
K I V O N A T 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. augusztus 12-i rendkívüli ülése 
jegyzıkönyvébıl 
 
 
25/2009. (VIII.13.) sz. ÖR   A Nemzeti Energiatakarékossági Program 

energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati 
támogatásáról szóló, többször módosított 14/2008. 
(III.28.) számú rendelet módosítására 

 
26/2009. (VIII.13.) sz. ÖR  Az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos korszerősítésnek, felújításának 
támogatásáról szóló, többször módosított 12/2002. 
(VI.01.) számú rendelet módosítására 

 
 

27/2009. (VIII.13.) sz. ÖR  A lakáscélú helyi támogatási rendszer szabályairól szóló 
14/2004. (IV.01.) számú rendelete módosítására 

 
 
28/2009. (VIII.13.) sz. ÖR  A gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 

23/2001./VII.01. / sz. rendelet módosítására 
 

 
29/2009. (VIII.13.) sz. ÖR  Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és 

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

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
265/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a NEP pályázatok 
önkormányzati támogatására 20.000.000,- Ft-ot biztosít mely összeget a 
2009. évi költségvetés soron következı módosításkor a költségvetésében 
elkülönít 
Határid ı:  2009. októberi képviselı-testületi ülés 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı  
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
266/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az iparosított 
technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését és 
energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának 
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önkormányzati támogatására 50.000.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi 
költségvetés terhére. Továbbá 50.000.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi 
költségvetésben visszatérítendı támogatásra. 
 
Határid ı:  2010. évi költségvetési rendelet megalkotása 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 dr. Horváth Tivadar jegyzı  
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
267/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete: 
1. a tatai távhıszolgáltatás biztosítása tárgyú koncessziós szerzıdést, – 

amelyet a MENERT spol. s.r.o.-val kötött az önkormányzat, és 2009. 
március 25-én írt alá –, azonnali hatállyal felmondja, és a kártérítés 
érvényesítése iránti per megindításával kapcsolatos teendık 
végrehajtására megbízza a Jegyzıt. 

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy hosszú távú bérleti 
szerzıdést kössön a Tatai Távhıszolgáltató Kft-vel a 
távhıszolgáltatáshoz szükséges eszközök üzemeltetésére, azzal a 
kikötéssel, hogy azt a testület évenként felülvizsgálja. 

3. felkéri a Tatai Távhıszolgáltató Kft. menedzsmentjét, hogy a cég 
hosszú távú fejlesztéseire dolgozzon ki egy javaslatot, EU-s pályázati 
lehetıségeket figyelembe véve, támogatva a megújuló energiákat. 

4. szándékát fejezi ki, hogy az ÖKO Programban meghirdetett 
fejlesztéseket a jövıben is támogatja, ezért felkéri a hivatalt, hogy 
amennyiben központi támogatás nem kerül kiírásra, akkor dolgozza 
ki az önkormányzati támogatás rendszerét. 

5. szándékát fejezi ki a KEOP-2009-4.2. jelő Európai Uniós pályázat 
benyújtására, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat írójának 
kiválasztására, és erre 10.000.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

6. a Tatai Távhıszolgáltató Kft-nek felújításra, karbantartására 
20.000.000 Ft-ot biztosít. 

 
Határid ı:  1-3., 5. pontra: 2009. szeptember 30. 
 4., 6. pontra: 2009. október 30. 
Felelıs: dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
268/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Távhıszolgáltató Kft. taggyőlésének jogait gyakorló alapító 
- a Társaság 2009. évi üzleti tervét a tervmellékletében szereplı 

eredmény kimutatásban meghatározottak szerint elfogadja. A 
tervezett adózás elıtti eredmény 897 E Ft. 
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Határid ı:  folyamatos 
Felelıs:  Mihalovits András ügyvezetı igazgató 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
269/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete: 
1. elhatározza a Pons Danubii Korlátolt Felelısségő Európai Területi 

Együttmőködési Csoportosulásban való részvételét, felhatalmazza a 
Polgármestert a csatlakozásról szóló egyezmény aláírására és 
tervezetként elfogadja az Alapszabályt.  

2. 2009. évi költségvetésében biztosítja a Pons Danubii Korlátolt 
Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás éves 
tagdíját 150 forint/lakos/év alapulvételével. 

Határid ı:  a pénzügyi fedezet biztosítására a 2009. évi költségvetés 
következı módosítása 

 pénzügyi teljesítésre: a szervezet nyilvántartásba vételét 
követı 60 nap 

Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
270/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. teljes jogú tag önkormányzatként csatlakozik a közhasznú egyesület 

formájában megalakuló helyi TDM szervezethez, az önkormányzat az 
egyesület alapításában alapító tagként részt vesz, az alapító okirat 
aláírására, valamint a pályázati kiírás szerinti nyilatkozatok 
megtételére felhatalmazza a Polgármestert,  

2. vállalja, hogy a TDM szervezet kiszámítható mőködésének 
biztosítása érdekében a projekt megvalósítás idıtartalmára és a 
projekt befejezésétıl számított 5 éven keresztül a TDM 
munkaszervezet minimális éves szakmai és mőködési forrásainak 
75%-át - 15 millió forintot - biztosítja 

3. vállalja, hogy csak egy helyi TDM szervezetnek lesz teljes jogú tagja 
4. támogatja a KDOP-2008.2.2.1./A kiírásra benyújtandó pályázati 

elképzelést, melyhez a szükséges önrészt (minimum 6 millió forint, 
maximum 7,5 millió forint) biztosítja 

5. vállalja, hogy az egyesülettel középtávú Együttmőködési 
Megállapodást köt, a következı tartalommal: 
• az önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat, 

kapacitásokat, s a turizmussal kapcsolatos kompetenciákat 
átruházza a TDM szervezetre: 
- turisztikai információszolgáltatás 
- turisztikai marketing 

• az önkormányzat a Támogatási Szerzıdés megkötésétıl 
számított 1 éven belül kötelezıen és teljes körően átadja a 
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Tourinform Iroda mőködési és fenntartási jogosítványait a TDM 
szervezetnek 

• az önkormányzat vállalja, ha a TDMSz mégis megszőnik, vagy 
mőködése ellehetetlenül, akkor a helyi önkormányzat a 
turisztikai információszolgáltatást a korábbi feltételeknek 
megfelelıen biztosítja 

• az önkormányzat vállalja, hogy informatikai fejlesztésében az 
alapvetıen turisztikai információszolgáltatási céllal kialakított 
desztinációs web felületeket a helyi TDM szervezetnek átadja, 
aki azt a továbbiakban szerkeszti, üzemelteti és fejleszti 

• az önkormányzati web portál átlinkeléssel biztosítja a 
desztinációs turisztikai portálhoz/rendszerhez való közvetlen 
hozzáférést 

• az önkormányzat a turizmust érintı döntéseik elıterjesztéseit a 
helyi TDM szervezetek számára véleményezésre megküldik és 
a TDM szervezetek javaslatait döntéseik meghozatalánál 
figyelembe veszik 

6. felkéri a hivatalt, hogy a költségvetés soron következı módosításakor 
a pályázati önerıt és a munkaszervezet éves szakmai és mőködési 
forrásainak 2009. évi arányos összegét, majd ezt követıen évente a 
mőködéshez szükséges 15 millió Ft-ot tervezze a költségvetés 
terhére. 

7. felkéri azon önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, 
amelyek feladatkörét a turisztika, illetve a TDM szervezet 
létrehozásával, mőködésével kapcsolatos tevékenységek érintik, 
csatlakozzanak az. 1. pontban meghatározott egyesülethez 

 
Felelıs: 1-5. pontok Berczelly Attila, Tatai Városkapu Közhasznú 

Zrt. mb. vezérigazgató 
6. pont: Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
7. pont: gazdasági társaságok ügyvezetıi 

Határid ı: 1-5. és 7. pontok 2009. szeptember 4. 
6. pont a költségvetés soron következı módosítása, illetve 
az éves költségvetések elfogadása 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
271/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
- elhatározza, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. útján, a KEOP 

keretében az Angolkert növényzetének pótlására, ápolására, valamint 
a vízfolyások és a Cseke tó  rendbetételére /kotrás, iszapréteg 
eltávolítás/ pályázatot nyújt be és a szükséges elıtanulmányokat 
elkészítteti. 

- A pályázati önerıként 2 M Ft-ot, a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére max. 8 m Ft keretösszeget biztosít a kötvényforrás 
terhére 

- felkéri a polgármestert és a jegyzıt a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.-vel az Angolkert fenntartására kötendı megállapodás 
elıkészítésére.  
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- felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a pályázatíró kiválasztására 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határid ı:  a pénzügyi fedezet biztosítására: a költségvetés soron 

következı módosítása 
 az együttmőködési megállapodás elıkészítésére és a 

pályázatíró kiválasztására: 2009. október 30. 
Felelıs: Michl József polgármester   

 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
272/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az I-202-
183/2009. sz. elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírást. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírással kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Határid ı:  2009. október 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 dr. Horváth Tivadar jegyzı  
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
273/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati  Képviselı-testülete  50.000 forinttal 
támogatja a Magyar Kézmővességért Alapítványt a Magyar 
Kézmővesség országos pályázat fotoalbumának kiadásában. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: 2009.08.15. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
274/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Mihalovits Andrást 2009. 
szeptember 1. napjától 2010. május 31. napjáig megbízza a Tatai 
Távhıszolgáltató Kft. ügyvezetıi feladatainak ellátásával, alapbérét 
bruttó 284.000 Ft/hó összegben állapítja  meg. 
 
Határid ı: 2009. szeptember 1.  
Felelıs: Michl József, polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
275/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  10.000 Ft iskolakezdési 
támogatásban részesíti az Önkormányzat intézményeiben, kórházában, 
valamint a polgármesteri hivatalban dolgozó, a  támogatás 
igénybevételére jogosult munkavállalók gyermekeit az alábbiak szerint: 
 
   Jogosult gyermekek száma (fı):  Összeg (Ft.): 
Intézmények (IGH): 200  2.000.000 
Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és Rendelı Intézet: 126  1.260000 
Polgármesteri Hivatal:    60     600.000
  
Önkormányzat összesen: 386  3.860.000 

 
A támogatás fedezetét a képviselı-testület a 2009. évi költségvetésében a 
mőködési tartalék terhére, a soron következı költségvetési rendelet 
módosításakor biztosítja. 
 
Határid ı:  kifizetésre 2009. szeptember 1., illetve költségvetési 

rendelet soron következı módosítása 
Felelıs: Michl József polgármester 

 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
276/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
intézményátszervezéssel kapcsolatban hozott 58/2009.(III.25.) valamint 
az 59/2009.(III.25.) sz. határozatokat – a Bartók Béla Óvoda és a Kuckó 
Óvoda alapító okiratainak módosításáról - visszavonja azzal, hogy az 
átszervezési szándékát fenntartja és felkéri a hivatalt, hogy az alapító 
okiratok módosítását 2010. március 31-ig ennek megfelelıen készítse 
elı.  
 
Határid ı: 2010. március 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
277/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. a Tata,  Május 1. út 37. 1/3/12 szám alatti, 55 m2 nagyságú 

összkomfortos lakást törli a szociális bérlakások listájáról és 
költségalapú bérlakássá nyilvánítja azzal, hogy az ingatlanra  a tatai 
Árpád-ház Szent Erzsébet Kórház bérlıkijelölési jogát biztosítja 
határozatlan idıre.  
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2. Bérleti szerzıdést köt a Tata,  Május 1. út 37. 1/3/12 szám alatti, 55 

m2 nagyságú összkomfortos lakásra a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Szent Borbála Kórház fıigazgatójával Dr. Kovács 
Józseffel azzal, hogy amennyiben tatai egészségügyi alapellátási 
okból az ingatlanra az Önkormányzatnak szüksége van, úgy a bérleti 
szerzıdést megszünteti. 

 
Határid ı:  2009. szeptember 30. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
278/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Riszter Jánosnét 2009. 
08. 13. napjától  határozott idıre –a vezetı távollétének idejére- 2010. 08. 
31 napjáig megbízza az Intézmények Gazdasági Hivatala magasabb 
vezetıi feladatainak ellátásával. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
megfelelı, garantált illetményét havi 167.500 Ft-ban megállapítja. 
Magasabb vezetıi pótlékát az illetménypótlék számítási alap 300%-ában 
(60.000 Ft) határozza meg. 

 
Határid ı:  2009. augusztus 13. 
Felelıs: Michl József, polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének  
279/2009./VIII.12./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tóth Gabriellát a 
zeneiskola jelenlegi igazgatóját megbízza a 2009/2010. tanévre, 
nevezetesen 2009. augusztus 16. napjától 2010. augusztus 15. napjáig a 
Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézménye magasabb vezetıi feladatainak ellátásával. 
Magasabb vezetıi pótlékát az illetménypótlék számítási alap 300 %-ában 
(60.000 Ft) határozza meg.  
 
Határid ı:  2009. augusztus 16. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 
T a t a , 2009. augusztus 13. 
 
 
 

Dr. Horváth Tivadar 
jegyzı 


