
K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtar-
tott  ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete

a vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló 23/2009. 
(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő akások és helyiségek bérletéről, a 
lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

szabályokról szóló 13/2006. (III.30.) rendelet módosítására

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
248/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a 2012. június 27-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező 
I-38-16/2012. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg.

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
249/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Információval a határon át című HUSK/1001/2.5.2/0019 című pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1. a  HUSK/1001/2.5.2/0019.   számú  pályázatra  vonatkozó  tájékoztatót 

elfogadja.
2. felhatalmazza  Polgármestert,  hogy  a  projektre  vonatkozó  jelen 

előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást aláírja.
3. a HUSK/1001/2.5.2/0019. számú pályázathoz szükséges önerőt 2. 864 

e Ft-ot tartalékolt beruházási előirányzata közül törli, a hitel előirányzat 
egyidejű csökkentésével

4. Felhalmozási  tartalék  előirányzatáról  lebontásra  kerül  a  beruházási 
előirányzatok  közé  a  HUSK/1001/2.5.2/0019.  számú  pályázathoz 
szükséges önerő 2. 864 e Ft.

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

Határidő: 2012. június 30. – megállapodás aláírására, illetve
a költségvetés  soron következő módosítása



Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
250/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Kertvárosi Óvoda felújítási költségvetési kérelméről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Kertvárosi  Óvoda 
fűtési rendszerének 2012. évben megvalósuló korszerűsítésével, erre a célra 
5 millió forintot biztosít a költségvetésben a fejlesztési céltartalék terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az 5 millió forint 
erejéig szerződést kössön a felújítási munka elvégzésére.

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

Határidő: 2012. július 15. - szerződéskötésre
                  az előirányzat biztosítására: a költségvetési rendelet soron 

következő módosítása
Felelős:     Michl József polgármester
                   Kubóné Erdőszéli Ilona a Kertvárosi Óvoda vezetője

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
251/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Tatai Fényes Fürdő Kft. részére szükséges pénzeszköz biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. a  Tata  Város  Önkormányzata  és  a  Tatai  Fényes  Fürdő  Kft.  között 

érvényben lévő üzemeltetési szerződés 7. pontja értelmében összesen 
bruttó  2.540.000.-Ft-ot  biztosít  a  Tatai  Fényes  Fürdő  Kft.  részére  a 
felhalmozási céltartalék terhére

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

Határidő: 2012. július 15. - értesítésre
2. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő 

                                       módosítása
Felelős:   Michl József polgármester
             

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
252/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Újhegyi buszforduló kialakításához fedezet biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:



1. a  tatai  2155/27  hrsz.-ú  ingatlanból  129  m2  nagyságú  terület 
megvételéhez  bruttó  451.500.-Ft  összeget  biztosít  a  felhalmozási 
céltartalék terhére.

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

Határidő: 2. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő 
   módosítása

Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
253/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Tata Kártyával rendelkezők számára kedvezményes fürdő belépő 
biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. támogatja  a  Tata  Ifjúsági  Kártyával  és  felnőtt  Tata  Kártyával 

rendelkezők  számára  fürdő  és  strandszolgáltatás  igénybevételére 
vonatkozóan kedvezményes belépő biztosítását.

2. a belépők biztosítására  15.000.000.-Ft-ot különít el a működési tartalék 
terhére

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

4. Felkéri  a  Tatai  Városkapu  Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy  a Tata  Ifjúsági 
Kártya és felnőtt Tata Kártya fenti szolgáltatással történő kiegészítéséről 
gondoskodni szíveskedjen.

5. Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  I/1-199/2012.  számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodást aláírja.

Határidő: 2012. július 5. - értesítésre
                 2012. július 15. - megállapodás aláírására
Felelős:   Michl József polgármester
                Huszár Anett a Tatai Fényes Fürdő Kft ügyvezetője
                Berczelly Attila a Tatai Városkapu Zrt vezérigazgatója

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
254/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium fűtési rendszerének 
megújítására vonatkozó döntés meghozataláról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az épületek tulajdonosi jo-
gait gyakorlója:

- az  Eötvös  József  Gimnázium  és  Kollégium  fűtési  rendszerének 
megújítására vonatkozó tájékoztatót elfogadja.



- felkéri a Tatai Távhőszolgáltató Kft-t, hogy a gimnázium és a kollégium 
fűtési rendszerének nyomáspróbáját végezze el, ennek a feladatnak az 
ellátására  a  költségvetés  működési  céltartalékából  200  EFt+ÁFÁ-t 
biztosít.

- felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Tatai  Távhőszolgáltató  Kft-vel 
kössön  szerződést  az  Eötvös  József  Gimnázium és  Kollégium fűtési 
rendszerének  felújítására,  2.625  EFt+ÁFA  összegben  a  2012.  évi 
költségvetési rendelet felhalmozási céltartalék terhére.

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

Határidő: 2012. július 31., illetve a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
255/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tatai  Városkapu 
Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Kiemelten 
Közhasznú  Nonprofit  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  2007.  07.  01. 
napján  kelt,  többször  módosított  alapító  okiratát  a   következők  szerint 
módosítja:

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Alulírott  Tata  Város  Önkormányzata  alapító,  a  Tatai  Városkapu 
Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs  Kiemelten 
Közhasznú  Nonprofit Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság   2007.07.01. 
napján kelt többször módosított alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapító okirat 14.7. pontjából a következő szöveg törlésre kerül:

„A társaság első könyvvizsgálója 5 évre, 2007. 07.01.-2012.06.30-ig:”

és helyette a következő szöveg kerül felvételre:

„A társaság könyvvizsgálója 2012. július 1. - 2015. december 31. közötti 
időszakban:”

Tata, ………………..                                                        
Tata Város Önkormányzata alapító 

      képviseletében 
       Michl József polgármester



Az  alapító  okirat  módosítását  ellenjegyzem  Tatán,   ……………..napján: 
……………………
2.  Felkéri  a  vezérigazgatót,  hogy  a  változások  cégbíróság  felé  történő 
bejegyzéséről intézkedjen.

Határidő: 2012. július 30. – a cégbíróságnak megküldésre
Felelős: Berczelly Attila vezérigazgató

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
256/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. egységes szerkezetű alapító 
okiratának elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzata,  a  Tatai  Városkapu  Közművelődési,  Turisztikai, 
Pályázatkoordináló és Kommunikációs  Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2007.07.01. napján kelt többször módosított alapító okiratát, a 2012. június  
27. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalja, az alábbiak szerint: 

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely az 1. pontban megjelölt alapító és egyben egyedüli részvényes akaratát tartalmazza a 
2006. évi IV. törvény alapján létrehozandó Részvénytársaság megalakítása érdekében:

1. A Részvénytársaság alapítója és egyedüli részvényese:

név: Tata Város Önkormányzata
Székhely: HU-Tata 2890, Kossuth tér 1.

2. A Részvénytársaság cégneve: 

Tatai  Városkapu  Közművelődési,  Turisztikai,  Pályázatkoordináló  és 
Kommunikációs  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaság

3. Rövidített cégneve:
 Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.

4. A Társaság székhelye: 

HU-Tata, 2890, Váralja u. 4.

     A Társaság fióktelepe: 

HU-Dunaszentmiklós, 2897, Petőfi u. 52.

A Társaság telephelye:

2890 Tata, Ady E. u. 9.
5. A Társaság időtartama: 



A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. Előtársasági rendelkezés: 

A  Társaság  2007.  július  1.  napjától  a  cégjegyzékbe  való  bejegyzésig 
előtársaságként működik.

6.1.  Az  előtársaság  üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  csak  a  gazdasági 
társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal a 
megszorítással,  hogy  a  cégbejegyzésig  hatósági  engedélyhez  kötött 
tevékenységet nem végezhet.
6.2.  Az alapító  okiratban  kijelölt  vezető  tisztségviselő  a  gazdasági  társaság 
cégbejegyzéséig  annak  nevében  és  javára  jár  el,  az  előtársasági  jelleget 
azonban  a  cégbejegyzési  eljárás  alatt  a  gazdasági  társaság  iratain  és  a 
megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött “bejegyzés alatt” 
(“b. a.”) toldattal kell jelezni.
6.3.  Az  előtársaságra  a  részvénytársaságra  irányadó  szabályokat  kell 
alkalmazni a következő eltérésekkel:
– az előtársaság tagjainak személyében – a Gt. által kötelezőként előírt eseteket 
kivéve – változás nem következhet be;
– az alapító okirat módosítására – a cégbíróság hiánypótlásra történő felhívása 
teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor;
− jogutód nélküli megszűnés vagy más gazdasági társasággá való átalakulást 

nem határozhatja el az alapító,
– gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.
6.4.  Ha  a  társaság  cégbejegyzési  kérelmét  elutasítják,  a  társaság  további 
jogokat  nem  szerezhet,  új  kötelezettségeket  nem  vállalhat,  és  köteles 
működését  megszüntetni.  A  vezető  tisztségviselő  kötelezettségvállalásaiból 
eredő  tartozásokért  az  alapító  a  társaság  megszűnése  esetére  irányadó 
szabályok szerint kötelesek helytállni.
6.5.  Az alapító  korlátozott  helytállása  ellenére  ki  nem elégített  követelések 
fennmaradása esetén, harmadik személyek irányában az előtársaság nevében 
eljárt vezető tisztségviselő korlátlanul kötelesek helytállni.

7. A Társaság célja: 

7.1  A  Társaság  célja  minden  olyan  –  tevékenységi  körébe  tartozó  – 
tevékenység  ellátása,  illetve  az  abban  való  közreműködés,  amely  a  helyi 
Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 8.  §-ban,  valamint  Tata 
Város  Önkormányzat  Képviselő-  testületének  a  közművelődésről  szóló 
16/1999.(V.  5.)  számú  rendeletében  meghatározottak  szerint  az  Alapító 
kötelezően ellátandó művelődési, kulturális feladata. 

7.2 A Társaság az alapítók szándéka szerint az 1997. évi CLVI. tv. 5.§ szerint 
“kiemelkedően  közhasznú”  szervezetként  jön  létre,  tekintettel  arra,  hogy 
közhasznú  tevékenysége  során  olyan  közfeladatot  lát  el,  amelyről  törvény 
rendelkezése  szerint  a  helyi  önkormányzatnak  kell  gondoskodnia  a  helyi 
Önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján.

8. A Társaság tevékenységi körei:



Az alább  felsorolt  tevékenységek  a  fentiekben  hivatkozott  és  a  Közhasznú 
szervezetekről szóló törvény 26.§ c.) pontjában meghatározott tevékenységek 
közül: 

3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
11.  hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi  esélyegyenlőségének 
elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
19. euroatlanti integráció elősegítése,

      
a  társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére  irányuló  állami  és 
önkormányzati      feladatok , amelyeket  közérdekből a társaság az alábbi cél 
szerinti  tevékenységeknek  megfelelő  TEAOR’  08  számokkal  megjelölt 
tevékenységként gyakorol: 

8.1 A cél szerinti közhasznú tevékenységek:
A társaság közhasznú tevékenységei: 

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
5621 Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 Rádióműsor-szolgáltatás
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6391 Hírügynökségi tevékenység
7420 Fényképészet
7990 Egyéb foglalás
8510 Iskolai előkészítő oktatás
8520 Alapfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8790 Egyéb bentlakásos ellátás



8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9001 Előadó-művészet
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység     Főtevékenység
9003 Alkotóművészet
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9311 Sportlétesítmény működtetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

8.2. A közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenységek:
1811 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1820 Egyéb sokszorosítás
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme
4723 Hal kiskereskedelme
4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
4725 Ital-kiskereskedelem 
4726 Dohányáru-kiskereskedelem 
4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4751 Textil-kiskereskedelem 
4753 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4761 Könyv-kiskereskedelem 
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4764 Sportszer-kiskereskedelem 
4765 Játék-kiskereskedelem 
4771 Ruházat kiskereskedelem 
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 
4775 Illatszer-kiskereskedelem
4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 



5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 Italszolgáltatás
5811 Könyvkiadás
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813 Napilapkiadás
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
5821 Számítógépes játék kiadása
5829 Egyéb szoftverkiadás
6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés 
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 Világháló-portál szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 Üzletvezetés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7410 Divat-, formatervezés
7430 Fordítás, tolmácsolás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7810 Munkaközvetítés
7820 Munkaerőkölcsönzés
7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8220 Telefoninformáció
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 Követelésbehajtás
8292 Csomagolás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
9313 Testedzési szolgáltatás 



9511 Számítógép, -periféria javítása
9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

8.3. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy egy bejelentési 
kötelezettséghez  kötött  tevékenységeket  csak  a  hatósági  engedélyek 
beszerzését,  illetőleg  a  bejelentés  tudomásulvételét  követően  végezheti  a 
Társaság.  Ezen  engedélyek  megszerzése,  illetve  a  szükséges  bejelentések 
megtétele az vezérigazgató feladatát képezi.

8.4.  A  Társaság  vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

8.5  A  Társaság  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete 
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8.6. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.

8.7 A Társaság szolgáltatásait,  illetve azok igénybevételének módjáról szóló 
tájékoztatását  a  Tata  Város  helyi  lapjában,  illetve  Tata  Város 
Önkormányzatának hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

8.8  A  Társaság  nem  zárja  ki,  hogy  tagján  kívül  más  is  részesülhessen 
közhasznú szolgáltatásaiból.

9. A Társaság alaptőkéje, a részvények, a részvénykönyv:

9.1. A Társaság alaptőkéje 20.000.000.- Ft, azaz húszmillió forint, amely teljes 
egészében nem pénzbeli hozzájárulás (az apport),  és amely az alaptőke 100 %-
a.
A  nem  pénzbeli  hozzájárulás  értékét  az  ingatlanforgalmi  értékbecslő 
megállapításai alapján, azzal egyező mértékben határozta meg az alapító.
Az  alapító  által  szolgáltatott  apport:  az  alapító  kizárólagos,  1/1  arányú 
tulajdonát képező, tehermentes, Tata, Váralja u. 4. sz. alatt található, 1441/7 
hrsz-ú,  kultúrház  elnevezésű,  4531  m2  nagyságú  ingatlan  ¼  tulajdoni 
illetőségének használati joga

9.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénysorozat szerinti megoszlása:
A  Részvénytársaság  alaptőkéje  1  db  20.000.000.-Ft-os  névértékű,  egy 
részvénysorozatú,  névre  szóló  törzsrészvényből  áll,  amelyet  kizárólag  az 
alapító  vesz  át.  Az  alapító  részvényes  kötelezettséget  vállal  valamennyi 
részvény átvételére 

9.3. A részvények kibocsátása és annak formai kellékei:

9.3.1. A Részvénytársaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a 
részvények  kiadásáról  és  a  részvénykönyv  vezetéséről  az  Igazgató  köteles 
gondoskodni.



9.3.2.  A részvényeket  nyomdai  úton,  az értékpapírokra  vonatkozó előírások 
szerint kell előállítani 

9.3.3. A részvény tartalmazza a gazdasági társaságról és  a tőkepiacról szóló 
törvényben előírtakat.

10. Közhasznúsági feladatok

10.1 A Társaság évente közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) kell, hogy 
készítsen.  A  közhasznúsági  jelentés  megtekintését  mindenki  számára 
biztosítani  kell  azzal,  hogy  saját  költségére  a  nyilvános  adatokról  bárki 
másolatot is készíthet. 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell : 

a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e)  a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a 
helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, 
illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

10.2 A közhasznúsági jelentést az alapítónak kell elfogadnia. 

10.3. A Részvénytársaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős 
szervvel, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételéről szerződést köt.

10.4.  A  Részvénytársaság  irataiba  bárki  betekinthet  előre  bejelentett 
időpontban, a Részvénytársaság képviselőjének, alkalmazottjának jelenlétében, 
kivéve  azokba  az  iratokba,  amelyek  nyilvánossá  tétele  mások  személyiségi 
jogait sértené. 

10.4. A Részvénytársaság a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait,  a  közhasznú  szervezet  működésének,  szolgáltatási  igénybevételének 
módjáról,  és  a  közhasznúsági  jelentést  a  Tata  Város  helyi  lapjában  és  az 
Önkormányzat hirdető tábláján hozza nyilvánosságra.

10.5 Vezérigazgató feladata olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető 
szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya  (ha lehetséges  személye)  megállapítható.  A döntéseket 
Tata  Város  helyi  lapjában  és  az  Önkormányzat  hirdető  tábláján  hozza 
nyilvánosságra.

A Részvénytársaság szervezete:

11. A közgyűlés:



11.1 A közgyűlés a társaságnál nem működik,  a közgyűlés  hatáskörében az 
alapító írásban határoz.

11.2 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)  az  alapító  okirat  megállapítása  és  módosítása,  ha  a  Gt.  eltérően  nem 
rendelkezik;
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
c)  a  részvénytársaság  átalakulásának  és  jogutód  nélküli  megszűnésének 
elhatározása;
d)  vezérigazgatójának  –  a  Gt.  37.  §-ban  foglalt  kivétellel  –,  továbbá  a 
felügyelőbizottság  tagjainak  és  a  könyvvizsgálónak  a  megválasztása, 
visszahívása, díjazásának megállapítása; 
e)  a  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  elfogadása,  ideértve  az  adózott 
eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
f) döntés a részvények típusának átalakításáról;
g) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
h) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról. 
Döntés ingatlan vagy vagyon értékű jog elidegenítéséről,  amennyiben annak 
könyvszerinti értéke eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot.
i) Döntés ingatlan bérbeadásáról, ha a bérleti szerződés határozott idő esetén az 
5 évet meghaladja, vagy ha az éves bérleti díj – várható összege - az 5 millió 
forintot meghaladja.
j)  Döntés  minden  olyan  jogügyletről,  amelynek  értéke  az  5  millió  forintot 
meghaladja.

11.3  Az  alapító  a  határozatait  írásba  foglalva  köteles  átadni  a 
Vezérigazgatónak.

11.4  A  döntéshozatalt  megelőzően  az  alapító  köteles  a  felügyelő  szerv, 
valamint  a  legfőbb  szervnek  nem  minősülő  ügyintéző  és  képviseleti  szerv 
véleményének  megismerése  érdekében  ülést  összehívni,  vagy  írásos 
véleményüket  beszerezni.  Az  írásos  vélemények,  illetve  az  ülésről  készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak.

   
11.5  Az  alapító  az  Vezérigazgató  hatáskörét  bármikor  elvonhatja,  és  a 
Vezérigazgatót írásban utasíthatja.

12. A vezérigazgató: 

12.1. Az alapító nem választanak igazgatóságot, az igazgatóságnak a Gt.-ben 
meghatározott  jogait  és kötelezettségeit  a vezérigazgató gyakorolja,  illetőleg 
teljesíti.

12.2 A Vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapító okirat 
nem utal az alapító kizárólagos hatáskörébe.

12.3 A Vezérigazgató dönt és gondoskodik különösen: 
– a  társaság  számviteli  törvény  szerinti  beszámolójának  és  a  nyereség 
felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és az alapító elé terjesztése;
– a társaság szervezeti és működési szabályzatának a megállapítása;
 – a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítéséről és aktualizálásáról,



– az ügyvezetésről
– évente  legalább  egy  alkalommal  jelentés  készítése  az  alapító  részére  az 
ügyvezetésről,  a  társaság  vagyoni  helyzetéről  és  üzletpolitikájáról  és 
háromhavonta az FB-nek;
– gondoskodás a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
– a  jogszabályban  előírt  bejelentések  megtétele  a  társaság  törvényességi 
felügyeletét ellátó cégbírósághoz;
– a társaság dolgozóinak feljogosítása a cégjegyzésre;
– döntés  minden  olyan  ügyben,  amely  nem  tartozik  az  alapító  kizárólagos 
hatáskörébe;
– a munkáltatói jogok gyakorlása – az alapító okirat keretei között –;
– mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Gt., más jogszabályok 
vagy jelen alapító okirat az igazgatóságra hárítanak.
– a Társaság üzletpolitikájáról,

12.4. Az vezérigazgató az alapító előzetes hozzájárulásával:
– szerezhet  társasági  részesedést  a  társaságéval  azonos  főtevékenységet  is 
folytató  más  gazdálkodó  szervezetben  (a  nyilvánosan  működő 
részvénytársaság kivételével)
– lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet (avagy: a 
gazdasági  társasággal  azonos  tevékenységet)  is  végző  más  gazdálkodó 
szervezetben.

12.5 A vezérigazgató a saját nevében és a közeli hozzátartozójuk, a társaság 
főtevékenységi  körébe  tartozó  ügyleteket  csak  akkor  köthet,  ha  előzetesen 
ehhez a felügyelőbizottság hozzájárul.

12.6. A vezérigazgató: Berczelly Attila /a.n. Juhász Zsuzsanna,  lakik: 2900 
Komárom, Mártírok u. 70)./
A vezérigazgató megbízatása 2013. május 31. napjáig tart. 

12.7. Vezérigazgató kijelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvényben valamint a közhasznú szervezetekéről szóló  1997. évi CLVI. 
törvényben meghatározott  kizáró körülmények vele szemben egyike sem áll 
fenn,  így  a  megbízatást  a  mindenkor  hatályos  jogszabályok  előírásainak 
megfelelően, elfogadja.

12.8  A vezérigazgató  újraválasztható.  A  vezérigazgató  felett  a  munkáltatói 
jogokat  az  Alapító  gyakorolja.  A vezérigazgató  visszahívásához  az  Alapító 
határozata szükséges.

12.9.  A  vezérigazgató  a  Társaság  ügyvezetését  az  ilyen  tisztséget  betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles ellátni.

12.10.  A  vezérigazgató  a  jogszabályok  a  társasági  szerződés,  továbbá 
ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak 
okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben. A 
társaság  felel  azért  a  kárért,  melyet  az  ügyvezető  a  jogkörében  eljárva 
harmadik személynek okoz.



12/A.  A cégvezető

12/A.1.  A  társaságnál  a  vezérigazgató  tevékenységének  segítése  és 
helyettesítése érdekében 1 (egy) cégvezető működik. A cégvezető a társaság 
olyan munkavállalója, aki a vezérigazgató rendelkezései és utasításai alapján 
látja el a feladatait. 

12/A.2.  A társaság  alapítója  felhatalmazza  a  társaság  vezérigazgatóját  arra, 
hogy a cégvezetőt a társaság munkavállalói közül saját hatáskörében kinevezze 
és ennek során meghatározza a cégvezető megbízatási  idejét és az ellátandó 
feladatait a Gt. vonatkozó rendelkezései alapján.

12/A.3.  A  cégvezető  vonatkozásában  a  munkáltató  jogokat  a  társaság 
vezérigazgatója gyakorolja.

12/A.4.  A  társaság  cégvezetője  általános  képviseleti  és  önálló  cégjegyzési 
joggal rendelkezik

13. A felügyelőbizottság:

13.1. A felügyelőbizottság hatásköre: 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a Részvénytársaság ügyvezetését.

13.2. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, megbízatása 5 évre (2009. április 
1-jétől -2014. március 31-ig) szól

13.3  A  Felügyelő  Bizottsági  taggá  megválasztott  személy,  tisztsége 
elfogadásától  számított  15 napon belül  köteles  tájékoztatni  írásban azokat  a 
gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag.

13.4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tevékenységét a 
jogszabályok előírásai szerint végzi.

13.5.  A Felügyelő Bizottság feladatköre:  
a.) tájékoztatja  az  Alapítót  és  javaslatot  tesz,  ha  megítélése  szerint,  az 

ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, ill. a Rt. 
legfőbb szervének, jelen esetben az alapítónak határozataiba ütközik, az 
egyébként sérti a gazdasági társaság egyéb érdekeit.

b.) A  felügyelőbizottság  az  alapító  elé  terjesztett  valamennyi  fontosabb 
jelentést,  továbbá  a  mérleget,  a  vagyonkimutatást  és  az  éves  tervet 
köteles  megvizsgálni.  A  vizsgálat  eredményéről  a  felügyelőbizottság 
elnöke számol be, a mérleg és az éves terv esetében írásos beszámolót 
készít.

c.) A mérlegről  és  a  nyereség  felosztásáról,  továbbá  az  éves  tervről  az 
alapító a felügyelőbizottság beszámolójának ismeretében határozhat.

d.) írásbeli  jelentést  készít  a  számvitelről  szóló  törvény  szerinti 
beszámolóról,  és  az  adózott  eredmény  felhasználásáról  a  Rt. 
alapítójának.



e.) kezdeményezheti  az  ügyvezetés  által  hozott  döntés  bírósági 
felülvizsgálatát.

f.) kijelöli a táraságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági 
társaság  vezető  tisztségviselője  kezdeményezi,  és  a  gazdasági 
társaságnak  nincs  olyan  vezető  tisztségviselője,  aki  a  táraságot 
képviselhetné.

g.) ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.

h.) ellenőrzi a vagyonmérleg tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket.

i.) jelentést  kérhet  a  vezető  tisztségviselőtől,  ill.  tájékoztatást,  vagy 
felvilágosítást a gazdasági társaság munkavállalóitól.

j.) megvizsgálhatja, illetve betekinthet a táraság könyveibe és irataiba.

13.6.  A  Felügyelő  Bizottság  köteles  az  alapítót  tájékoztatni,  és  annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a.) a  társaság  működése  során  olyan  jogszabálysértés,  vagy  a  Társaság 
érdekeit  egyébként súlyosan sértő esemény történt,  amelynek megszűntetése 
vagy  következményeinek  elhárítása,  ill.  enyhítése  az  intézkedésre  jogosult 
döntését teszi szükségessé.

b.) a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megállapító ténybeli tevékenység 
történt.

13.7. A Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely 
tagját megbízhatja, ill.  az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai 
között.  Az  ellenőrzés  megosztása  nem  érinti  a  Felügyelő  bizottsági  tag 
felelősségét,  sem azt  a  jogát,  hogy  az  ellenőrzést  más  Felügyelő  bizottság 
ellenőrzési hatáskörébe tartozó tevékenységét is kiterjessze.

13.8.  A  Felügyelő  Bizottság  tagjai  sorából  az  Alapító  elnököt  választ.  A 
Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen 
van, határozatát  egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai 
személyesen  kötelesek  eljárni,  képviseletnek  helye  nincs.  A  Felügyelő 
bizottság tagját e minőségében a Társaság Alapítója, ill. Vezérigazgatója sem 
utasíthatja.

13.9 A Felügyelő Bizottság üléseit  az elnök hívja össze,  és vezeti.  Az ülés 
összehívását a napirend megjelölésével  a Felügyelő Bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől,  aki a kérelem kézhezvételétől számított  8 napon 
belül  köteles  intézkedni  a  Felügyelő  Bizottság  ülésének  30  napon  belüli 
időpontban történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, 
az alapító maga is jogosult az ülés összehívására.

13.10 A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

13.11.  Ha  a  Felügyelő  bizottság  a  közhasznú  tevékenység  folytatásának 



feltételeiről  kötött  szerződés  megszegését  észleli,  köteles  haladéktalanul 
értesíteni az érintetteket.

13.12. A Társaság  Felügyelő Bizottsága:

Elnök:
        Fesselné Harsányi Marietta  an.: Bold Edit, 

                   lakik: Tata, Ady E. u. 25. 2/4.
Tagok: 

Izing László  /an: Madarász Ida, 
lakik: Tata, Fazekas u. 6./

Sztruhár Gyula  /a.: Mészáros Irén,  
lakik: Tata, Rozgonyi u. 11/a. /

13.13.  Nem  lehet  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke,  vagy  tagja,  ill. 
könyvvizsgálója az a személy, aki

a)  a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
b) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  a 
társadalmi  szervezet  által  tagjának  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

13.14. A  Részvénytársaság  megszűnését  követő  2  évig  nem  lehet  más 
közhasznú társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
táraságnál  töltött  be,  annak  megszűnését  megelőző  2  évben  legalább  1  év 
vezetői  tisztséget,  amely  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki.

14. A könyvvizsgáló:

14.1. A Részvénytársaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki, az alapítástól 
számított  5  évre.  Ezt  követően  a  könyvvizsgáló  megbízatásának 
meghosszabbításáról, vagy megszüntetéséről és új könyvvizsgáló kijelöléséről 
az alapító határoz.

14.2. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe,  a vezető 
tisztségviselőktől,  a  felügyelőbizottság  tagjaitól,  illetve  a  társaság 
munkavállalóitól  felvilágosítást  kérhet,  a  társaság  bankszámláját,  pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

14.3.  Ha  ez  szükséges,  a  könyvvizsgálót  tanácskozási  joggal  a 
felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is 
kezdeményezheti  ezen  üléseken  való  részvételét.  Ez  utóbbi  esetben  a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.



14.4.  A  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  valódiságát  és 
jogszabályszerűségét  a  könyvvizsgáló  köteles  ellenőrizni.  A  könyvvizsgáló 
véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról 
az  alapító  nem  hozhat  döntést.  Emellett  a  könyvvizsgáló  az  alapító  elé 
terjesztett  minden  lényeges  üzleti  jelentést  köteles  megvizsgálni  abból  a 
szempontból,  hogy  az  valós  adatokat  tartalmaz-e,  illetve  megfelel-e  a 
jogszabályi előírásoknak.

14.5. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, 
hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, 
illetve  olyan  tényt  észlel,  amely  a  vezető  tisztségviselő  vagy  a 
felügyelőbizottság  tagjainak  e  törvényben  meghatározott  felelősségét  vonja 
maga után, köteles erről az alapítót értesíteni.
14.6. Ha az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, 
a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot 
értesíteni.

14.7. A társaság könyvvizsgálója 2012. július 1. - 2015. december 31. közötti  
időszakban:
a Law On Conto Könyvvizsgáló Rt. (Székhelye: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. 
u.  2/a.,  képviselő:  Blahó  Ildikó  audit  igazgató,  adószám:  11869852-2-13, 
cégjegyzékszám:  13-10-040594,  MKVK  nyilvántartási  száma:  001504, 
könyvvizsgálói engedélyszáma: 001234.)
Kijelölt  könyvvizsgáló:  Kristóf Jánosné (an.:  Valkó Rozália)  2100 Gödöllő, 
Hegedüs Gy. u. 2. szám alatti lakos 

15. A Részvénytársaság cégjegyzése:

15.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, 
előnyomott  vagy  nyomtatott  cégszöveg  alá  a  cégjegyzésre  jogosult  - 
jogosultsága szerint önállóan vagy más jogosulttal együttesen - aláírja a nevét a 
hiteles  cégaláírási  nyilatkozatuknak,  vagy ügyvéd által  ellenjegyzett  aláírás-
mintájuknak megfelelően.

15.2. A cégjegyzésre jogosultak: 
- a Vezérigazgató önállóan, 
- a Cégvezető önállóan,
-  a  Vezérigazgató  által  meghatározott  jogkörben  az  erre  felhatalmazott 

alkalmazottak ketten együttesen. 

16. A Társaság üzleti éve:

16.1. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

16.2. A  Társaság  első  üzleti  éve  a  Társaság  cégbejegyzési  kérelmének  a 
cégbíróságon  való  benyújtását  követő  napon  kezdődik  és  a  bejegyzés  évének 
december 31. napjáig tart.

17. A nyereség felosztásának szabályai: 



17.1.  A  részvénytársaság  köteles  a  cél  szerinti  tevékenységéből,  ill. 
vállalkozási  tevékenységéből  származó  bevételeit,  és  ráfordításait 
elkülönítetten kezelni, egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni.

17.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tag, 
illetve a - az esetleges későbbi - tagok között, az csak jelen alapító okiratban 
rögzített tevékenységére fordítható.

Záró Rendelkezések

18.  A  Részvénytársaság  politikai  tevékenységet  nem folytat,  a  szervezet  a 
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

19. A Részvénytársaság megszűnése esetén a Társaság vagyona – a hitelezők 
kielégítése után – az Alapítót illeti  meg azzal, hogy az alapító azt köteles a 
megszűnt Társaság céljaihoz hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot 
megfelelően  tájékoztatni.  Amennyiben  a  Társaság  közhasznú  jogállása 
megszűnik.  úgy  köteles  köztartozásait  rendezni,  ill.  a  közszolgáltatási 
szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni.

20. A Társaság megszűnése esetén vagyonát közhasznú célra kell fordítani.

21. A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekre  a  Gazdasági 
Társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  számú  törvény,  valamint  a 
Cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CXVI. 
törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Alapító okiratot a Részvénytársaság alapítója – mint akaratával mindenben megegyezőt 
– aláírja

Tata, 2012..   ………………

Michl József       dr. Horváth Tivadar
polgármester                             jegyző

Záradék: Jelen, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Tata Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  237/2009  (VI.24.),  145/2010(IV.18),  
196/2010(VI.02.),  49/2011.  (II.23.)  sz.,  valamint  a  256/2012.  (VI.28.)  képviselő-
testületi határozataival fogadta el.

Készítette  és  a  vastag  dőlt  betűkkel  jelzett  módosításokat  és  az  egységes  szerkezetet 
ellenjegyezte: 

Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Michl József polgármester



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
257/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt-vel Közművelődési megállapodás 
megkötéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Zrt-vel 2012. 
szeptember 1-jétől  közművelődési megállapodást köt az alábbi tartalommal:

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely  létrejött  egyrészt  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
(székhelye:  2890  Tata,  Kossuth  tér  1.),  képviseletében  Michl  József,  Tata 
Város Polgármestere, mint feladatátadó (továbbiakban: Feladatátadó)

másrészt  a Tatai  Városkapu Közművelődési,  Turisztikai,  Pályázatkoordináló 
és  Kommunikációs  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaság (székhelye 2890 Tata, Váralja u. 4., cégjegyzékszám: Cg. 
11-10-001634,  adószám:  13993928-2-11)  képviseletében  Berczelly  Attila 
vezérigazgató, mint feladatátvevő (továbbiakban: Feladatátvevő)

között alábbiak szerint

1.Tata  Város  Önkormányzata  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános 
könyvtári  ellátásról  és a közművelődésről  szóló 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban:  törvény)  77.  §-ban  kapott  felhatalmazás  alapján  alkotta 
meg a Tata város közművelődési  feladatairól  szóló 16/1999.  (V.5.)  sz. 
rendeletét (továbbiakban: ÖR), amely 3. § (2) bekezdése határozza meg 
a Feladatátadó által kötelezően ellátandó feladatokat. A törvény 79. §-ban 
kapott  felhatalmazás  alapján  a  Feladatátadó  és  a  Feladatátvevő  a 
közművelődési feladatok elvégzésére jelen közművelődési megállapodást 
köti.

2.A Feladatátadó az ÖR 3. § (2) bekezdésében felsorolt feladatok ellátását 
2012. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra adja át a 
Feladatellátónak.

3.A  Feladatátadó  az  átadott  közművelődési  feladatok  megvalósítására 
Feladatellátónak a 1441/7. hrsz. alatt felvett, a Tata, Váralja u. 4. szám 
alatt  található,  mindösszesen  4531  m2  alapterületű  „Kivett  kultúrház" 
megnevezésű,  és  a  3306/5.  hrsz.  alatt  felvett,  a  Tata,  belterületen 
található mindösszesen 1372 m2 alapterületű „Kivett szabadtéri színpad" 
megnevezésű  valamint  Tata-Agostyán,  Kossuth  L.  u.  31.  szám  alatti, 
10090  hrsz-ú  ingatlanokat  —  a  vagyonkezelési  szerződésben 
meghatározott módon - biztosította, melyek tekintetében vagyonkezelési 
szerződést kötött.

4. A Feladatellátó az ÖR 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat 
a Feladatátadó által meghatározott formában, módon és mértékben látja 
el.  A  Feladatellátó  kötelezi  magát,  hogy  a  Feladatátadó  helyi 
adottságaihoz, értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható 



legmagasabb (de legalább a korábbinak megfelelő) színvonalon biztosítja 
a közművelődési szolgáltatásokat a lakosság és a Feladatátadó számára.

5. A Feladatátadó jelen szerződésben meghatározott közművelődési 
feladatok ellátásához a mindenkori költségvetési rendeletében 
meghatározott szolgáltatási díjat fizet.

6. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás tárgyát 
képező  feladatok  körében  biztosítja  a  lakosság  részvételének  egyenlő 
lehetőségét  és  a  törvény  2.  és  3.  §-  ban  meghatározott  alapelvek 
érvényesülését.  A  Feladatellátó  kötelezi  magát,  hogy  gondoskodik  a 
közművelődési  megállapodás  teljesítéséből  eredő  közművelődési 
programjainak a helyi  lakossághoz történő eljuttatásáról  a helyi  médián 
keresztül is.

7. A  Feladatellátó  a  szolgáltatást  a  helyi  sajátosságokhoz  igazodóan 
biztosítja.  A  Tatai  Városkapu  Zrt.  ellátja  a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 78. § (2) bekezdésében meghatározott közművelődési intézményi 
feladatokat,  valamint  Tata  város  közművelődési  feladatairól  szóló 
16/1999.  (V.5.)  sz.  rendeletében  meghatározott  alábbi  közművelődési 
feladatokat:

α) ismeretterjesztő   előadások,   iskolarendszeren   kívüli 
kultúraközvetítő   képzési programok szervezése,

β) mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok szervezése,
χ) helytörténeti, településtörténeti rendezvények, programok 
szervezése,
δ) képző-, és iparművészeti kiállítások szervezése,
ε) zenei rendezvények szervezése,
φ) színház és táncművészeti rendezvények szervezése,
γ) irodalmi esték, művészeti baráti körök szervezése,
h) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók bemutatkozási lehetőségének 
támogatása,
i) ifjúsági közösségteremtő és kulturális programok szervezése,
j) közösségi tér biztosítása a városban tevékenykedő civil 
szervezeteknek, művészeti
együtteseknek valamint egyéb művelődési szerveződéseknek, 
k) a civil közösségek bemutatkozását segítő programok, 
rendezvények szervezése, 
l) magyar és  nemzetközi kulturális évfordulók, világnapok helyi 
programjainak szervezése,
m) a közösségi művelődéshez színtér és 
művelődésszervező biztosítása,
n) információ nyújtása a helyi művelődési lehetőségekről, 
o) filmvetítés.
p.) működteti a szabadtéri színpadot
q.)szervezi a  városi és nemzeti ünnepeket

8. A  Feladatátadó  a  közművelődési  szolgáltatást  igénybevételi  lehetőségét 
rendszeresen  biztosítja.  Ennek  keretében  a  közművelődési  intézményi 



feladatokat szolgáló minimális nyitva tartása hétfőtől szombatig  napi  8 
óra.

9. A  Feladatellátó  kötelezi  magát,  hogy  az  általa  vállalt  közművelődési 
feladatok  és  szolgáltatások  megfelelő  szintű  ellátására   2  fő  hatályos 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelő   szakképzettségű 
művelődésszervezőt alkalmaz.

10. A Feladatellátó vállalja, hogy az általa ellátott közművelődési feladatokról 
és  szolgáltatásokról  nyilvántartást  vezet,  az  éves  kötelező  statisztikai 
adatszolgáltatásokat  az  állami  szervek  és  a  Feladatátadó  számára 
minden évben megküldi.

11. A Feladatellátó a  Feladatátadó számára a  közművelődési  feladatainak 
ellátásáról éves munkatervet készít minden év február 28-ig .

12.A Feladatellátó minden évben a közhasznúsági jelentéssel egy időben 
pénzügyi és szakmai beszámolót készít a közművelődési feladatokról.

13.  A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  vállalt  feladatok  színvonalas 
ellátása  érdekében  együttműködnek  a  feladatellátás  állami és  egyéb 
pályázati,  szponzorálási   anyagi  vagy  természetbeni  támogatáshoz 
jusson.  A  pályázatokon  feladatfinanszírozásra  nyert  pénzek  nem 
csökkentik  a  megállapodásban  rögzített  Feladatátadói  hozzájárulás 
összegét.

14. A felmondási idő 90 (kilencven) nap.

15. A  Feladatellátó  közművelődési  feladatellátása  Tata  város  lakosságára, 
intézményeire és civil szervezeteire terjed ki.

16. A  Feladatellátó  által  ingyenesen  -  belépődíj  mentesen  -  biztosított 
közművelődési alkalmak és szolgáltatások:

α) városi, állami és nemzeti ünnepek programjai
β) információ szolgáltatás
χ) Tata Város Önkormányzat által szervezett kulturális rendezvények
δ) pályázati tájékoztatók szervezése
ε) mentálhigiénés  előadások  szervezése  (prevenciós  jellegű 

ismeretterjesztő alkalmak szervezése, életmód, egészség, drog)
φ) civil fórum

h)állásbörze szervezése
i)a rendezvények mellett ingyenes játszóház, gyermekfelügyelet

17. Egyéb közművelődéi célú szolgáltatások igénybevételéről,  annak díjáról 
a  Városkapu Zrt.  használati  szabályzatot  készít,amit  az  Önkormányzat 
kulturális feladatokkal foglalkozó bizottsága előzetesen véleményez.

18. A  jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  hatályos 
jogszabályok,  különösen a Polgári  Törvénykönyvről  szóló 1959.  évi  IV. 
törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 



a közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény,  valamint  Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletei az irányadóak.

19. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 
rendezik..  Sikertelen  tárgyalás  esetére  jogvitájuk  elbírálására  a  Tatai 
Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Tata, ………………………….

……………………………… ………………………………

Határidő: 2012. július 31.
Felelős:  Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
258/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a  Tatai Távhő Kft. válságtervével kapcsolatos beszámolóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa

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

- a gázfelhasználás kintlévőség kiegyenlítésére a 2012. évi költségvetés 
működési  céltartalékából  18.550  EFt  tagi  kölcsönt  biztosít,  azzal  a 
feltétellel, hogy a Kft köteles megkötni a 2012/2013-as évre vonatkozó 
gázszolgáltatási  szerződést,  legalább  olyan,  vagy  kedvezőbb 
feltételekkel, mint az elmúlt év gázszolgáltatási szerződése.

- a  2012-es karbantartási feladatok biztosítására a 2012. évi költségvetés 
működési céltartalékából 20.066 EFt   tagi kölcsönt  biztosít

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó szerződéseket kösse 
meg.

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

Határidő: 2012. június 30., illetve a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
259/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a  távhő ármegállapítással kapcsolatos állásfoglalásról



Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  I/1-201/2012. számú 
előterjesztés 1-3 mellékleteiben szereplő árképlet elfogadása mellett javasolja 
a Magyar Energia Hivatal részére, hogy a távhő ármegállapítás oly módon 
történjen, hogy: 

• a közösségi távhőszolgáltatás más egyéni fűtési megoldásokkal szemben 
versenyképes maradjon,

• a  szolgáltató  tevékenysége  ne  lehetetlenüljön  el,  a  távhőszolgáltatás 
továbbra is fenntartható legyen,

• az  árhatóság  alkossa  meg  és  tegye  közzé  a  díjak,  továbbá  a 
távhőtermelés  és  szolgáltatás  ártámogatása  megállapításának 
módszertanát  (árképlet),  transzparens,  kiszámítható  működési 
környezetet teremtve, 

• az  51/2011.(IX.30)  NFM rendelet  szerinti  távhőszolgáltatási  támogatás 
biztosítsa a szolgáltató rentábilis működését,

• a távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011.(IX.30.)NFM 
rendelet  5.  § (2)  bekezdésében rögzített  nyereségtényezővel  szemben 
olyan  mértéket  célszerű  megállapítani,  mely  ösztönzi  a  fenntartható, 
megújuló energiára épülő távhőszolgáltatási beruházásokat.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Michl József polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
260/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságainak beszámolója az éves tevékenységükről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  önkormányzat 
tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok  (a  Tatai  Városgazda  Kft.,  a  Tatai 
Távhőszolgáltató Kft.,  a Tatai Városfejlesztő Kft.,  a Tatai Városkapu Zrt.,  a 
Tatai  Fényes  Fürdő  Kft.)  felügyelő  bizottságainak  éves  tevékenységükről 
szóló beszámolóit.

Határidő: 2012. július 15. - értesítésre
Felelős:   Michl József polgármester



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
261/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Kőkúti Általános Iskola igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett 
pályázat elbírálásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kőhalmi  Zoltánt 2012. 
augusztus  16.  napjától   2017.  augusztus  15.  napjáig  a  jelenleg  fennálló 
közalkalmazotti  jogviszonya  mellett  megbízza  a  Kőkúti  Általános  Iskola 
igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

Kőhalmi Zoltán besorolása alapjául  szolgáló fizetési  osztályát  és fokozatát 
közalkalmazotti  jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a 
megbízás időpontjában G fizetési osztályban és 10. fizetési fokozatban, ennek 
megfelelően  garantált  illetményét  177.165  Ft/hó,  további  szakképesítés 
elismerésével  összefüggő  illetménynövekedését  8.858  Ft/hó,  garantált 
illetményét összesen kerekítve 186 000 Ft/hó, magasabb vezetői pótlékát az 
illetménypótlék számítási alap 500%-ában (100.000 Ft),  kereset-kiegészítését 
2012. augusztus 16.- 2013. augusztus 31-ig 50.000 Ft/hó, mindösszesen 
336 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2012. augusztus 16.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata város Önkormányzat Képviselő-testületének
262/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 
módosításának kezdeményezéséről

Komáromi út - Új út - József Attila utca körforgalom kialakítása 
érdekében

Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata Építési 
Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítását a 
Komáromi út - Új út - József Attila utca körforgalom kialakítása érdekében 

Határidő: az államigazgatási eljárás megindítására 2012. augusztus 1.
Felelős: Michl József polgármester

Tata város Önkormányzat Képviselő-testületének
263/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 
Mária puszta Gmj övezetre vonatkozó előírásai 

módosításának kezdeményezéséről



Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata Építési 
Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet Mária puszta 
Gmj övezetre vonatkozó előírásainak módosítását, a legnagyobb beépítettség 
mértékének 25%-ra való emelését. 

Határidő: az államigazgatási eljárás megindítására 2012. július 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata város Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

egyes névtelen közterületek elnevezéséről

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

között a Jenő malomhoz vezető 3305/8 helyrajzi számú névtelen keskeny 
közt Kristály közre,

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

1.3. az Erzsébet királyné térről az Ady Endre utcára kivezető utcácskát (a 
3056 helyrajzi számú közterületből való leválasztását követően) Szarka 
közre,

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

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

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

közterületek) Várkapu utcára 
2.4. a Hajdú utcáról a Platán kávézó felé vezető 1869/1 és 1869/2 helyrajzi 

számú utcát (jelenleg Kastély tér) Váralja utcára,
2.5 a 1713 helyrajzi számú ingatlanból a 1714 helyrajzi számú (Bláthy iskola) 

ingatlan és a  1850/9 helyrajzi számú közterület közötti területet 
Kastély térre 

nevezi és kezdeményezi az előterjesztés 1. melléklete szerinti szükséges 
telekalakítás elvégzését, a módosítások okmányirodai és a földhivatali 
nyilvántartásba történő átvezetését.

Határidő: a bejegyzés kezdeményezésére 2012. július 15.
Felelős:   Michl József polgármester



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a Tatai Atlétikai Clubbal kapcsolatos döntésekről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. tudomásul veszi a Tatai Atlétikai Club rövid távú programjáról szóló 
tájékoztatót.

2. elfogadja  az  I/1-203/2012.  számú  előterjesztés  2.  sz.  mellékletét 
képező támogatási szerződést, az abban szereplő 15 M Ft-ot a 2012. 
évi  költségvetés  működési  tartalék  terhére  biztosítja,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  azt  a  Tatai  Atlétikai  Clubbal 
megkösse.

Határidő: 2012. július 31.
Felelős:   Michl József polgármester

      Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
266/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság kérelmének elbírálásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. bérleti szerződést köt Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal (2890 
Tata,  Erzsébet  királyné  tér  13.)  a  Tata  Város  Önkormányzata 
tulajdonában  lévő  Tata,  Rákóczi  u.  9.  szám  alatti,  1704/A/8  hrsz-ú 
„iroda”  elnevezésű  társasházi  ingatlan  részét  képező  1  db  23,7  m2 

alapterületű irodahelyiségre 2012. július 01 napjától 1 év időtartamra, 
5000 Ft+ ÁFA/hó díj mellett.

2. felhatalmazza  a  Polgármestert  a  I-1-189/2012.  számú  előterjesztés 
1.számú mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2012. július 30.
Felelős: Michl József polgármester

   dr. Kórósi Emőke jegyző 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
267/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Új Piac 2011. Kft. által létrehozandó Gazdapiacról



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Új Piac 2011. Kft. 
által létrehozandó Gazdapiac létrehozását, felhatalmazza a polgármestert az 
erre  vonatkozó  megállapodás-tervezettel  kapcsolatos  tárgyalásokra  és  a 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2012. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester

     Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
268/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Tata, Ady E. u. 15. szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatos tulajdonosi döntésről

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete

1. érvényesnek  és  eredményesnek  tekinti  a  Tata,  Ady  E.  u.  15.  szám 
alatti,  3130/1/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére, Nemes Péter egyéni 
vállalkozó és Mobil-Bár Bt által benyújtott pályázatokat.

2. értékesíti a Tata, Ady E. u. 15. szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz-ú ingatlant 
a  Mobil-Bár  Bt  részére  a  pályázatában  megjelölt  30.000  001,-Ft 
összegű vételáron.

3. felhatalmazza  a  Polgármestert  a  I-  1-185/2012.  számú  előterjesztés 
1.számú mellékletét képező adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő:  értesítésre: 2012. július 13.
3. pont. 2012. július 13.

Felelős:     Michl József polgármester
       dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
269/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A tatai ipari parkban található 460/100 hrsz.-ú és 460/133 hrsz-ú 
ingatlanok hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

1. eredménytelennek tekinti a pályázati eljárást. 
2. elfogadja  I/1-190/2012  számú előterjesztés  1.  számú mellékletét 

képező,  a tatai  460/100 hrsz-ú, kivett  iparterület  megnevezésű, 7528 
m2  nagyságú  ingatlanra  vonatkozó  vételi  ajánlatot 
összegszerűségében,  a  pályázati  kiírásban  szereplő  vételáron.  A 
szerződésről  külön  határozatot  hoz,  melynek  előkészítésére  felkéri  a 
polgármestert.

3. elfogadja  I/1-190/2012  számú előterjesztés  2.  számú mellékletét 
képező, a tatai 460/133 hrsz-ú, kivett iparterület megnevezésű, 16840 



m2  nagyságú  ingatlanok  bérbeadására,  illetve  értékesítésére 
vonatkozó pályázati kiírásokat

4. a  bérleti  díj  minimális  mértékét:  600,-Ft/év/m2+ÁFA  összegben 
határozza meg

5. felkéri  a  polgármestert  a  pályázatok  kiírásával  kapcsolatos 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. július 16.
Felelős:   Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
270/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a Május 1 úti körforgalom forgalomba helyezéséhez szükséges 
önkormányzati feladatokról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Május  1  úti  körforgalom 
forgalomba helyezéséhez szükséges önkormányzati  feladatok elvégzéséhez 
800 E Ft+ÁFA összeget biztosít a működési tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor 
vezesse át.

Határidő: A költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Michl József polgármester   

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
271/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A tatai 1879/14 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri  a polgármestert,  hogy 
dolgozzon ki részletes hasznosítási javaslatot, pályázati kiírást és terjessze a 
képviselő-testület elé.

Határidő: hasznosítási javaslat beterjesztése: 2012. szeptemberi 
képviselő-testületi ülés

Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
272/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Az önkormányzat tulajdonában álló „ Borostyán-ház” jövőbeni 
hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:



1. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  felépítmény  önálló  helyrajzi 
számon  történő  feltüntetése  érdekében  folytassa  le  a 
telekalakítási eljárást.

2. Ezzel  párhuzamosan  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az 
épület  jövőbeni  hasznosítására  vonatkozóan  dolgozzon  ki 
részletes hasznosítási javaslatot, pályázati  kiírást és terjessze a 
képviselő-testület elé.

Határidő: 2. pont esetén: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
273/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Május 1. út – Oroszlányi út által határolt terület jövőbeni 
hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete felkéri  a polgármestert,  hogy 
dolgozzon ki részletes hasznosítási javaslatot, pályázati kiírást és terjessze a 
képviselő-testület elé.
Határidő: hasznosítási javaslat beterjesztése: a kisajátítási eljárás 

lezárultát követően.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
274/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Tatai 3168/2 hrsz.ú ingatlan elővásárlási jogáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a  Tatai 3168/2 hrsz.ú, 97 m2 
alapterületű, kivett múzeum megjelölésű ingatlan értékesítésével kapcsolatos 
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő:  2012. július 13. - értesítésre 
Felelős:     Michl József polgármester

       dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
275/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Tájékoztató a tatai 648/2 hrsz.- ú ingatlanon (Vécsey utca melletti terület) 
található épületről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. elfogadja  a  tájékoztatót  a  tatai  648/2  hrsz.-ú  ingatlanon  felépített 

családi házról 



2. a  tatai  648/2  hrsz.-ú  ingatlanon  felépített  családi  ház  tulajdonba 
vételével  kapcsolatban  a  használatbavételi  engedély  kiadását 
követően dönt. 

Határidő: 2012. július 15.  - értesítésre                 
Felelős:   Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző
    

  

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
276/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Tata Város Polgármesteri Hivatala tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Tata Város Polgármesteri  Hivatala  tevékenységéről  szóló beszámolót 
elfogadja,

2. Tata  Város  Polgármesteri  Hivatalának  irányítási  struktúráját  a  I-1-
209/2012. számú előterjesztés 2. melléklete szerint tudomásul veszi,  

3. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a járási hivatal kialakításával 
párhuzamosan  vizsgálja  meg  a  hivatal  feladatköreit  és  azok 
létszámszükségletét.

Határidő: 1-2. pont: azonnal
           3. pont: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

  Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
277/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a képviselő-testület által alapított közalapítványok 2011. évi 
beszámolóiról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
- Szakmai Képzésért közalapítvány, Bláthy Ottó Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium
- Tata Város Szociális Háló Közalapítvány
- Tatai Televízió Közalapítvány

2011. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: értesítésre -  2012. július 15.



Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
278/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Tata Város Önkormányzata területén kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  kívánja  átvállalni  a 
kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  kötelező  feladatát  a  megyei 
önkormányzattól.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester

      Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
279/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Intézménystruktúra felülvizsgálatáról, egyéb feladat

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete az 521/2011.(XI.30.)  Tata Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
 
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
280/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Kulturális koncepció 2011. évi intézkedési tervének
végrehajtása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 583/2011.(XII.15.) Tata kt. 
határozat
végrehajtási határidejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
 
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
281/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi és
Felügyeleti Főosztály törvényességi észrevételeinek orvoslásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2012.(II.15.) Tata Kt. 
határozat 3.pontjának végrehajtási határidejét 2012. december 31-ig 
módosítja.



Határidő: 2012. december 31.
Felelős:     Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
282/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A „TATAIKUM – A helyi érték” védjegy bevezetéséről szóló 83/2012. 
(III.29.) Tata Kt. határozatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „TATAIKUM – A helyi érték” 
védjegy bevezetéséről szóló 83/2012. (III.29.) Tata Kt. határozat végrehajtási 
határidejét 2012. október 31-re módosítja.

Határidő:  2012. október 31.
Felelős:    Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
283/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Szakmai Képzésért Közalapítvány Felügyelő Bizottság
vizsgálati jelentése

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2012.(III.28.) Tata Kt. ha-
tározat végrehajtási határidejét 2012. október 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester

     

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
284/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

Az önkormányzat tulajdonában álló és a Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakközépiskola által használt egyes földek 

visszavételéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2012.(IV.26.) Tata Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2012. október 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős:     Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
285/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

a 2012. évi városi kitüntetéshez járó pénzjutalomról



Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy  a 
247/2012.(V.31.)  Tata  Kt.  határozat  1.2  pontja  alapján  Erich  Gscheidle, 
Gerlingen város hivatalvezetője a részére megítélt Tata Város Zsigmond Király 
díjhoz járó pénzjutalmat a június 16-i testvérvárosi  találkozón megköszönte, 
azonban  nem  vette  át,  részére  kifizetés  nem  történt.   Erich  Gscheidle  az 
önkormányzati  rendeletben foglalt   összeget  Tata városának  adományozta, 
városi feladatokra ajánlotta fel. 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
286/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A 2012. évi Környezetvédelmi Alap pályázatról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tatai Televízió Közalapítvány 
Környezetvédelmi  Alapra  beérkezett  pályázatát  500.000  Ft összeggel 
támogatja a 2012. évi költségvetésének Környezetvédelmi Alapjából.

Határidő: 2012. július 15. - szerződéskötésre
Felelős: Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
287/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Bacsó Béla úti lakótelep és a Fényes Lakópark melletti ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételéről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Bacsó  Béla  úti 
lakótelep és a Fényes Lakópark melletti  ingatlan önkormányzati  tulajdonba 
vételével kapcsolatos tájékoztatást.

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
288/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A TATA-Bérlakás Kft.-ben fennálló tagsági jogviszony megszüntetéséről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  A  TATA-Bérlakás 
Kft.-ben fennálló tagsági jogviszony megszüntetéséről szóló tájékoztatást.

Határidő: 2012. június 27.
Felelős:      Mihl József polgármester
                  dr. Kórósi Emőke jegyző
   

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
289/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A Csillagsziget Bölcsőde felújítási feladatairól



Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Csillagsziget 
Bölcsőde  világítási  rendszerének  korszerűsítésével,  valamint  a  hőközpont 
kialakításával járó munkálatok 2012. évi megvalósításával maximum 2.200 E 
Ft értékben.
A  felújítási  munkák  fedezetét  az  intézmény  által  beszedett  gondozási  díj 
képezi.

Felhatalmazza a Polgármestert és az intézményvezetőt, hogy a fenti összeg 
erejéig szerződést kössön a felújítási munkák elvégzésére.

Határidő: szerződéskötésre: 2012. 07. 15.
Felelős: Michl József polgármester
                    Séráné Kovács Gizella a Csillagsziget Bölcsőde vezetője

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
290/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

A polgármester 2012. évi szabadságának igénybevételéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy   Michl 
József  polgármester  2012.  július  16  –  augusztus  3.  közötti   időszakban  a 
megállapított  éves  rendes  szabadságából  15  nap  szabadságot   igénybe 
vegyen.

Határidő: 2012. július 10. nyilvántartásba történő bevezetés
Felelős:     Dr.Kórósi Emőke  jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
291/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozata

„Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó 
kerékpárutak felújításával Tatán és tematikus aktív turisztikai 

fejlesztések a kistérségben” című pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1. a  KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002  azonosító  számú,  „Az  Öreg-tavi  

Ökoturisztikai  Központ  kialakítása  ...”  című pályázat 
megvalósításához szükséges önerő többletet, azaz 1.539.922,-Ft-ot 
a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja,

2. a projekthez biztosítandó önerő összesen: 102.985.606,- Ft,
3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

Határidő: 1-2. azonnal
3. a költségvetési rendelet soron következő módosításakor

Felelős: Michl József polgármester



dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Szám: 292/2012.(VI.28.) Tata Kt.határozat                    Tárgy: Ornatus Kft
E.a.:    dr. Lantai Éva                                                         közterület-használati ügye

H A T Á R O Z A T

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tata Város Polgármesterének 
VI-37-10/2012. számú, 2012. április 25-én kelt határozatát helybenhagyja. 

A  határozat  ellen  további  fellebbezésnek  helye  nincs.  A  határozatot 
sérelmesnek tartó fél – jogszabálysértésre történő hivatkozással – a határozat 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozat bírósági felülvizsgálatát 
kérheti.  A  pert  az  önkormányzat  ellen  kell  indítani.  A  polgári  peres  eljárás 
illetékköteles.

I N D O K O L Á S



Az  Ornatus  Kft  Tata  Város  területén  az  utak  mellett  lévő  oszlopokon 
reklámhirdetéseket helyezett el. Az elhelyezett hirdetések után negyedévente 
kérelmezi a közterület használatot.

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak 
melletti  elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011, (X.21.) számú 
Kormány  rendelet  3.  §  (2)  bekezdése  alapján  jogellenes  azon  reklám célú 
berendezés a kihelyezés időpontjától függetlenül, amely közvilágítási-, villany- 
és  telefonoszlopon  került  elhelyezésre,  tekintet  nélkül  azok  közúthoz 
viszonyított helyzetére, amely a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, 
az út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, 
a járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével.

A rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiak állapíthatóak meg:

Az Ornatus Kft táblái közvilágítási-, villanyoszlopokon kerültek elhelyezésre. A 
reklámtáblák,  reklámhordozók és egyéb reklám célú  berendezések közutak 
melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) számú 
Kormány  rendelet  jogellenes  célú  berendezés  a  kihelyezés  időpontjától 
függetlenül,  amely  közvilágítási-,  villany-  és  telefonoszlopon  került 
elhelyezésre

A kormányrendelet szerint jogellenes táblafenntartásra jogszerűen közterület-
használati engedély nem adható.

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak 
melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) számú 
Kormány rendelet  5.  § alapján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell ezen rendeletet.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. június 27. 

A határozat a korábban hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 107. § 
(1)  bekezdésén,  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  LXV.  törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 11. § (2) bekezdésén alapul. 

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ötv. 11. § (3) bekezdése, valamint a Ket. 
109. § (1) bekezdése. 

Tata , 2012. …………

    Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
                                                                                       képviseletében:



           M i c h l   József
   polgármester

Határidő: a határozat közlésére -  2012. július 02.
Felelős:     Michl József polgármester

                        
T a t a ,  2012. június 28.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző
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