
 
K I V O N A T 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
 
19/2010.(VI.30.)   A humán papiloma vírus elleni védıoltás  

támogatásáról 
 
20/2010.(VII.5.)  A Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.)  

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
21/2010.(VII.5.)  Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
22/2010.(VI.30.)  Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és  

helyiségek bérletérıl, a lakbérek mértékérıl, valamint  
az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló  
13/2006.(III.30.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
210/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviseli-testülete Tata város 
szerkezeti tervérıl szóló  128/2002.(IX.25.) önkormányzati 
határozatot Déli Ipari Park  területére az alábbiak szerint 
módosítja:  
1. A módosítással érintett területen:  

a) az autópálya és az erdı melletti telektömb ipari gazdasági 
területfelhasználás helyett Gksz kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület besorolást kap,  

b) ugyanitt az autópálya menti tervezett Ev véderdı sáv Gksz 
gazdasági területen belüli (vz) védı zöld besorolásra 
módosul,  

c) a lakóterületek közelében a Gip ipari gazdasági területek a 
környezetbarátabb Gksz kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület besorolást kapják,  

d) a Gmü mezıgazdasági üzemterületek csökkennek, és egy 
részük Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
minısítést kap,  
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e) a Kocsi út – Széles csapás sarkán lévı lakótelkek Lke 
helyett Vt településközponti vegyes terület besorolást 
kapnak,  

f) a Széles csapás mellett, a gazdasági területre tervezett 
Zkp zöld terület a tervbıl kikerül és gazdasági területbe 
kerül vissza.  

2. A határozat mellékletét képezi a „Településszerkezet 
módosítás leírása - Déli Ipari Park” és a „Szerkezeti terv 
módosítás - 2010” feliratú tervlap  

 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs: Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
211/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 

Tata város Önkormányzati Képviselıtestülete módosítja a Tata 
település szerkezetérıl szóló 128/2002.(IX.25.) határozatát a 
Kossuth tér - Komáromi utca - Május 1. út - Nagyker t utca - 
Kocsi utca által határolt telektömb re. 

1. A terület-felhasználás továbbra is vegyes terület (Vk és Vt) 
valamint zöldterület (Zkp), de azok határa változik, és belsı 
feltáró lakóutcával egészül ki. 

2. A határozat mellékletét képezi a „Kıkúti tömb szerkezeti 
leírása” és a „Módosított szerkezeti terv - 2010” feliratú 
tervlap. 

 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
212/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta a 
szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról, valamint 
azok térítési díjairól szóló 9/2009.(III.30.) önkormányzati 
rendeletét, melynek eredményeként a rendelet módosítását nem 
látja indokoltnak. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Michl József polgármester 
  Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
213/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 
2007-2010. évekre szóló gazdasági programjának teljesülésérıl 
szóló I/3-160/2010. sz. elıterjesztést elfogadja. Egyetért azzal, 
hogy a tataiak számára hozzáférhetıvé tegyék az elıterjesztés 
tartalmát. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
          Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
   

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
214/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a hatályos 
településrendezési eszközökkel összhangban támogatja a Tata 
Új út – János patak – Berta malom mögötti tervezett (János 
patakon és Malom patakon keresztülvezetı) átkötı út (HRSZ: 
1989) – Malom patak közötti terület részletes szabályozását 
szerkezeti terv szerinti kertvárosi övezetként egységes 
építészeti-városképi arculat biztosító szabályozási 
paraméterekkel, a Berta malom mögötti tervezett átkötı út 
(HRSZ:1989) valamint szerkezeti és szabályozási terv 
módosítását a tervezett (János patakon és Malom patakon 
keresztülvezetı) átkötı út Jázmin utca hosszabbításába való 
áthelyezése érdekében. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a szabályozásról 
szóló városfejlesztési megállapodás elıkészítésére és 
megkötésére. 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelıs:   polgármester 
          Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
   
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
215/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete biztosítja a 
KDOP-3.1.1/A-09-1f-2010-0001 azonosító jelő „Tata, Kossuth 
tér városközpont értékmegırzı rehabilitációja” címő II. fordulós 
pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges 
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forrást, amely a 2010. évi elfogadott költségvetési rendeletben 
szerepeltetésre került. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
               Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
216/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete biztosítja a 
KÖZOP-2008-3.2. konstrukcióban a 2010. június 15-én 
benyújtott „Tatabánya-Vértesszılıs-Tata településeket 
összekötı közlekedési célú kerékpárút kiépítése az Által-ér 
mentén” címő pályázat megvalósításához szükséges önrész 
összegét. A 36.865.055.-Ft összegő önerıt a 2010. évi 
elfogadott költségvetési rendeletben szerepeltetett, de 
elutasításra került „Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása 
a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus 
aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben” címő pályázatra 
elkülönített forrás terhére 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
  Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
217/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Által-ér völgy menti kerékpárút 
területeinek a megszerzéséhez szükséges kisajátítási eljárás 
során a szükséges vázrajzok elkészítésére a Terrénum 
Geodéziai Iroda Kft-vel szerzıdést kössön, melynek fedezetét 
biztosítja a szerzıdéskötéshez szükséges bruttó 3.100.219.-Ft-
ot a 2010. évi elfogadott költségvetési rendeletben 
szerepeltetett, de elutasításra került „Öreg-tavi Ökoturisztikai 
Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával 
Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a 
kistérségben” címő pályázatra elkülönített forrás terhére. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
  Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
218/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a 
József Attila utca I. ütem és a Deák Ferenc úti csapadékvíz 
elvezetésre vonatkozó pályázatok elıkészítését, a kapcsolatos 
feladatok elvégzését külsı szakértık bevonásával. 
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázatírók kiválasztására 
Biztosítja a pályázatírók megbízási díjának forrását a 2010. évi 
elfogadott költségvetési rendeletben szerepeltetésre került 
„József Attila utca vízrendezése” megnevezési soron. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
  Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
219/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a 
tulajdonosi jogokat gyakorló közgyőlés elfogadja a Tatai 
Városfejlesztı Kft beszámolóját. 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
220/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a 
tulajdonosi jogokat gyakorló közgyőlés a társaság egyszemélyes 
társasággá válása miatt, a társaság egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja. 
 

ALAPITÓ OKIRAT 
 
 
amely abból a célból került elfogadásra, hogy az alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. tv.  rendelkezései szerint üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes  
korlátolt felelısségő társaságot alapítson az alábbiak szerint.: 
 
 
1.   A társaság cégneve:            Tatai Városfejlesztı Korlátolt Felelısségő                    
                                                                   Társaság 
  
Rövidített cégneve:           Tatai Városfejlesztı Kft. 
 
2.   A társaság székhelye:             2890 Tata, Kossuth tér 1. 
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3.   A társaság alapítója:    
 
   Tata Város Önkormányzata 
                       Adószám: 15385004-2-11 
                         Képv.: Michl József Polgármester 
                       2890 Tata, Kossuth tér 1. 
   
   
 
4.   A társaság tevékenységi körei : 
 
Fıtevékenység: 
Épület építési projekt szervezése  
További tevékenységi körök: 
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlanügynöki tevékenység 
Ingatlankezelés 
Építményüzemeltetés 
PR, kommunikáció 
Mőszaki vizsgálat, elemzés 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
Piac-, közvélemény-kutatás 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
Üzletvezetés 
Napilapkiadás 
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
Egyéb kiadói tevékenység 
Egyéb szoftverkiadás 
Hangfelvétel készítése, kiadása 
Rádiómősor-szolgáltatás 
Számítógépes programozás 
Világháló-portál szolgáltatás 
Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 
Munkaerıkölcsönzés 
 
A társaság a tevékenységek gyakorlását az engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában  
csak az engedélyek birtokában kezdheti meg. 
 
4.   A társaság mőködési idıtartama:  határozatlan idı. 
A társaság elsı üzleti éve a társasági szerzıdés megkötésének napjával 2010. december 31-ig 
tart. A társaság üzleti évei a naptári évekkel azonosak. 
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5.   A társaság törzstıkéje:    30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint, 
                                             amely teljes egészében készpénz. 
 
A törzstıkének a társaság rendelkezésére bocsátása akként történik, hogy alapításkor az 
alapító a törzsbetét teljes összegét befizeti egy, a társaság javára nyitott bankszámlára. 
 
 
6.   A  nyereség felosztása: 
 
A tagot a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a 
számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl osztalék illeti meg.  
 
 
7.  Az üzletrész: 
 
A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı hányadot 
az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.  
 
8. Az üzletrész átruházása, felosztása: 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi 
közös vagyon esetén osztható fel.  
 
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstıke emelése folytán új 
taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerzıdésre módosítani. 
 
 
 
9. Az alapítói határozat 
 
A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és errıl a vezetı 
tisztségviselıt írásban értesíti. 
 
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. a 
taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
 
10.  Az ügyvezetés 
 
A Társaság ügyvezetıje 2010. április 30. napjától kezdıdıen határozott idıre 2011. május 30. 
napjáig:  
 

Skultéti Vilmos 
(sz.: Zámoly, 1955.07.16 

an: Jenei Teréz, 
 lh: 2481 Velence, Zuzmó u. 9.) 
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A munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 
 
Az ügyvezetı feladatait munkaviszony keretében látja el. 
                       
Az ügyvezetı képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a törvény, az Alapító 
Okirat és az Alapító határozatainak keretein belül.  
 
Az ügyvezetı fıbb kötelezettségei: 
         a.) a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása, a társaság képviselete 
             harmadik személyekkel szemben, 
             dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az alapító kizárólagos 
             hatáskörébe. 
         b.) eljárása során köteles az alapítók érdekeit védeni, gondoskodni az alapítói 
             határozatainak végrehajtásáról, 
         c.) a tagot rendszeresen tájékoztatni a társaság ügyeirıl, 
         d.) az éves üzleti tervek elıkészítése, és az alapító elé terjesztése, 
         e.) gondoskodni az üzleti könyvek szabályszerő vezetésérıl, 
         f.) a tagokról és az üzletrészeikrıl tagjegyzéket vezetni, 
         g.) a határozatok könyvét vezetni, 
         h.) intézkedni a cégbíróság felé a törvényben elıírt esetekben. 
         i.) biztosítani a gazdaságos mőködés feltételeit, 
         j.) gondoskodni a társaság vagyonának kezelésérıl, 
         k.) gondoskodni a társaság szabályzatainak elkészítésérıl. 
 
     
11.  A társaság cégjegyzése 
 
A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a 
cég kézzel, vagy géppel írt, elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott neve fölé írja az ügyvezetı az 
ügyvezetı által hitelesített módon.  
 
12./ A társaság felügyelı bizottsága: 
 
A társaság felügyelı bizottsága 3 tagból áll. A felügyelı bizottság tagjait a taggyőlés jogosult 
megválasztani határozott idıre, de legfeljebb 5 évre. A felügyelı bizottsági tagok 
újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. 
 
A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása 
érdekében a társaság vezetı tisztségviselıitıl és vezetı beosztású alkalmazottaitól jelentést, 
vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azt megvizsgálhatja, 
illetve szakértıkkel megvizsgáltathatja. 
 
A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a taggyőlés elé terjesztett valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elıterjesztést, amely a taggyőlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti 
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a taggyőlés csak a felügyelı bizottság 
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
A felügyelı bizottság tagjai a taggyőlésen tanácskozási joggal részt vehetnek. 
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A felügyelı bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A felügyelı bizottság 
határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges. Határozatait szavazással állapítja 
meg, egyszerő szótöbbséggel. 
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
felügyelı bizottság tagját e minıségben a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem 
utasíthatja. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyőlés hagy jóvá. 
 
A társaság felügyelı bizottságának tagjai, akik e megbízatásukat 2009. augusztus 14. napjától 
kezdıdı 5 éves idıtartamra vállalják: 
 

 Balogh János 
(2890 Tata, Nagy Lajos u. 43.) 

 
Dr. Nagy Katalin 

(2890 Tata, Eötvös u. 25/E.)  
 

Schwarzenberger István 
(2890 Tata, Petıfi S. u. 12.) 

 
 

13./ A társaság választott könyvvizsgálója – külön szerzıdésben rögzített megbízási 
szerzıdés alapján – 2010. április 30. napjától kezdıdıen 2014. május 31. napjáig tartó 
határozott idıtartamra:  
 
 
A&M AUDIT Könyvel ı és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 2890 Tata Gesztenye fasor 21. 
cégjegyzék száma: 11-09-014650, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 002560) a 
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs természetes személy neve: Antal Imréné 
bejegyzett könyvvizsgáló (2890 Tata, Gesztenye fasor 21, tagsági szám: 000233, anya 
leánykori neve: Finger Magdolna). 

 
 
14.  A társaság megszőnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó 
vagyon az alapítót illeti meg. 
 
 
15.  Záró rendelkezések 
 
15.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 
 
15.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról 
szóló törvény, a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi 
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
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15.3. Az alapító a jelen Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és 
a cégbejegyzési eljárás lefolytatásával Dr. Lakatos Balázs ügyvédet (2890 Tata, Május 1. u. 
10. 4.lph. fsz.2.) bízza meg. 
 
 
A jelen Alapító Okiratot a társaság alapítója, mint akaratával mindenben megegyezıt, 
jóváhagyólag aláírta és magára nézve kötelezınek tekinti. 
 
 
Tata, 2010. június hó 10. 
 
 

…………………………..……………………. 
Tata Város Önkormányzata  

Alapító 
     képviselı: Michl József polgármester  

              
              

Ellenjegyzem: 
 
Dr. Lakatos Balázs ügyvéd 
Tata, 2010. június hó 10. 

 
Felhívja az ügyvezetı figyelmét a változás Cégbíróság felé 
történı bejelentésére. 
 
Határid ı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Skultéti Vilmos ügyvezetı 
 

 
    

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
221/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az I-3-148/2010. sz. elıterjesztés mellékletét 
képezı volt Piarista Rendház funkcióváltással történı 
hasznosítására, valamint az új középfokú kollégium 
kialakítására vonatkozó pályázati kiírások közzétételére. 
 
Határid ı: 2010. július 1. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
                Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
222/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Vaszary Villa 
hasznosítása c. elıterjesztést I. olvasatos anyagnak tekinti, és 
kéri, hogy az egyeztetı megbeszélés után a júliusi képviselı-
testületi ülésre kerüljön vissza, meghatározva, hogy a funkcióról 
milyen ütemben döntsön a testület. 
 
Határid ı: 2010. júliusi testületi ülés 
Felelıs:   Michl József polgármester 
          Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
223/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete:  
 

• Kezdeményezi a Tata, 3305/11 helyrajzi számú, kivett saját 
használatú út megnevezéső, 108 m2 nagyságú ingatlan 
ingyenes átvételét a Magyar Államtól mint tulajdonostól és 
az Északdunántúli Vízmő Zrt-tıl, melyet saját használatú 
útként kíván üzemeltetni. 

• Az Önkormányzatokról szóló 1990, évi LXV. törvény 8 § (1) 
bekezdése alapján közmővelıdési, tudományos, mővészeti 
tevékenység támogatása céljából kívánja átvenni, 
tekintettel arra, hogy a Jenı Malomban malom múzeum 
kerül kialakításra az Angolpark rehabilitációja pályázat 
keretében 

• hozzájárul, hogy a Tata, 3305/11 helyrajzi számú, kivett 
saját használatú út megnevezéső, 108 m2 nagyságú 
ingatlan átvételét követıen a Tata, 3305/11 helyrajzi 
számú út teljes területére vezeték jog kerüljön bejegyzésre 
az ingatlan nyilvántartásba az Északdunántúli Vízmő Zrt 
javára. 

• vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek 
megtérítését. 

• felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az utak 
átadására vonatkozó megállapodások aláírására. 

 
  Határid ı:  az értesítésre 2010. július 30. 

Felelıs:     Michl József polgármester 
                             dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
224/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a jegyzıt az I/3-149/2010. sz. elıterjesztés 
mellékletét képezı (PANNONAGRI KFT által kiépített) 12 db 
parkolóhelyre és kapcsolódó közlekedési létesítményekre 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: 2010. augusztus 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
                Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
225/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
- a 2010. május 15-18-i rendkívüli idıjárás  okozta 

károk helyreállítására vis maior támogatási kérelmeket 
nyújt be a  Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint: 

 
-A 2010. május 18-t ıl tartó folyamatos  es ızés miatt 
a Tatai Öreg tó vízszintje kritikusra emelkedett. A z 
árvíz elleni védekezést nyúlgát  építésével meg 
kellett kezdeni a tó és a levezet ı csatornák mintegy 
600 fm-es szakaszán.   
 A védekezés  a Tata, 3167/4 (Öreg tó part) és az  
1892/3 és 1893/2 (János patak) hrsz-ú területeken 
történik. 
 
-A 2010. május 18-t ıl tartó folyamatos szélvihar és 
esızés a Fazekas Általános Iskola bádog 
tetıfedését megbontotta amely nagyfokú beázást 
és állagromlást okozott az alatta lév ı 
helyiségekben, parkettában falakban.  
Az ingatlan a Tata, Fazekas u. 47. sz. alatt, a 7/1 . 
hrsz-on található . 

  
 A benyújtandó kérelmekhez a káresemények  saját forrás  
összegeit az  alábbiak szerint határozza meg : 
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- kijelenti,  hogy 

- a károk helyreállításának a tervezett összköltsége 4.500.000  
Ft, melynek    fedezetét  az  önkormányzat csak részben  tudja 
biztosítani. 

- a saját forrás összegét a támogatási kérelem elfogadása 
esetén az önkormányzat  2010. évi költségvetésérıl szóló 
4/2010.(II.10.) számú rendeletében  biztosítja   

    - a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat   
a   Fazekas Utcai Általános Iskola épülete vonatkozásában  a 
Generali Providencia Biztosító Zrt-nél biztosítással  
rendelkezik 

- a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik 
- más - a  tulajdonában lévı – épületben ezt a feladatát nem 

tudja ellátni 
 
Határid ı:     a 2010. évi költségvetés módosításáról szóló 
rendelet továbbítására    a Magyar Államkincstár Közép- 
Dunántúli Regionális  Igazgatóságához a  rendelet 
megalkotását követıen  AZONNAL.                               
Felelıs :  Michl József polgármester 
                Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

Megnevezés 2010. év %  
Saját forrás   
Védekezési költségek 

 
750.000  

 

 
30 

Saját forrás  
Fazekas utcai  iskola 
épülete    

  
600.000  

 

 
30 

Biztosító kártérítése 
Védekezési költségek 

 0   

Biztosító kártérítése 
Fazekas utcai  iskola 
épülete    

0                                                        0 

Egyéb forrás 0   0 

Saját forrás összesen 1.350.000 30  

Vis maior igény   
Védekezési költségek 

1.750.000  70  

Vis maior igény   
Fazekas utcai iskola 
épülete    

1.400.000   70  

Összköltség  
Védekezés 

2.500.000 100 

Összköltség  
Fazekas utcai  iskola 

épülete 

2.000.000 100 

Vis maior igény 
összesen: 

3.150.000 70 

Források összesen 4.500.000       100  
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        Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 

226/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Szarka Anitát 
2010. szeptember 1. napjától, 2015. augusztus 31. napjáig 
megbízza az Intézmények Gazdasági Hivatala magasabb 
vezetıi feladatainak ellátásával. 
Magasabb vezetıi pótlékát az illetménypótlék számítási alap 
300 %-ában (jelenleg 60.000.-Ft) határozza meg. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 1. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
227/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. részére 2.000.000.-Ft-ot biztosít a 
Tourinform Iroda mőködtetésére a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment részére elkülönített 15.000.000.-Ft-ból. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
228/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a 
Polgármestert, hogy a Magyary Zoltán Mővelıdési Központ 
felújítása ügyében a KEOP-os pályázatíróval vegye fel a 
kapcsolatot, aki mérje fel az intézményt, és készítsen egy 
pályázat benyújtására alkalmas megvalósíthatósági tanulmányt. 
 
Határid ı: 2010. júliusi testületi ülés 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
229/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Új Úti 
Bölcsıde módosító alapító okiratát a következık szerint 
elfogadja: 
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MÓDOSÍTÓ OKIRAT   

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2.§-a felhatalmazása alapján az ÚJ ÚTI 
BÖLCSİDE 131/2010. (IV. 28.) sz. határozattal elfogadott alapító okiratát 2010. 
szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja 
 
Az alapító okirat 1. pontja a következıre módosul: 
 

„1. Az intézmény neve: CSILLAGSZIGET BÖLCSÖDE” 
 
Tata, 2010. június 30. 
 
      Michl József     Dr. Horváth Tivadar 
     polgármester          jegyzı 
 
 

Határid ı:  továbbításra: 2010. július 10. 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
230/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
CSILLAGSZIGET BÖLCSİDE egységes szerkezető alapító 
okiratát a következık szerint elfogadja: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

 
 Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény felhatalmazása alapján az 
CSILLAGSZIGET BÖLCS İDE alapító okiratáról szóló 158/2009. /V.27./, 
159/2009. /V.27./ a 326/2009. /IX.30./, sz. a 407/2009./XI.13./sz., a 130/2010./IV.28./ 
sz., valamint a 229/2010. (VI. 30.) sz. határozatait egységes szerkezetbe foglalja: 

 
1., Az intézmény neve:  CSILLAGSZIGET BÖLCSİDE 
2., Címe:    2890 Tata, Új út 14/a. 
3., Székhelye:    2890 Tata, Új út 14/a. 
4., Telephelye:    nincs 
5.  Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája            közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekek napközbeni ellátása, 
 bölcsıde 
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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 
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. 

7. Alapvetı szakágazata : 889110 bölcsıdei ellátás 
8. Alaptevékenységei  

889101 Bölcsıdei ellátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 

 
Kiegészítı tevékenysége 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 

 9., Alapítója:    Városi Tanács Tata 
az alapítói  jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1.  

 
10., Az alapítás éve:   1980. december 31. 

az alapító jogszabály, határozat száma: 33/1997.(II. 26.) KT határozat 
11., Felügyeleti szerve:    Tata Város Önkormányzati Képviselı-

testülete 
12., Mőködési köre:   Tata város 
13., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai:  

Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az 
Intézmények Gazdasági Hivatal végzi, Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. Az intézmény 
költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.  

14., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított 
elıirányzatból látja el. 

15., Az intézmény élén bölcsıdevezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az igazgató feletti 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

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

16., A feladatellátást szolgáló vagyon. Tata, Új út 14/a. házszámú épület bölcsıde által 
használt része az udvarral és az intézményi leltár szerinti értékő berendezések, 
tárgyak.  

17., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, Tata Város 
Önkormányzatának az önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet 
alapján.  

18., A bölcsıde  férıhelye:  100 fı 
             6 csoportban 12 fı/csoport 
                  2 csoportban 14 fı/csoport 
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19., Az intézmény alapfeladatai: 
- biztosítja 16 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását, 
- biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését, 
- ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését 

veszélyeztetı okokat,  
- biztosítja a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlıdéséhez szükséges alapvetı 

képességek kialakítását, 
- biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit, ellátja az intézmény 

munka és tőzvédelmi feladatait, 
- megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- idıszakos gyermekfelügyeletet lát el és játszóházat mőködtet 
- ellátja a korai fejlesztés, gondozás pedagógiai szakszolgálati feladatát  

 
Tata, 2010. június 30. 
 
      Michl József     Dr. Horváth Tivadar 
     polgármester          jegyzı 
 
 
Záradék: 
 
1. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 230/2010. (VI. 30.) sz. 
 határozatával  hagyja jóvá.  
2. Alapító okiratban végrehajtott változások:  

1. Az intézmény neve: CSILLAGSZIGET BÖLCSÖDE 
3.        Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat  hatályba lépésének 

idıpontja: 2010. szeptember 1. 
 

  
 Határid ı: továbbításra: 2010. július 5. 
 Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
231/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja, hogy 
a Juniorka Alapítványi Óvodában a 2010/2011-es nevelési 
évben egy új óvodai csoport induljon a városi óvodás gyermekek 
elhelyezésének megoldására. Az új óvodai csoport mőködését 
2010-ben 800 EFt-tal támogatja a mőködési tartalék terhére. 
 
Határid ı: költségvetési rendelet soron következı módosítása 
Felelıs:   Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
232/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi 
prémiumfeladatokat határozza meg, és felhatalmazza a 
polgármestert az értékelés elkészítésére és a kifizetésre  

 
Székely Csaba, Szociális Alapellátó Intézmény igazg atója  
részére 

 
Prémiumfeladat meghatározása: új kistérségi szociális és gyermekjóléti 

központ kialakításában való 
közremőködés 

Feladat teljesítési határideje:        2010. november 1. 
Feladat értékelésének határideje:   2010. november 30. 
Prémium összege:          havi illetmény tizenkétszeresének 10%-a.  

       (332.640 Ft.) 
Részteljesítés esetén a prémiumösszeg 30% kifizethetı 
 

Határid ı:  kifizetésre: 2011. március 10. 
  részteljesítés esetén: 2010. november 15. 
Felelıs:    Michl József  polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
233/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi 
prémiumfeladatokat határozza meg, és felhatalmazza a 
polgármestert az értékelés elkészítésére és a kifizetésre 

 
   Fiú Ferencné, Fürd ı utcai Óvoda vezet ıje részére 

 
Prémiumfeladat meghatározása:  a módosított nevelési program új népi 

hagyományırzı és népmővészeti 
programelemeinek óvodai bevezetése 

Feladat teljesítési határideje:  2010. november 1. 
Feladat értékelésének határideje:  2010. november 30. 
Prémium összege:    havi illetmény tizenkétszeresének 10%-a.  
                                                           (293.280Ft.) 
 

Határid ı:  kifizetésre: 2011. március 10. 
  részteljesítés esetén: 2010. november 15. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
234/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi 
prémiumfeladatokat határozza meg, és felhatalmazza a 
polgármestert az értékelés elkészítésére és a kifizetésre 

 
   Kubóné Erd ıszéli Ilona, Kertvárosi Óvoda vezet ıje részére 

 
Prémiumfeladat meghatározása:  a módosított nevelési program új 

környezeti és hagyományırzı 
programelemeinek óvodai bevezetése 

Feladat teljesítési határideje:  2010. november 1. 
Feladat értékelésének határideje:  2010. november 30. 
Prémium összege:    havi illetmény tizenkétszeresének 5%-a.  

(143.280Ft.) 
 

Határid ı:  kifizetésre: 2011. március 10. 
  részteljesítés esetén: 2010. november 15. 
Felelıs:    Michl József  polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
235/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselıtestülete Tata Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító okiratának 8. 
pontját (Alaptevékenységek) az alábbiak szerint kiegészíti: 

 
2009. december 31-ig hatályos szakfeladat-
rend szerint 

2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladat-
rend szerint 

014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 024000 Erdészeti szolgáltatás 
020215 Erdıgazdálkodási szolgáltatás 360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
221214 Lapkiadás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, 

elhelyezése 
551414 Üdültetés 381103 Települési hulladék vegyes 

(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 412000 Lakó- és nem lakó épületek építése 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 421100 Út, autópálya építése 
702012 Ingatlankezelés, - forgalmazás, -
közvetítés, - becslés (megbízásos alapon) 

422100 Folyadék szállítására szolgáló 
közmő építése 

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

522110 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása 

751164 Települési és területi helyi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, 
fenntartása 

751175 Országgyőlési képviselıválasztással 552001 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 
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kapcsolatos feladatok végrehajtása 
751186 Önkormányzati képviselıválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 

581100 Könyvkiadás 

751669 Tőzvédelem, katasztrófa elhárítás 581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány 
kiadása 

751670 Polgári védelmi tevékenység 581900 Egyéb kiadói tevékenység 
751791 máshova nem sorolható szervek 
tevékenysége 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

751834 Vízkárelhárítás 682001 Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

751845 Város és községgazdálkodási 
szolgáltatás 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

751856 Települési vízellátás és vízminıség 
védelem 

683200 Ingatlankezelés 

751867 Köztemetı fenntartási feladatok 750000 Állategészségügyi ellátás 
751878 Közvilágítási feladatok 771100 Személygépjármő kölcsönzés 
 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 

kölcsönzése 
751889 Gazdaság- és területfejlesztési 
feladatok 

813000 Zöldterület-kezelés 

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai 
szolgáltatás 

751966 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások faladatra nem tervezhetı 
elszámolása 

829000 Egyéb kiegészítı gazdasági 
tevékenység 

801115 Óvodai nevelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő, 
nevelés oktatás 

841114 Országgyőlési 
képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

851219 Háziorvosi szolgálat 841115 Önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

851297 Védınıi szolgálat 841116 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 841117 Európai parlamenti 
képviselıválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

852018 Állategészségügyi tevékenység 841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

853192 Egyéb szociális ellátás 
szállásnyújtással 

841127 Települési kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

853266 Nappali szociális ellátás 841191 Nemzeti ünnepek programjai  
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 841192 Kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények 
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 
ellátások 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával összefüggı 
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szolgáltatások 
853333 Munkanélküli ellátások 841402 Közvilágítás 
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. 

szolgáltatások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 
ellátások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai  

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 841902 Központi költségvetési befizetések 
902113 Települési hulladékok kezelése, 
köztisztasági tevékenység 

842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi 
kapcsolatai 

924047 Sportcélok és feladatok 842421 Közterület rendjének fenntartása 
926018 Máshova nem sorolt kulturális 
tevékenység 

842521 Tőzoltás, mőszaki mentés, 
katasztrófahelyzet elhárítása 

930910 Fürdı és strandszolgáltatás 842532 A lakosság felkészítése, 
tájékoztatása, riasztás 

930921 Családi ünnepek szervezése 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı 
tevékenységek 

751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak 
létesítése és felújítása 

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  
 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 
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 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 
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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 
 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 
 841129 Önkormányzati és többcélú 

kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 

adóellenırzés 
 841225 Környezetvédelem és 

természetvédelem területi igazgatása és 
szabályozása 

 841325 Építésügy, területpolitika területi 
igazgatása és szabályozása 

 841408 Város-, községgazdálkodási 
szolgáltatások pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél  

 841409 Máshova nem sorolt pénzügyi 
igazgatási tevékenység önkormányzati 
költségvetési szervnél 
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 841906 Finanszírozási mőveletek 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
 841908 Fejezeti és általános tartalékok 

elszámolása 
 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
 842532 Lakosság felkészítése, 

tájékoztatása, riasztás 
 850001 Közoktatási és kapcsolódó 

tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél 

 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

 855200 Kulturális képzés 
 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
 860001 Humán-egészségügyi ellátás 

pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 

 862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás 
komplex fejlesztési támogatása 

  
 869045 Kábítószer - megelızés programjai, 

tevékenységei 
 870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások 

pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 

 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 
 910501 Közmővelıdési tevékenységek és 

támogatásuk 
 951100 Számítógép, -periféria javítása 
 
 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:  Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
236/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselıtestülete Tata Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 

 
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, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
Tata Város Polgármesteri Hivatala önállóan mőködı és gazdálkodó közhatalmi 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  
 
 
2009. december 31-ig hatályos szakfeladat-
rend szerint 

2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladat-
rend szerint 

014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 024000 Erdészeti szolgáltatás 
020215 Erdıgazdálkodási szolgáltatás 360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
221214 Lapkiadás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, 



 26 

elhelyezése 
551414 Üdültetés 381103 Települési hulladék vegyes 

(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása 
631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 412000 Lakó- és nem lakó épületek építése 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 421100 Út, autópálya építése 
702012 Ingatlankezelés, - forgalmazás, -
közvetítés, - becslés (megbízásos alapon) 

422100 Folyadék szállítására szolgáló 
közmő építése 

751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

522110 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése, fenntartása 

751164 Települési és területi helyi kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, 
fenntartása 

751175 Országgyőlési képviselıválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 

552001 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 

751186 Önkormányzati képviselıválasztással 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 

581100 Könyvkiadás 

751669 Tőzvédelem, katasztrófa elhárítás 581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány 
kiadása 

751670 Polgári védelmi tevékenység 581900 Egyéb kiadói tevékenység 
751791 máshova nem sorolható szervek 
tevékenysége 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

751834 Vízkárelhárítás 682001 Lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

751845 Város és községgazdálkodási 
szolgáltatás 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

751856 Települési vízellátás és vízminıség 
védelem 

683200 Ingatlankezelés 

751867 Köztemetı fenntartási feladatok 750000 Állategészségügyi ellátás 
751878 Közvilágítási feladatok 771100 Személygépjármő kölcsönzés 
 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz 

kölcsönzése 
751889 Gazdaság- és területfejlesztési 
feladatok 

813000 Zöldterület-kezelés 

751922 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai 
szolgáltatás 

751966 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások faladatra nem tervezhetı 
elszámolása 

829000 Egyéb kiegészítı gazdasági 
tevékenység 

801115 Óvodai nevelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő, 
nevelés oktatás 

841114 Országgyőlési 
képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

851219 Háziorvosi szolgálat 841115 Önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

851297 Védınıi szolgálat 841116 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 841117 Európai parlamenti 
képviselıválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 
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852018 Állategészségügyi tevékenység 841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

853136 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

853192 Egyéb szociális ellátás 
szállásnyújtással 

841127 Települési kisebbségi 
önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

853266 Nappali szociális ellátás 841191 Nemzeti ünnepek programjai  
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 841192 Kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények 
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 
ellátások 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával összefüggı 
szolgáltatások 

853333 Munkanélküli ellátások 841402 Közvilágítás 
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. 

szolgáltatások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 
ellátások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai  

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 841902 Központi költségvetési befizetések 
902113 Települési hulladékok kezelése, 
köztisztasági tevékenység 

842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi 
kapcsolatai 

924047 Sportcélok és feladatok 842421 Közterület rendjének fenntartása 
926018 Máshova nem sorolt kulturális 
tevékenység 

842521 Tőzoltás, mőszaki mentés, 
katasztrófahelyzet elhárítása 

930910 Fürdı és strandszolgáltatás 842532 A lakosság felkészítése, 
tájékoztatása, riasztás 

930921 Családi ünnepek szervezése 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı 
tevékenységek 

751999 Finanszírozási mőveletek elszámolása 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

  
452025 Helyi közutak, hidak, alagutak 
létesítése és felújítása 

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  
 860000 Egészségügyi intézményeinek, 

programjainak komplex fejlesztési 
támogatása 

 861000 Fekvıbeteg-ellátás komplex 
fejlesztési támogatása 

 862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás 
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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, 
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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 
 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 
 841129 Önkormányzati és többcélú 

kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 
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 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenırzés 

 841225 Környezetvédelem és 
természetvédelem területi igazgatása és 
szabályozása 

 841325 Építésügy, területpolitika területi 
igazgatása és szabályozása 

 841408 Város-, községgazdálkodási 
szolgáltatások pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél  

 841409 Máshova nem sorolt pénzügyi 
igazgatási tevékenység önkormányzati 
költségvetési szervnél 

 841906 Finanszírozási mőveletek 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
 841908 Fejezeti és általános tartalékok 

elszámolása 
 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
 842532 Lakosság felkészítése, tájékoztatása, 

riasztás 
 850001 Közoktatási és kapcsolódó 

tevékenységek pénzügyi igazgatása 
önkormányzati költségvetési szervnél 

 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

 855200 Kulturális képzés 
 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
 860001 Humán-egészségügyi ellátás 

pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 

 862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás 
komplex fejlesztési támogatása 

 869045 Kábítószer - megelızés programjai, 
tevékenységei 

 870001 Szociális, gyermekjóléti ellátások 
pénzügyi igazgatása önkormányzati 
költségvetési szervnél 

 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 
 910501 Közmővelıdési tevékenységek és 

támogatásuk 
 951100 Számítógép, -periféria javítása 
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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. Felügyeleti szerve:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
15. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi, 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 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 
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. Jelen alapító okirat egységes szerkezetét Tata Város Önkormányzati képviselı-
testülete    236/2010.(VI.30.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 3. pontban foglaltak kivételével 
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3. Jelen alapító okirat alaptevékenysége címő bekezdés második francia bekezdése és a 
táblázat második oszlopa  2010. január 1-jével lép hatályba. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
237/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselıtestülete jóváhagyja az I/3-
143/2010. sz. elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı Tata Város 
Polgármesteri Hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának 
kiegészítését, a mellékletekkel együtt. 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Dr. Horváth Tivadar 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
238/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében a Fenyvesi és Társa Építıipari kivitelezı és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata, Diófa u. 2.) pályázatát 
érvényesnek fogadja el, és 500.000,- Ft vissza nem térítendı 
támogatásban részesíti. 

 
Határid ı: a támogatási szerzıdés megkötése: 2010. július 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 

            dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
239/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében az Equus Tatai Állatkórház Kft. (2890 Tata, Pálffy u. 
7.) pályázatát érvényesnek fogadja el, és 1.000.000,- Ft vissza 
nem térítendı támogatásban részesíti. 

 
  Határid ı: a támogatási szerzıdés megkötése: 2010. július 31. 
  Felelıs: Michl József polgármester 

                           dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
240/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében a Hotel Melitta Villa Kft. (2835 Tata-Agostyán, 
Nagyréti u. 13/3.): pályázatát érvényesnek fogadja el, és 
1.000.000,- Ft vissza nem térítendı támogatásban részesíti. 

 
Határid ı: a támogatási szerzıdés megkötése: 2010. július 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 

                            dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
241/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében a Mr. Friss Pékség Kft. (2890 Tata, Tópart u. 18. ): 
pályázatát érvényesnek fogadja el, és 1.000.000,- Ft vissza 
nem térítendı támogatásban részesíti. 

 
Határid ı: a támogatási szerzıdés megkötése: 2010. július 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

                             dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
242/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, 
szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és 
családi gazdaságok munkahelyteremtı támogatására korábban 
kiírt pályázati kiírásnak megfelelıen újból pályázatot írjon ki 
azzal, hogy a pályázat beadási határideje 2010. augusztus 31. 

 
Határid ı: 2010. július 10. 
Felelıs: Michl József polgármester 

                            dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
243/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 132.000.-Ft-ot 
biztosít a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Vagyonkezelı és Közszolgáltató zrt. saját tıkéjének törvényi 
elıírásoknak megfelelı szintre való feltöltéséhez a mőködési 
céltartalék terhére. 
 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
244/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a 
Szakmai Képzésért Közalapítvány 2009. évi beszámolóját. 
 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
245/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a 
Szociális Háló Közalapítvány 2009. évi beszámolóját azzal, 
hogy tegyék közzé azt a felhívást, hogy pályázni lehet kiegészítı 
támogatásra. 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
246/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai Öreg-
tóért Közalapítvány és a Tatai Mecénás Közalapítvány 2009. évi 
beszámolóját  a kuratóriumok képviselıinek hiánya miatt, újra 
napirendre tőzi. 
Felkéri a Tatai Öreg-tóért Közalapítvány  Kuratóriumának 
Elnökét, egészítse ki a 2009. évi beszámolóját, részletezze a 
kiadási és bevételi oldalon szereplı tételeket. 
 
Határid ı: 2010. július 10. - értesítésre 
Felelıs:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
247/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Tatai 
Televízió Közalapítvány 2009. évi beszámolóját. 
 

                       
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
248/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az OMS Vívó SE 
és a HÓDYSPORT Egyesület 2009. évi tevékenységérıl szóló 
beszámoló megvitatását – képviselıinek hiánya miatt - 
elhalasztja a következı testületi ülés idıpontjára. 
A THAC 2009. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja 
azzal, hogy készüljön a képviselı-testület számára egy olyan 
kimutatás, hogy a város intézményei számára 2009. évben 
mikor, milyen módon volt lehetıségük igénybe venni a pálya 
használatát.  
 
Határid ı: 2010. július 10. - értesítésre 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
249/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
491/2009.(XII.16.) sz. határozatának – TÉSZ módosítása (Május 
1. úti körforgalom környezete, Móricz Zs. tér területe - 
határidejét 2010. október 1-re módosítja. 
 
Határid ı: 2010. október 1. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
250/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
138/2010.(IV.28.) sz. határozatának – Eric Kft ingatlanfejlesztési 
kérelme, megállapodás elıkészítése - határidejét 2010. október 
1-re módosítja. 
 
Határid ı: 2010. október 1. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 



 36 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
251/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
90/2010.(III.31.) számú határozatának Tatai - Hódy 
Sportegyesülettel bérleti szerzıdés megkötése - végrehajtási 
határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítja. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: Michl József polgármester 

 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
252/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 38/2010.(II.10.) 
sz. határozatát a következık szerint módosítja: 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Lakott 
területen belüli kisköltségő forgalombiztonsági beavatkozások” 
tárgyú pályázat önrészének 5 595 E Ft-al történı megemelését 
támogatja, és a 622 E Ft különbözetet a 2010. évi 
költségvetésében a soron következı módosításkor a 
felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. 
 
Határid ı: 2010. évi költségvetés soron következı módosítása 
Felelıs:      Michl József polgármester 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
253/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
Rákóczi utcai közvilágítás beruházás 4.500 E Ft  
összegő forrás kiegészítését az  „Utak építése” 
szakfeladatról a  Rákóczi utca burkolat felújítási 
munkáinál jelentkezı elıirányzat megtakarításból  
3.500 E Ft,  valamint a Közvilágítás szakfeladat dologi 
kiadásaiból 1.000 E Ft átcsoportosításával jóváhagyja   
 
Határid ı:  a 2010. évi költségvetés soron következı módosítása 
Felelıs:    Michl József polgármester   
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
254/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tata lépten-
nyomon könyvvel és munkafüzettel kapcsolatos kiadásokra 
további 4 052 000 Ft biztosít a költségvetés mőködési tartalék 
terhére. 
 
Határid ı: a 2010. évi  költségvetés soron következı módosítása 
Felelıs:  Michl József  polgármester  

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
255/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete szándékát fejezi 
ki arra vonatkozóan, hogy - a végleges pályázati kiírás 
megjelenése esetén azt követıen - konzorciumi tagként 
pályázatot nyújt be az ÁROP 1.1.6 „Partnerség a közjóért” 
pályázat A/ komponensére. 
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 
megkötésére, a pályázat elıkészítésére, majd benyújtására. 
 
Határid ı: 2010. október 15. 
Felelıs:  polgármester 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
256/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tata Barátai a 
Tatai Városi Kórházért Alapítvány Kuratóriumába – Czunyiné dr. 
Bertalan Judit lemondása miatt - tagként Bálint Anitát 
megválasztja. 

 
Határid ı: határozat továbbítására: 2010. július 1.  
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
257/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 168/2010(VI.2.)  
határozatát akként módosítja, hogy Huszár Anettet választja  
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meg a Tatai Fényes Fürdı Kft. ügyvezetıjének. A határozat  
módosítással nem érintett szakaszai továbbra is érvényben  
maradnak. 
 
Határid ı: 2010. július 10. 
Felelıs:      Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
258/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
a 169/2010(VI.2.) határozatát akként módosítja, hogy „ A 
társaság ügyvezetıje: 

               Név: Huszár Anett szül. név.:Huszár Anett.” 
        A határozat módosítással nem érintett szakaszai továbbra is   

érvényben maradnak. 
 
Határid ı: 2010. július 10. 
Felelıs:      Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
259/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. júniusi 
ülésének napirendjei között szereplı „Tájékoztató az Öreg-tó 
rehabilitációs programja idıarányos fejlesztési terveinek 
megvalósulásáról” c. elıterjesztés megtárgyalását elnapolja 
szeptember 30-ig . 
 
Határid ı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
260/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88. §. (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Módosító Okirat   
 

  1. Az alapító okirat 7. pontja a következıkre módosul: 
„7. Alapvetı szakágazata: 861000 fekvıbeteg ellátás,    
    gyógyító megelızı ellátás” 
 

 2.  Az alapító okirat 18. pontja (Alapvetı szakfeladatai 2009. 
december 31-ig) törlésre kerül. 
  
Határid ı: 2010. július 5. – továbbításra 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
261/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
88. §. (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet 
alapító okiratáról szóló 180/2009. /V.27./ , 181/2009. /V.27./, 
337/2009. /IX.30./, 418/2009./XI.13./, 46/2010. /II.24./, 260/2010. 
/VI.30./ számú határozatait a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1., Az intézmény neve:  Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet 
2., Székhelye:   2890 Tata, Váralja u. 6. 
3., Telephelyei:  2890 Tata, Hısök tere 2. 

2890 Tata, Fürdı utca 21. 
4., Az intézmény alapítója: Népjóléti Minisztérium 1945.12.31. 

Alapítás éve: 1945.  
az alapító jogszabály, határozat száma: 180/2000.(X.25.) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

2890. Tata, Kossuth tér 1.  
5., Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézet 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv 
Közfeladata: az egészségügyi törvény szerinti egészségügyi alap és szakellátások 

6. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján 
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 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. 

7. Alapvetı szakágazata: 861000 fekvıbeteg ellátás, gyógyító megelızı ellátás 
8., Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl:  

860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 
861000 Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
861001 Fekvıbetegek aktív ellátása 
861002 Fekvıbetegek krónikus ellátása 
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862214 Járóbetegek egynapos ellátása(pl mővesekezelés) 
869041 Család-és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869043 Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátás 
869044 Nem fertızı megbetegedések megelızése 
889202 Kórházi szociális munka 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 

  9., Az intézmény felügyeleti szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
10., Az intézmény alaptevékenységei: 

 aktív kórházi fekvıbeteg ellátás 
 krónikus kórházi fekvıbeteg ellátás, 
 járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása, 
 diagnosztikai és terápiás eljárások, 
 védınıi ellátás, 
 az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 
 iskola-egészségügyi ellátás. 

11., Az intézmény mőködési területe az 5887-1/2007-1000 MIN. számú határozat melléklete 
szerint:  

• Aktív fekvıbeteg ellátás esetén Tata város valamint Kocs, 
Naszály, Baj, Dunaszentmiklós, Szomód, Tardos, Vértestolna, Dunaalmás és 
Neszmély községek területe.  

• Krónikus ellátás esetén szintén Tata város és az elızıekben 
felsorolt 9 városkörnyéki község.  
Rehabilitáció tekintetében a fent hivatkozott miniszteri határozat mellékletében 
felsorolt 28 helység.  

• További szakfeladatok: járóbeteg ellátás - és gondozás, ügyeleti 
ellátás vonatkozásában szintén Tata város és a fentiekben felsorolt 9 község. 

• Védınıi ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás esetén Tata 
város területe.  

12., Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az 
elıirányzatok felett, teljes jogkörrel rendelkezik.  
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13., Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján nevez ki, határozott idıtartamra, 5 évre nevez ki. Az igazgató feletti egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya: munkajogviszony: a munka törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXXII. tv. 

14., Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzat alapján mőködik, amelyet Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete hagy jóvá. A szervezeti és mőködési szabályzat 
tartalmazza az intézmény alaptevékenységére vonatkozó feladatmutatók megnevezését, 
körét és mértékét. 

15., A feladatellátást szolgáló vagyon: a Tata, Váralja u. 6., Tata, Hısök tere 2, Tata, Fürdı 
utca 21. épületek a hozzátartozó udvarokkal és az intézményi leltár szerinti értékő 
berendezések, tárgyak. 

16., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogát Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzati 
vagyonhasznosításról szóló rendelet alapján. 

17., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

Tata, 2010. február 24. 
 
      Michl József     Dr. Horváth Tivadar 
     polgármester          jegyzı 
 
 
Záradék: 
 
1,Tata Város Önkormányzata a 261/2010.(VI.30.) számú képviselı-testületi 
határozatával hagyja jóvá.  
2, Alapító okiratban végre hajtott változások:  

7. Alapvetı szakágazata: 861000 fekvıbeteg ellátás, gyógyító megelızı 
ellátás” 

    18. pontja (Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig) törlésre kerül. 
3, Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének idıpontja: 
 
 

Határid ı: 2010. július 5. - továbbításra 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
262/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete bruttó 
15.609.409 Ft-ot biztosít a Komplex energiaracionalizálás Tata 
általános iskoláiban és óvodáiban címő KEOP 5.1.0 projekt 
kivitelezése kapcsán felmerült pótmunkáira a 2010. évi 
fejlesztési céltartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozói szerzıdést 
kössön a pótmunkák elvégzésére. 
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Határid ı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
263/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Bacsó 
Béla u. 66/6. szám alatti lakóépület felújítására – a 
346/2009./IX.30./ sz. határozatában foglaltakkal megegyezıen - 
az alábbiak szerint: 

 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Bacsó Béla u. 66/6. 

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

1994/6. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

4.663.917,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

4.663.917,- Ft 

5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 

6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
1.554.639,- Ft, saját forrás 

7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 

8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

1.554.639,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

1.554.639,- Ft 

10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 
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Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
1.554.639,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 

 
Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
264/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Bacsó 
Béla u. 66/8. szám alatti lakóépület felújítására – a 
346/2009./IX.30./ sz. határozatában foglaltakkal megegyezıen - 
az alábbiak szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Bacsó Béla u. 66/8. 

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

1994/8. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

25.617.820,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

25.617.820,- Ft 

5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 

6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
4.500.000,- Ft, saját forrás 

7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 

8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

12.579.401,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

8.538.419,- Ft 
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10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
4.500.000,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 
 
 

Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
265/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Bláthy 
O. u. 6. szám alatti lakóépület felújítására – a 346/2009./IX.30./ 
sz. határozatában foglaltakkal megegyezıen - az alábbiak 
szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Bláthy O. u. 6.  

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

1472/17. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

17.205.746,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

17.205.746,- Ft 

5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 

6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
3.000.000,- Ft, saját forrás 

7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 
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8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

8.527.850,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

5.677.896,- Ft 

10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
3.000.000,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 
 

Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
266/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Május 1. 
u. 36. szám alatti lakóépület felújítására – a 346/2009./IX.30./ 
sz. határozatában foglaltakkal megegyezıen - az alábbiak 
szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Május 1. u. 36.  

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

1472/15. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

18.605.580,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

18.605.580,- Ft 

5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 

6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
5.000.000,- Ft, saját forrás 

7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  
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Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 

8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

7.465.739,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

6.139.841,- Ft 

10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
5.000.000,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 
 

Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
267/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Május 1. 
u. 39. szám alatti lakóépület felújítására – a 346/2009./IX.30./ 
sz. határozatában foglaltakkal megegyezıen - az alábbiak 
szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Május 1. u. 39.  

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

1486/17. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

27.908.370,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

27.908.370,- Ft 

5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 

6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
5.000.000,- Ft, saját forrás 
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7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 

8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

13.698.608,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

9.209.762,- Ft 

10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
5.000.000,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 
 

Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
268/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Május 1. 
u. 57. szám alatti lakóépület felújítására – a 346/2009./IX.30./ 
sz. határozatában foglaltakkal megegyezıen - az alábbiak 
szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Május 1. u. 57.  

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

65/11. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

18.605.580,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

18.605.580,- Ft 

5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 
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6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
4.000.000,- Ft, saját forrás 

7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 

8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

8.465.739,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

6.139.841,- Ft 

10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
4.000.000,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 
 

Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
269/2010./VI.30./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatást nyújt 
az iparosított technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményezı 
korszerősítésének, felújításának támogatására vonatkozó 
pályázaton állami támogatásban részesített 2890 Tata, Új u. 4. 
szám alatti lakóépület felújítására – a 346/2009./IX.30./ sz. 
határozatában foglaltakkal megegyezıen - az alábbiak szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész pontos természetbeni címe: 2890 
Tata, Új út 4. 

2. A pályázat megvalósítási helye szerinti épület/épületrész helyrajzi száma:  

2533/3. 

3. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége a pályázattal megegyezıen:  

11.437.500,- Ft 

4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége a 
pályázattal megegyezıen:  

11.437.500,- Ft 
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5. Az önkormányzati támogatás formája:  

vissza nem térítendı, egyösszegő támogatás. 

6. Az önkormányzati támogatás számszerő összege és forrása a pályázattal megegyezıen: 
3.812.500,- Ft, saját forrás 

7. Az önkormányzati támogatás feltételei, és az önkormányzati közremőködés módja és 
eszközei:  

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének az iparosított technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.01./ önkormányzati rendelete alapján 

8. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erı összege a pályázattal megegyezıen: 

3.850.625,- Ft 

9. Az állami támogatás összegét a pályázattal megegyezıen:  

3.774.375,- Ft 

10. Az önkormányzat kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti: 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi költségvetésében az állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
3.812.500,- Ft (beruházási költség) összegben biztosítja. 
 
 

Határid ı: értesítésre 2010. július 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

 
T a t a ,  2010. július 2. 
 
 
 
       Dr. H o r v á t h  Tivadar 
        jegyzı 
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