
K I V O N A T 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. augusztus 18-án 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 

    23/2010. /VIII.25./ ÖR. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. 
(XII.06.) módosításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
275/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 M forint 
összegben támogatást nyújt a Tatai Református Egyházközség 
részére, a Tata, Kocsi u. 15. szám alatti, 24 hrsz-ú templom 
megnevezéső ingatlan toronysüvegének felújítására, a kötvény 
tartalék terhére.  

 
Határid ı: az értesítésre 2010. augusztus 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
276/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Fényes Fürdı Kft. taggyőlésének jogait gyakorló alapító a 
Társaság 2010. évi üzleti tervét 70.100 E Ft tervezett bevétellel 
és 67.930 E Ft tervezett kiadással jóváhagyja.    

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Huszár Anett ügyvezetı 
  
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
277/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testülete 

1. elfogadja a Tatai Városfejlesztı Kft-vel kötendı, az 1.3-
170/2010. számú elıterjesztéshez mellékelt 
alapszerzıdést és megbízási szerzıdést a „Tata Kossuth 
tér városközpont értékmegırzı rehabilitáció címő KDOP-
3.1.1/A pályázat beruházásainak elıkészítésére és 
felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására 
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2. elfogadja a pályázathoz szükséges eljárásrendet 
3. megbízza a polgármestert a pályázat megvalósítását 

segítı Stratégiai Testület felállítására a pályázatban 
megfogalmazottak szerint 

4. felhatalmazza a polgármestert a Kossuth tér generál 
kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerzıdések 
aláírására az Artborétum Kft-vel 

5. a Kossuth tér többlet tervezési feladatok kifizetésére 
8.000.000,- Ft-ot csoportosít át. Ennek fedezete az 
Akácfa utcai kisajátítási elıirányzatból 2.500.000,- Ft, a 
Piarista rendház átalakítás elıirányzatból 2.125.000 Ft, a 
Rendezvényház megvalósíthatósági tanulmány 
elıirányzatból 2.625.000,- Ft és a Fényes fürdı 
környezet terhelhetıségi elıirányzatból 750.000,- Ft, 
összesen 8.000.000,- Ft. 

 
Határid ı: 1-3. pont: 2010. augusztus 31. 
  4-5. pont: 2010. augusztus 18. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
278/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testülete 

1. nyilatkozik arról, hogy a pályázatban megjelölt cél, feladat 
megfelel a települési önkormányzat Képviselı-testülete 
által elfogadott általános rendezési (településszerkezeti), 
illetve a részletes rendezési (szabályozási) tervnek 

2. felhatalmazza a polgármestert, nyilatkozzon arról, hogy a 
megépítendı kerékpárút nyomvonala illeszkedik a helyi 
szabályozási tervhez, és a helyi kerékpáros közlekedési 
hálózati tervhez, koncepcióhoz. 

 
Határid ı: 1-2. pont: 2010. augusztus 18. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
279/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Bartók 
Béla úti óvoda parkolóinak megépítésére a költségvetési 
rendeletben elfogadott 17.000.000,- Ft kiegészítéseként 
további 15.000.000-Ft-ot biztosít, melyet a beruházással 
kapcsolatos közbeszerzések elıirányzatból csoportosítja 
át. 

 
Határid ı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
280/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 

  Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
Fazekas utca 47. szám alatt lévı épületének 
beruházásához 6.550.000,- Ft-ot biztosít a szakértıi díjak 
(682001 szakfeladat) terhére.  

 
Határid ı: 2010. augusztus 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
281/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tata, 
Mindszenty tér 11. fsz. 2. szám alatti költség alapú bérlakás 
bérlıjeként Barsi Éva Esztergom, Schweidel J. u. 4/c. 3/12. 
szám alatti lakost kijelöli, legfeljebb az Eötvös József 
Gimnázium és Kollégiumi igazgatói feladatai ellátásának idejére. 
 
Határid ı: 2010. augusztus 20. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
282/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tóka Szabolcsot 
2010. augusztus 19. napjától határozatlan idıre a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(Kjt.) alapján közalkalmazotti jogviszonyba kinevezi és 2010. 
2010. augusztus 19. napjától 2015. augusztus 15. napjáig 
megbízza a Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézményének magasabb vezetıi 
feladatainak ellátásával.  
A Kjt.-nek megfelelı fizetési osztályba és fizetési fokozatba 
besorolja, garantált illetményét megállapítja. Magasabb vezetıi 
pótlékát az illetménypótlék számítási alap 300 %-ában (60.000,- 
Ft) határozza meg. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 1. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
283/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Természetes 
Életmód Alapítványnak 300 E. Ft támogatást biztosít a 
környezetvédelmi alapon belül „A város természeti és épített 
környezetének megırzése, a környezetállapot javítását szolgáló 
kezdeményezések elısegítése és a környezeti nevelés, a 
környezettudatosság támogatása” címmel a Városfejlesztési és 
Gazdasági Bizottság által meghirdetett pályázat keretébıl. 
 
Felelıs: dr. Horváth Tivadar jegyzı 
Határid ı:  2010. augusztus 31. 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
284/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. II. félévi 
üléstervét módosítja azzal, hogy a szeptemberi ülését 2010. 
szeptember 1-jén tartja. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 01. 
Felelıs:     Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
285/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10.000 Ft 
összegő iskolakezdési támogatásban részesíti az 
Önkormányzat intézményeiben dolgozó, a támogatás 
igénybevételére jogosult munkavállalókat. 
A támogatás fedezetét a képviselı-testület a 2010. évi 
költségvetésében a mőködési tartalék terhére, a soron 
következı költségvetési rendelet módosításakor a következık 
szerint biztosítja. 
 
       Bruttó összeg (Ft): 
Intézmények Gazdasági Hivatala   2.700.000 
Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és Rendelıintézet   1.300.000 
Önkormányzati intézmények összesen:  4.000.000 
 
Határid ı: kifizetésre 2010. szeptember 1., illetve költségvetési 

rendelet soron következı módosítása 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
286/2010./VIII.18./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tata Város Helyi 
Választási Bizottsága  

 
tagjainak: 

- Langmár Istvánné Tata, Bottyán J. u. 4. sz. alatti lakost 
- Markos Anikó Tata, Eötvös u. 13. sz. alatti lakost, 
- Roskoványi Tamásné Tata, Május 1. u. 37. sz. alatti lakost, 

 
póttagjának: 

- Pereczné dr. Kóbori Zsuzsanna Tata, Aradi vértanuk útja 
18. sz. alatti lakost 

 
megválasztja. 
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A választási bizottság választott tagjainak megbízatása az 1997. évi 
C. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a következı általános 
választásra létrehozandó helyi választási bizottság alakuló üléséig 
tart. 

 
 
Határid ı: 2010. augusztus 19. értesítésre 
Felelıs: Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
 
T a t a , 2010. augusztus 19. 
 
 
  
                                 Dr. H o r v á t h    Tivadar 
                                          jegyzı 


