  a tanulmány elkészítésére: 2012. július 31.       
Felelős:   Michl József polgármester 
    dr. Kórósi Emőke jegyző  
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  
194/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata  

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2011. évi pénzügyi  beszámolójának 
elfogadásáról  

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2011. évi pénzügyi beszámolóját 
 388 815 e Ft. főösszeggel és 11 412 e Ft mérleg szerinti adózott 
eredménnyel elfogadja. 

2. felkéri a vezérigazgatót, hogy a társaság 2011. évi mérleg szerinti 
eredményének eredménytartalékba helyezése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

Határid ő: 2012. június 10.- értesítésre 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  
195/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata  

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2011. évi közhaszn úsági jelentésének 
elfogadásáról  

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. 2011. évi közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. június 10.- értesítésre 
Felelős:   Michl József polgármester 
   

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

196/2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 
az Eötvös J. Gimnázium és Kollégium 2011. évi gazdá lkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium 2011. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határid ő: 2012. május 31. értesítésre 
Felelős:   Michl József polgármester 
         
 
 
 
 
 
 



 7 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
197/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

Az Eötvös József Gimnázium dísztermének felújításár ól szóló döntés 
meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. az Eötvös József Gimnázium és Kollégium főépületében lévő 
díszterem felújítására 1.800.000.-Ft összegű támogatást nyújt a 
felhalmozási céltartalék terhére. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az I/1-147/2012. számú előterjesztés 
3. számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ő: értesítésre: 2012. június 15. 

3. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő  
                                    módosítása 

Felelős:    Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 

198/2012. (V. 31.) Tata Kt. határozata 
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. részvételér ől az Öveges Programban 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

1. elfogadja az Öveges Programról (TÁMOP-3.1.3/11/2 számú pályázat) 
szóló beszámolót 

2. támogatja a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. mint Fenntartó részvételét 
az Öveges Program pályázatban, és felhatalmazza a vezérigazgatót a 
TÁMOP-3.1.3/11/2-es pályázat benyújtására. 

3. támogatja a pályázatban együttműködő partnerként részt vevő Kőkúti 
Általános Iskola és a Vaszary János Általános Iskola és tagintézményei 
részvételét, melyhez tartozó, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 
képező együttműködési megállapodás aláírásához mint Fenntartó, 
hozzájárul. 

4. a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező három oldalú 
együttműködési megállapodás tervezetet tárgyalási alapként elfogadja, 
a megállapodás véglegesítésére felkéri a polgármestert, 

5. a TÁMOP-3.1.3-11/2-es pályázat finanszírozásának módjáról a 
későbbiekben határoz, az előkészítésre felkéri a vezérigazgatót, 
polgármestert. 

 
Határid ő: 1-3. 2012. június 5. 
  4. pont: 2012. június  30. 
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                    5. pont: 2012. december  31. 
Felelős:  Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt vezérigazgató 

Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző  

 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 

199/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
a  Tatai Távh ő Kft. nyári h őigény biztosításával kapcsolatos 

kazánbeszerzésr ől 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa a Kft nyári használati-melegvíz aprítékalapú biztosításának 
beszámolóját elfogadja, és 
 

1. jóváhagyja, hogy a Kft. ügyvezetője a társaság saját erejéből 
telepítsen 1 db 1 MW-os Kohlbach kazánt a Kft. telephelyére, 
szerződést kössön, a 2. pontban meghatározott feltétellel a kazánt 
üzemeltető céggel, 3 100 Ft/GJ-os, vagy annál kedvezőbb áron 
hőmennyiséget vételezzen. 

2. A koncessziós eljárás eredményessége esetén sem a tulajdonost, 
sem a Tatai Távhőszolgáltató Kft.-t, a nyári melegvíz ellátással 
kapcsolatosan megkötött szerződésből eredő,  semmilyen 
kötelezettség nem terheli és nem terhelheti, illetve arra semmilyen 
megtérítési igényt nem alapíthat az 1 db 1 MW-os Kohlbach kazánt 
üzemeltető szerződéses partner. 

 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős: Mihalovits András ügyvezető 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
200/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a  Tatai Távh ő Kft.-vel kapcsolatos döntésr ől 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa az alábbi döntéseket hozza: 

1. a Kft. pénzügyi helyzetéről, működéséről, a gazdasági nehézségeiről, és 
az ezek megoldását célzó intézkedésekről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 
2. a Tatai Távhőszolgáltató Kft. jegyzett tőkéjét 2 500 E Ft-ra leszállítja, és 

felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a cégbíróság felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
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3. a 146/2012.(IV.26) Tata KT. határozatát a következőkkel egészíti ki: 

- Utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság 2011. évi mérleg szerinti 
9.068 E Ft eredményét eredménytartalékba helyezze. 

- Felhívja az ügyvezető figyelmét a jogszabályokból adódó 
közzétételi kötelezettség teljesítésére. 

 
Határid ő: 1-3. pont: 2012. május 31. 
Felelős: 1. pont: dr. Kórósi Emőke jegyző 
  2-3. pont: Mihalovits András ügyvezető 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
201/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Távh őszolgáltató Kft. 2011.09.29-én kelt tagi 
kölcsönszerz ődésének módosításáról 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. jogait gyakorló alapító: 
 

- a kft. és az önkormányzat között létrejött, 2011. 09. 29-én kelt tagi 
kölcsönszerződés, valamint a 2012. 01. 20-án létrejött szerződés 
módosítás 2. pontjában szereplő visszafizetési határidőket 2012. 02. 15. 
és 2012. 04. 15-ről 2012. 09. 30-ra módosítja. 

- felhatalmazza a polgármestert a I.1-175/2012. sz. előterjesztés 
mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 

202/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
"Rugalmas munkahelyek" cím ű pályázatról 

  
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

1. a TÁMOP-2.4.5-12/7 számú pályázatra vonatkozó tájékoztatót  
     elfogadja. 
2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a TÁMOP-2.4.5-12/7  
     számú „Rugalmas munkahelyek” című pályázat benyújtására. 
 

Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 

203/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
"A rugalmasságot növel ő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása" 

című pályázatról 
  
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

1. a TÁMOP-2.4.5-12/3 számú pályázatra vonatkozó tájékoztatót 
elfogadja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a TÁMOP-2.4.5-12/3 számú „A 
rugalmasságot növelő helyi,  innovatív kezdeményezések 
támogatása” című pályázat benyújtására. 

 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
204/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

az Egészségre nevel ő és szemléletformáló életmódprogramok a 
kistérségekben cím ű TÁMOP-6.1.2/11/3 számú pályázatról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

1. a TÁMOP-6.1.2./11/3 számú pályázatra vonatkozó tájékoztatót 
elfogadja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a TÁMOP-6.1.2./11/3 számú 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Tatai 
Kistérségben” című pályázat benyújtására az alábbiak szerint: 

      Pályázati konstrukció száma: TÁMOP-6.1.2./11/3 
 

Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
205/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a TÁMOP-3.1.11-12/1.2   Óvodafejlesztés pályázat be nyújtásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Új 
Széchenyi Terv  TÁMOP-3.1.11-12/1.2   Óvodafejlesztés  pályázati programra, 
a fenntartásában működő  óvodák szakmai fejlesztésére. 
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Határid ő: 2012. június 30.-pályázat benyújtására 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
206/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívü li nevelési feladatok 
ellátásában” cím ű TÁMOP -3.2.13-12/1 kódszámú  pályázatról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

1. a TÁMOP -3.2.13-12/1. számú pályázatra vonatkozó tájékoztatót 
elfogadja. 

     2. támogatja a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Kulturális intézmények  
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok  ellátásában” című 
TÁMOP -3.2.13-12/1 kódszámú pályázat benyújtását 

3. felhatalmazza a polgármestert a TÁMOP -3.2.13-12/1. számú 
pályázathoz szükséges I.1-165/2012.sz. előterjesztés mellékletét 
képező 1., 2. számú mellékletek aláírására.  

 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

Tata város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
207/2012. (V.31.) Tata KT. határozata 

a Tata településrendezési eszközei módosításának ke zdeményezésér ől  
Agostyán városrészben 

 
Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agostyán városrészben 
kezdeményezett gazdasági terület bővítését kérelmező által megjelölt 
funkcióra megalapozott döntést a településrész  

 - arculatának, 
 - környezeti terhelésének, 
 - a lakóingatlanok értékváltozásának 
 - az ott élők életminőségének  

változását bemutató hatástanulmány alapján tud hozni. 
1. Támogatja a hatástanulmány megrendelését a 2012. évi költségvetés 

841 403 Dologi kiadások Területrendezési, szabályozási feladatok 
terhére. 

2. Felkéri a polgármestert hogy a hatástanulmány megrendelése előtt vizsgálja 
meg és egyeztetve a kérelmezővel, tegyen javaslatot a város más 
területén konfliktusmentesebb helyszínekre a vállalkozás 
munkahelyteremtő erőfeszítését elősegítendő.  

3. A Képviselő-testület kijelenti, hogy lehetőségein belül elősegíti település 
más részén egy minden szempontból megfelelő telephely kialakítását és 
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a meglévő ingatlan Agostyán városrész arculatához igazodó 
hasznosítását. 

Határid ő:  1. pont:  2012. október 31. 
 2. pont:  2012. augusztus 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
208/2012. (V.31.) Tata KT. határozata 

Tata Építési Szabályzatának módosítása 
a kertvárosias lakóterületen telkenként elhelyezhet ő lakások számáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja a Tataház Kft. 
kérelmét, s kezdeményezi, hogy általános esetben a kertvárosias 
lakóterületen telkenként elhelyezhető lakások  száma az OTÉK-ban 
meghatározott legfeljebb 4 legyen a jelenlegi 3 helyett a TÉSZ 15.§ (1) 2. 
pontja "legfeljebb 3 lakás" szövegrészének módosításával. 

 
Határid ő:  a soron következő TÉSZ módosítás 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

209/2012. (V.31.) Tata KT. határozata 
Tata Építési Szabályzatának módosítása  

a VK-KV-1 övezet szintterületi mutatójáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja a Tatai Kertváros 
Kft. kérelmét, kezdeményezi a TÉSZ VK-KV-1 övezet szintterületi mutatójának 
1,8-ról 1,9-re emelését a TÉSZ vonatkozó 18.§ (9) f) pontjának módosításával. 

 
Határid ő:  a soron következő TÉSZ módosítás 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
210/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

az új megyei területfejlesztési koncepcióról: 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 

1. felkéri a polgármestert, hogy az új megyei területfejlesztési 
koncepcióban Tata Városa az előterjesztésben szereplő 
projekteket/fejlesztési lehetőségeket jelölje meg, nyújtsa be, 
kiegészítve a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén 
elhangzott alábbi projekt javaslatokkal:  
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 - Tata városát északról elkerülő út kiépítése (Vértesszőlős, Baj), 
  -  autópálya felújítás a Komárom-Esztergom megyei szakaszon,  
  -  új autópálya lehajtó csomópont kiépítése a tatai ipari parknál  
     (Kocsi út),  

- Agostyáni út – Vértesszőlősi út összekötése a módosított  
                 vasútvonal  helyének részbeni felhasználásával (Hollósi Sándor  
                 u. és a Kertváros   érintésével). 
 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által e 
tárgyakban benyújtott pályázatokról folyamatosan küldje meg az 
érintett projekt adatait a megyei területfejlesztési koncepcióhoz. 

 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
Tata város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

211/2012. (V.31.) Tata KT. határozata 
Egyes közterületek elnevezésének társadalmi egyezte téséről 

 
Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi  
 
1. az Erzsébet királyné tér környezetében  
1.1. az Erzsébet királyné térről a Kristály fürdő és az Angol park kőkerítése 

között a Jenő malomhoz vezető 3315/8 helyrajzi számú névtelen keskeny 
köz Kristály köz re, 

1.2.  az Erzsébet királyné teret a Hattyúliget utcával összekötő 3250 helyrajzi 
számú jelenleg névtelen köz  
Patak köz re 

1.3. az Erzsébet királyné térről az Ady Endre utcára kivezető utcácska (a 
3056 helyrajzi számú közterület egy részét) Szarka köz re, 

 
2. a vár környezetében 
2.1.  Vörösmarty utcáról balra leágazó első utca (1905 helyrajzi számú 

közterület) Zilahy György utcá ra, 
2.2. a Szent János patak menti, a szobros híd alatti kis közt (1876/3 és 

1892/4 helyrajzi számú közterület) Tivold köz re, 
2.3. a Május 1. úttól a vár felé vezető utcát (1416/3, 1417/2 helyrajzi számú 

közterületek) Várkapu utcá ra  
2.4. a Hajdú utcáról a Platán kávézó felé vezető 1869/1 helyrajzi számú utcát 

(jelenleg Kastély tér) 
 Váralja utcá ra, 
2.5 a Bláthy iskola előtti 1850/9 helyrajzi számú közterület a Kastély térhez 

kerüljön át  
való elnevezésének társadalmi egyeztetését. 
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Határid ő: 2012. június 26. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
212/2012. (V. 31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgy űjtő rehabilitációja elnevezés ű projekt 
II. ütemének el őkészítésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az I/1-176/2012. számú előterjesztés mellékletében szereplő, a „Tatai 
Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja” kiemelt projekt II. ütemének 
előkészítését és megvalósítását célzó együttműködési megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
213/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a  Concerto Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény alapfokú 
művészetoktatási feladatainak átvételér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Concerto Nonprofit Kft által 
fenntartott Concerto Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú 
művészetoktatási feladatait  2012.szeptember 01-től átveszi. 
 
Határid ő:  2012. május 31.-értesítésre 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
214/2012. (V. 31.) Tata Kt. határozata 

a  Menner Bernát Zeneiskola alapító okiratának módo sításáról 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján   a 
MENNER BERNÁT ZENEISKOLA TATA VÁROS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE 178/2011. (IV. 27.) sz. határozatával 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát 2012. szeptember 1-jei 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.  Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul: 
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„Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  a 
MENNER BERNÁT ZENEISKOLA TATA VÁROS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE alapító okiratáról szóló 156/2009. 
/V.27./ sz., 325/2009. /IX.30./ sz., a 408/2009. /XI.13./ sz., a 124/2010. (IV. 
28.) sz. a 177/2011. (IV. 27.) sz.,  valamint  a   214/2012. (V.31.) 
határozatait egységes szerkezetbe foglalja:” 

 
2. Az alapító okirat 4. pontja a következőre módosul: 

         „4. Telephelyei:  2834 Tardos, Rákóczi F. u. 7. 
        2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 

                                            2890 Tata, Kőkút köz 4.  
                                                          2890 Tata, Fenyő tér 1.” 
                                                      2836 Baj, Béke u. 2. 
                                                          2898 Kocs, Szabadság tér 6.” 
                                                          2896 Szomód, Temet ő utca  16/c 

3. Az alapító okirat  14. pontja a következőre módosul: 
 

      „ 14. Működési köre: Tata város valamint Tardos, Baj,  Kocs  és 
Szomód község „ 

 
4.    Az alapító okirat 18. pontja a következőre módosul: 
 

„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fazekas utca 47. házszámú 
épület iskola  által használt része, az udvar valamint a Tata, Fenyő tér 1. 
házszámú épület és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, 
tárgyak.” 
 

5. Az alapító okirat  20. pontja a következőre módosul:  
       „20. Az iskola évfolyamainak száma: 12, két előképző, hat évfolyam 

alapképző, négy évfolyam továbbképző.  
 Zeneművészeti ágban indítható tanszakok: zongora, hegedű, brácsa, 

gordonka, nagybőgő, furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, 
baritonkürt, harsona, tuba, ütő, gitár, szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, 
zeneelmélet, improvizáció, magánének, vonószenekar, kamarazene, 
fúvószenekar, énekkar, orgona, szaxofon, harmonika, szintetizátor . 

A képző és iparművészeti ágban indítható tanszakok: festészet 
         Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 580 fő.” 
 
6. Az alapító okirat új 22. ponttal egészül ki: 

 
„22. Tagintézménye: 2890 Tata Fenyő tér 1.” 

 
Tata, 2012. május 30. 
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  Michl József      Dr. Kórósi Em őke 
  polgármester       jegyz ő 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 

1. A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
214/2012. (V.31.) sz. határozatával fogadta el. 

 
2. Jelen alapító okirat módosítás Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 178/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okiratot módosította. 

 
3. A módosító alapító okirat 2012. szeptember 1-jétől hatályos. 

 
Határid ő:  2012. május 31.-Magyar Államkincstár felé történő továbbításra 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

215/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
a  Menner Bernát Zeneiskola egységes szerkezet ű alapító okiratának 

elfogadásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján   a 
MENNER BERNÁT ZENEISKOLA TATA VÁROS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE alapító okiratáról szóló 156/2009. 
/V.27./ sz., 325/2009. /IX.30./ sz., a 408/2009. /XI.13./ sz., a 124/2010. (IV. 
28.) sz.,  a 177/2011. (IV. 27.) sz. valamint a 214/2012. (V. 31.) sz.      
határozatait egységes szerkezetbe foglalja: 
 
1.  Az intézmény neve:  Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú 

     Művészetoktatási Intézménye 
2. Címe:             2890 Tata, Fazekas u. 47 
3.  Székhelye:   2890 Tata, Fazekas u. 47 
4.  Telephelyei:   2834 Tardos, Rákóczi F. u. 7. 

       2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 
                     2890 Tata, Kőkút köz 4.  

           2890 Tata, Fenyő tér 1. 
                                            2836 Baj, Béke u. 2. 
                                            2898 Kocs, Szabadság tér 6. 

         2896 Szomód, Temető utca  16/c 
5.  Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti alapfokú művészetoktatás 
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6.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 

     Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a   
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

7.  Alapvető szakágazata: 852020 alapfokú művészetoktatás 
8.  Alaptevékenységei:  

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, 
táncművészeti, szín és bábművészeti ágban 
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.    

9.   Közoktatási intézményi típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 
10.  Alapítója:     Városi Tanács, Tata 
       Alapító jogszabály, határozat száma: 48/1997.(II.26) KT határozat 
11.  Az alapítás éve: 1969. december 31. 
       Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
2890 Tata Kossuth tér 1. 
 

12. Az intézmény fenntartója:  Tata Város Önkormányzata 
                             címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
13.  Irányító szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
14.   Működési köre: Tata város, valamint Tardos, Baj,  Kocs  és 

Szómód község  
15.  Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv. A 

gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő-
gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények 
Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény 
költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

16.  Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata 
Város Önkormányzati Képviselő-testületének költségvetési rendeletében 
biztosított előirányzatból látja el. 

17.  Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselő-
testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató 
feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

       Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: 
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. alapján 

18.  A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fazekas utca 47. házszámú 
épület iskola által használt része, az udvar valamint a Tata, Fenyő tér 1. 
házszámú épület és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, 
tárgyak. 
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19.  A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti 
rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet alapján. 

20.  Az iskola évfolyamainak száma: 12, két előképző, hat évfolyam 
alapképző, négy évfolyam továbbképző. Zeneművészeti ágban indítható 
tanszakok: zongora, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, furulya, 
fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, baritonkürt, harsona, tuba, ütő, 
gitár, szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, zeneelmélet, improvizáció, 
magánének, vonószenekar, kamarazene, fúvószenekar, énekkar, orgona, 
szaxofon, harmonika, szintetizátor . 
       A képző és iparművészeti ágban indítható tanszakok: festészet 

       Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 580 fő 
21.  Az intézmény alapfeladatai: 

- A zenei ismeretek megszerzésének előkészítése, a zenei 
műveltség megalapozása, tanulók amatőr hangszeres nevelése, 
felkészítése az öntevékeny művészeti együttesekben, zenekarokban, 
kórusokban való működésre. 
- A zenei pályára alkalmas tanulók előkészítése a szakirányú 
továbbtanulásra. 
- A tantervi előírások teljesítése érdekében vonós és fúvós 
zenekarokat, valamint kamaracsoportokat működtet. 
- A pedagógiai programja alapján végzi a tanulók alapfokú 
művészeti oktatását és nevelését 
- Felkészít a művészeti alapvizsgára, a művészeti alapismeretek 
megszerzésére, a művészeti műveltség megalapozására, 
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos 
feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, feltárja 
és megelőzi a tanulói baleseteket előidéző okokat. 
- Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását. 
- Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatásokat.  
 

22. Tagintézménye: 2890 Tata, Feny ő tér 1. 
 
Tata, 2012. május 30. 
 
 
  Michl József      Dr. Kórósi Em őke 
  polgármester       jegyz ő 
 
 
ZÁRADÉK: 
 

1. Az egységes szerkezetű okiratot Tata Város Önkormányzati Képviselő-
testülete 215/2012. (V. 31.) sz. határozatával fogadta el. 
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2. Az egységes szerkezet alapító okirat 2012. szeptember 1-jétől hatályos. 

 
Határid ő:  2012. május 31.-Magyar Államkincstár felé történő továbbításra 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
216/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a  Menner Bernát Zeneiskola alkalmazotti létszámána k meghatározásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-jétől a 
Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 
engedélyezett alkalmazotti létszámát 9.5 fővel megemeli. 
 
Határid ő: a következő költségvetési rendeletmódosítás 
Felelős:   Michl József polgármester  
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
217/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a Kőkúti Általános Iskola osztálylétszámának és alkalma zotti 
létszámának megemelésér ől 

 
1.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2012/2013-as tanévben 

a Kőkúti Általános Iskolában  4 osztály indítását engedélyezi az első 
évfolyamon. 

 
2. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus  15-től a 

Kőkúti Általános Iskola engedélyezett alkalmazotti létszámát 2 fővel 
növeli. 

 
Határid ő: 1.  pont: 2012.május 31. 
                 2. pont: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
218/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjólét i feladatainak 
ellátásáról, valamint a gyámhivatal m űködésér ől szóló tájékoztató 

elfogadásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi önkormányzat 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint a 
gyámhivatal működéséről szóló tájékoztatót. 
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Határid ő:  2012. május 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

219/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata  
gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó társul ási megállapodás 

elfogadásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete társulási megállapodást köt Baj 
Község Önkormányzatával a következők szerint: 
 
 

T Á R S U L Á S I  M E G Á L L A P O D Á S  
 

 
amely létrejött egyrészről:  

Tata Város Önkormányzata 
                                  
                                      székhelye:                      2890 Tata, Kossuth tér 1. 
                                      adószáma:                      15729617-2-11 
                                      stat. számjele:                 15729617-8411-321-11 
                                      képviseli:                          Michl József, polgármester 
                                       

- mint megbízó önkormányzat, a továbbiakban: Megbízó - 
másrészről:                

Baj Község Önkormányzata 
                                  
                                      székhelye:                       2836 Baj, Petőfi u. 50. 
                                      adószáma:                      15729868-2-11 
                                      stat. számjele:                 15729868-8411-321-11 
                                      képviseli:                        Schunder Tibor, polgármester 
 
              - mint megbízott önkormányzat, a továbbiakban: Megbízott - 

      - Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek - 
 
között a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény 7. §-a alapján a 
 
 
 mai napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
1.)  Felek rögzítik, hogy Baj Község Önkormányzata által fenntartott bölcsőde 

működési engedélyében Tata város közigazgatási területe is szerepel, az 



 21 

intézmény igény esetén biztosítja azon kisgyermekek bölcsődei ellátását, 
akiknek szülője Baj településen vállal munkát és e célból naponta a 
településen tartózkodik. 

 
2.)  Felek megállapítják, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint „a települési önkormányzat által fenntartott intézmények 
ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt 
társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben 
vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően”, ezért a 
következőkben állapodnak meg: 

 
3.)  Felek megállapodnak abban, hogy a bölcsődei ellátásra vonatkozóan  a 

helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény 7. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint társulási megállapodást kötnek a bölcsődei ellátásra, 
mivel Megbízó településről a Megbízott által fenntartott bölcsőde 
gyermeket fogad és lát el.  
Szerződő Felek közösen rögzítik, hogy a Megbízott által fenntartott 
bölcsőde működési engedélyében foglaltak szerint a bölcsőde ellátási 
területe Tata Város Önkormányzata területére is kiterjed. 

 
4.)  Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a települése a Megbízó területéről 

bölcsődei ellátást igénybe venni kívánó gyermekek bölcsődei ellátásáról a 
Megbízott által fenntartott, Megbízott területén működő bölcsőde 
gondoskodjon. Megbízott Megbízó lakosságára is kiterjedően vállalja a 
bölcsődei ellátást jelen szerződés és a részére kiadott engedélyek szerint, 
amennyiben erre igény van. 

 
5.)  Megbízó Megbízottnak megbízási díjat nem fizet. 
 
6.)  Megbízott a jelen szerződés 2. pontjában vállalt feladatellátást engedélye 

keretein belül vállalja, azzal, hogy előnyben részesíti Megbízott 
lakosságának ellátását.  

 
7.)  Megbízottat nem terheli bővítési, felújítási kötelezettség, a jelen 

szerződés megkötésekor fennálló adottságainak és lehetőségeinek 
függvényében vállalja a feladat ellátást. Túljelentkezés esetén Megbízott 
a jogszabályi keretek között jogosult dönteni a bölcsődébe felvételt nyerő 
gyermekekről. 

 
8.)  Megbízottat kártérítési felelősség csak abban az esetben terheli, 

amennyiben a feladat ellátást önhibájából, felróhatóan, a bölcsőde 
tényleges működése és szabad férőhelyek ellenére nem teljesíti. 
Megbízottat egyéb kártérítési felelősség nem terheli. 
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9.)  Megbízott a Megbízó területéről fogadott gyermekek utaztatásáról nem 

gondoskodik. 
 
10.)  A bölcsőde mindenkori alapító okiratában foglaltak, a házirendben, egyéb 

a bölcsődére vonatkozó szabályzatban, megállapodásban foglaltak 
Megbízóra, illetőleg a Megbízó területéről fogadott gyermekekre is 
automatikusan  kiterjednek. 

 
11.)  Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. Jelen szerződést 

bármely szerződő fél felmondhatja a következő év szeptember 
hónapjától. A felmondást legkésőbb június 30. napjáig kell a másik féllel 
közölni. Jelen szerződés megszűnik abban az esetben, amennyiben 
jogszabályváltozás, alapító okirat módosítás következtében Megbízott a 
feladatot nem tudja teljesíteni, vagy a bölcsőde megszüntetéséről dönt. 
Azonnali hatályú felmondásnak kizárólag a másik fél súlyos vagy ismételt 
szerződésszegése esetén van helye. 

 
Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint 
szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt, 2012. év május hónap ..............................napján.. 
 
 
      ……………………………                                  ………………………. 
     Tata Város Önkormányzata                                    Baj Község   
                                                                                     Önkormányzata 
               Megbízó                                                            Megbízott 
     Michl József, polgármester                         Schunder Tibor, polgármester 
                                                                                                                             
     
Határid ő: 2012. június 15.-társulási megállapodás aláírására 
Felelős:    Michl József polgármester 
        Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
220/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 461/22. hrsz.-ú ingatlan (Fellner Jakab úti  buszforduló) érint ően 
szabályozási terv módosításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Tata, 461/22 
hrsz.-ú ingatlan buszfordulóval érintett részére vonatkozó szabályozási terv 
módosítását különleges-közösségi közlekedés területre. 
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Határid ő: TÉSZ módosítás kezdeményezés: 2012. június 20. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
221/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Atlétikai Clubbal kapcsolatos döntésekr ől 
 
a) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Tata, Tanoda tér 5. 
cím alatti, a Tatai Körzeti Földhivatal által a tatai 1840 hrsz.ú, kivett 
középiskola és sportcsarnok megnevezésű, 16446 m2 nagyságú ingatlan 
helyrajzi számon nyilvántartott sportcélú ingatlan („Ingatlan”) tulajdonosa, 
ezennel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény („Tao. tv.”) 22/C. § (6) bek. a) pontja alapján előzetes hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Tao. tv. idézett szakasza szerinti beruházás üzembe 
helyezését követő legalább 15 éves időtartamra, a beruházás üzembe 
helyezését követő 30 napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre az Ingatlan tulajdoni lapjára. 
 
b) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a I/1-174/2012 számú előterjesztés 2. mellékletét képező 
megállapodással és 7. mellékletét képező használati megállapodással 
kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa, és azt követően a szerződéseket 
megkösse. 
 
c) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/1-174/2012 számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező szerződés alapján biztosításra 
kerülő, legfeljebb 9 000 E Ft pénzeszközt a 2012. évi költségvetés működési 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2012. június 29. 
Felelős:   Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
222/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Atlétikai Clubbal kapcsolatos döntésekr ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I/1-174 /2012  
számú előterjesztés 5. számú mellékletét képező szerződés-tervezetet, az 
abban szereplő 10 000 E Ft-ot a 2012. évi költségvetés működési tartalék 
terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2012. június 29. 
Felelős:   Michl József polgármester 
        Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
223/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Atlétikai Clubbal kapcsolatos döntésekr ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 173/2012. 
(IV.26.) Tata Kt. határozatát. 
 
Határid ő: 2012. június 15. 
Felelős:   Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
224/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Ady E. u. 10. szám alatti társasházi ingatl an alapító okiratának 
módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. felhatalmazza a Polgármestert a I.1-143/2012 előterjesztés 2.számú 
mellékletét képező, a Tata, Ady E. u. 10. szám alatti társasház alapító 
okirat módosításának aláírására.  

2. a társasház alapító okirat módosításával és az ingatlan nyilvántartásba 
történő bejegyzésével kapcsolatban felmerülő költségek Essősy 
Lászlónét terhelik. 

 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős:    Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
225/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

Tatai Városkapu Zrt.-vel kötött vagyonkezel ői szerződés módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. módosítja a vagyonkezelői szerződés tárgyaként megjelölt tatai 
1441/7. Hrsz. alatt felvett, a Tata, Váralja u. 4. szám alatt található, 
mindösszesen 4531 m2 alapterületű „Kivett kultúrház” megnevezésű 
ingatlant tatai 1441/7. Hrsz. alatt felvett, a Tata, Váralja u. 4. szám 
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alatt található, mindösszesen 3829 m2 alapterületű „Kivett kultúrház” 
megnevezésű ingatlanra. 

2. módosítja a vagyonkezelői szerződésben megjelölt tatai 1441/7. 
Hrsz. alatt felvett, a Tata, Váralja u. 4. szám alatt található ingatlan 
értékét 457 400 000,-Ft-ra.. 

3. módosítja a vagyonkezelői szerződésben megjelölt Tata-Agyostyán, 
Kossuth L. u. 31. szám alatti, „kivett könyvtár” megnevezésű ingatlan 
értékét 35.000 000,-Ft-ra.. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert a I.1-145/2012 előterjesztés 
3.számú mellékletét képező vagyonkezelői szerződés módosítás 
aláírására. 

 
Határid ő: 2012. június 15. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
226/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Almási u. 43. szám alatti ingatlan üzemelte tési költségeinek 
megosztásáról 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete 
 

1. kettő külön mérési pontot alakít ki az elektromos áram tekintetében a 
hajléktalan szálló és a többi ingatlan részre vonatkozóan a Tata, Almási 
u. 43 szám alatti, 2834 hrsz.-ú ingatlanban.  

2. kettő külön mérési pontot alakít ki a víz felhasználás mérésére a 
hajléktalan szálló és a többi ingatlanrészre vonatkozóan a Tata, Almási 
u. 43 szám alatti, 2834 hrsz.-ú ingatlanban. 

3. felhatalmazza a polgármestert az I.1-151/2012. sz. előterjesztés 1. 
számú mellékletét képző, a Tata, Almási u. 43 szám alatti, 2834 hrsz.-ú 
ingatlan rezsi költségeinek megosztására vonatkozó megállapodás 
aláírására. 

4. a mérőpontok kiépítéséhez szükséges bruttó 279.000,-Ft összeget nem 
lakás célú helyiségek tartalékolt beruházási előirányzata közül törli, a 
hitel előirányzat egyidejű csökkentésével 

5. Felhalmozási tartalék előirányzatáról lebontásra kerül a beruházási 
előirányzatok közé a Tata, Almási u. 43 szám alatti, 2834 hrsz.-ú 
ingatlanon mérőpontok kiépítéséhez szükséges 279.000,-Ft. 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a 
költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen. 

 
Határid ő: 2012. június 30. 
  előirányzat módosítására: a költségvetési rendelet soron következő  
       módosítása 
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Felelős:  Michl József polgármester 
    dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                     
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
227/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Ady E. u. 19. szám alatti ingatlan hasznosí tására kiírt pályázattal 
kapcsolatban döntés hozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a I/1-149/2012. számú előterjesztés mellékletét képező, „ A 
tatai 3132/1 hrsz.-ú ingatlan (Tata, Ady Endre út 19.) értékesítés útján 
történő hasznosítása” című  pályázati kiírást, azzal, hogy az ingatlan 
értékét 39.500.000.-Ft-ban határozza meg. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésére. 
 
Határid ő: 2. pont esetén: 2012. június 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
228/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 2209 helyrajzi számú, a valóságban Mikszáth  Kálmán utca egy 
részének átvételér ől 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:  
 

1. Kezdeményezi a Tata, 2209 helyrajzi számú, kivett közterület 
megnevezésű, 4305 m2 nagyságú ingatlanból kialakuló 2209/1 hrsz-ú 
kivett járda megnevezésű, 270 m2 nagyságú és 2209/3 hrsz-ú kivett 
közterület megnevezésű, 2593 m2 nagyságú ingatlanok ingyenes 
átvételét a Magyar Államtól. 

2. Az Önkormányzatokról szóló 1990, évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdése 
alapján közutak és közterületek fenntartása céljából kívánja átvenni, 
tekintettel arra, hogy a Tata, 2209 helyrajzi számú, kivett közterület 
megnevezésű, 4305 m2 nagyságú ingatlanból kialakuló 2209/1 hrsz-ú 
kivett járda megnevezésű, 270 m2 nagyságú és 2209/3 hrsz-ú kivett 
közterület megnevezésű, 2593 m2 nagyságú ingatlanok nem képezik a 
11603 számú országos közút részét. 

3. vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
4. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az utak átadására vonatkozó 

megállapodások aláírására. 
 
Határid ő: értesítésre 2012. június 15. 
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Felelős:    Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 

229/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
A Tata, Széles csapás melletti 460/142 hrsz-ú ingat lan hasznosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és felkéri a 
polgármestert a Tata, 460/153 hrsz-ú, 1733 m2 nagyságú, Tata 460/158 hrsz-
ú, 3232 m2 nagyságú és Tata 460/159 hrsz-ú, 2509 m2 nagyságú 
ingatlanokra vonatkozó pályázati kiírással kapcsolatos intézkedések 
megtételére a I.1-146/2012 számú előterjesztés 2. számú melléklete alapján. 
 
Határid ő:  2012. június 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 
       dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
230/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Jázmin u. 22-24. szám alatti ingatlan haszn osításával kapcsolatos 
döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Tudomásul veszi a Tata, Jázmin u. 22-24. szám alatti ingatlan jövőbeni 
hasznosításáról szóló tájékoztatót. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy van-e lehetőség 
pályázati forrás bevonására a garzonlakások kialakítására vonatkozóan, 
valamint, hogy az ingatlannak milyen egyéb hasznosítási lehetőségei 
vannak. 

 
Határid ő: 2. pont esetén: 2012. októberi képviselő-testületi ülés. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
231/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a Tata, Mocsai u. 1. szám alatti lakások összevonás áról 
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Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Tata, Mocsai 
u. 1. szám alatti lakások összevonását tekintettel arra, hogy a 
lakásegyesítéssel csökkenne a bérbe adható lakások száma.  
  
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
232/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

Az Evergreen  Kft. kérelmér ől korábban hozott döntés módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 105/2012. (III.29.) Tata Kt. határozatát akként, hogy 8 m2 
nagyságú területet értékesíti az Eszterházy Társasház, irodaház és 
üzletközpont-mozi részére a Tata, Ady Endre u. 19. szám alatti 
ingatlanból 500.000.-Ft áron (62.500.-Ft/m2), azzal, hogy a vételárat az 
Eszterházy Társasház, irodaház és üzletközpont-mozi többségi 
tulajdonosa az Evergreen Kft. fizeti meg az önkormányzat részére. 

 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a I.1-168/2012. számú előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező megállapodás módosítás aláírására. 

 
Határid ő: a megállapodás módosítás aláírására:  2012. június 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
233/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

Az önkormányzat tulajdonában álló és a Jávorka Sánd or Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakközépiskola által használt e gyes földek 

visszavételér ől 
  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a I/1-166/2012. számú előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező, a tatai 0205/1 hrsz.-ú ingatlan haszonbérlet illetve bérlet 
útján történő hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást. 

     2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tatai 0205/1 hrsz.-ú ingatlan 
önkormányzati birtokbavételét követő napon az ingatlanra 
vonatkozóan a pályázati kiírást megjelentesse. 

3. A pályázati kiírásban szerepeltetni kell az illetékes hatóságok 
előírásait, kikötéseit. 
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Határid ő: 2. pont esetén: a tatai 0205/1 hrsz.-ú ingatlan visszavételét  

követően. 
Felelős:    Michl József polgármester 
     dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ő-testületének 
234/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

a helyi vállalkozások munkahelyteremt ő támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében a Bélik Kft. 
(székhely: Tata, Deák F.u. 18/c.) pályázatát érvényesnek fogadja el és  
375.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
 
Határid ő: a támogatási szerződés megkötése: 2012. június 30.     
Felelős: Michl József polgármester 
     dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ő-testületének 

235/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
a helyi vállalkozások munkahelyteremt ő támogatására kiírt pályázat 

elbírálásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében a MOOWA 
Assembling Kft. (székhely: Tata, Honvéd u. 41.) pályázatát érvényesnek 
fogadja el és 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 
Határid ő: a támogatási szerződés megkötése: 2012. június 30.     
Felelős:   Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ő-testületének 

236/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
a helyi vállalkozások munkahelyteremt ő támogatására kiírt pályázat 

elbírálásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások 
munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében a Rubintsziget Kft. 
(székhely: Tata, Ady E. u. 29.) pályázatát érvényesnek fogadja el. A Kft. által 
igényelt 1.000.000,- Ft nem támogatható, tekintve, hogy Tata Város 
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Önkormányzatának 2012. évi költségvetése már nem nyújt arra fedezetet, 
illetve a pályázó egyszer már részesült támogatásban. A Kft-t egy álláshely 
tekintetében 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti Tata 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 

 
Határid ő: a támogatási szerződés megkötése: 2012. június 30.     
Felelős:   Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
237/2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 

a képvisel ő-testület 2012. II. félévi munkatervének meghatároz ásáról 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az I.1-161/2012. sz. 
előterjesztés alapján meghatározza a 2012. II. félévi munkatervét. 
 
Határid ő: folyamatos,  ill. 2012. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
        Dr. Kórósi Emőke  jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
238/2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 

Tata Város Önkormányzata területén kéménysepr ő-ipari 
közszolgáltatásról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy át 
kívánja venni a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező feladatát a megyei 
önkormányzattól, és felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozza ki a 
feladat átvállaláshoz szükséges, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
dokumentumokat, és terjessze azt a Képviselő-testület soron következő 
ülésére. 
 
Határid ő: 2012. júniusi képviselő-testületi ülés 
Felelős:   Michl József polgármester 
                Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
239/2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 
A Klapka Focisuli támogatásáról. 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Tömegsport és Tájfutó  
Honvéd Sportegyesület keretében működő Klapka Focisulit 1 M Ft összegben 
támogatja. Tata Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletben a Tatai Hódy Sportegyesületnek 
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megállapított 3 M Ft támogatás  előirányzatból 1 M Ft-ot átcsoportosít a 
Klapka Focisuli részére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2012. június 10.,  illetve  
                a költségvetési rendelet soron következő módosítása. 
Felelős:   Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
240(2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 

a 370/2011.(IX.7.) sz. határozat visszavonásáról 
 
Tata Város Önkormányzat képviselő-testülete a 370/2011.(IX.7.) Tata Kt. 
határozatát 
 - Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet pályázatának 
előkészítéséhez felhatalmazás – visszavonja. 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

241(2012.(V.31.) Tata Kt. határozata 
A Kiss Ern ő u. 42.  665 hrsz.-ú ingatlant érint ő, szabályozási terv szerinti 

tervezett gyalogút felülvizsgálatáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. az 593/2011.(XII.15.) Tata Kt. határozat 1. pontját (A tanulmányterv 
költségeinek biztosításáról) visszavonja, 

2. az 593/2011.(XII.15.) Tata Kt. határozat 2. pontjának (a 679 helyrajzi 
számú árok megnevezésű önkormányzati ingatlan érintett része 
rendeltetésének módosítása út céljára a kérelmezők költségvállalása 
mellett) végrehajtási határidejét 2013. május 31-re módosítja. 

 
Határid ő: 2.pont – 2013. május 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
   Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
242/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 
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Együttm űködő partnerként való részvételr ől az TÁMOP- 5.6.1.B-12/2 
kódszámú pályázatban 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködő partnerként részt 
vesz a Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül 
a 5.6.1.B-12/2  pályázati programban „A bűnmegelőzés szempontjából 
kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” címmel. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
243/2012. (V. 31.) Tata Kt. határozata 

Együttm űködő partnerként való részvételr ől az TÁMOP- 3.2.1.A-11 
kódszámú pályázatban 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és 
Kollégium együttműködő partnereként részt vesz a Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretén belül a 3.2.1.A-11 kódszámú 
„Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi 
együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” 
című pályázaton. 
 
Határid ő: 2012. május 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  
244/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Távh őszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos stratégiai döntésr ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 149/2012. (IV.26.) Tata Kt. 
határozatának 2. bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 

- A I/1-85/2012. számú előterjesztés mellékeltét képező koncessziós 
pályázati kiírást elfogadja az alábbi időpontok pontosításával: 

• A bejáráson való részvétel bejelentése: 2012. május 31. 14:00 
óra 

• A bejárás ideje: 2012. 06. 05. 10:00 óra 
• A pályázattal kapcsolatos kérdések leadása: 2012. június 11-

2012. június 25-ig 
• A kérdésekre adott válaszok határideje: 2012. július 6. napjáig 
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• A szerződéskötés határideje: 2012. december 31. 
 

- Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ő: 2012. június 1. - a pályázati felhívás közzétételére  
Felelős:   Michl József polgármester 
        Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
245/2012. (V.31.) Tata Kt. határozata 

Visszatérítend ő támogatás nyújtása a Tatai Kenderke Néptáncegyesül et 
részére a Tatai Sokadalom megrendezéséhez. 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2012. november 30-ig 3 000 E 
Ft visszatérítendő támogatást nyújt a Tatai Kenderke Néptáncegyesületnek a 
működési tartalék terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződést aláírására. 
 
Határid ő: Kifizetésre: a szerződés aláírását követően, 2012. június 15-ig. 

Előirányzat módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása,   2012. október 31. 

Felelős:   Michl József polgármester  
       dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

T a t a , 2012. május 31. 
 
       Dr. K ó r ó s i  Em őke 
        jegyző 
 
 
 

 

 

 
 


