
K I V O N A T 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. szeptember 9-i 
rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 
 
 
 
30/2009.  (IX. 10.) ÖR.  Az iparosított technológiával épült lakóépületek  
    energiatakarékos korszerősítésének, felújításának  
    támogatásáról szóló, többször módosított  
    12/2002.(VI.01.) sz. rendelet módosítására 
 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete: a Közép-
dunántúli Operatív Program „Belterületi utak fejlesztése 
támogatására” - KDOP-2009-4.2.1/B pályázati kiírásra Tata 
Város Önkormányzata által benyújtott „A tatai Fáklya és 
Diófa utcák belterületi közutak felújítása” címő projekt 
tervezett bekerülési költségét: 413.855.894,- Ft összegben 
az igényelt támogatás összegét 179.029.423,- Ft összegben 
fogadja el. 
A pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz 
234.826.471,- Ft-ot, - sikeres pályázat esetén - a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja. 

 
Határid ı: - 2009. szeptember 9. (a határozat  
     továbbítására) 

- 2010. évi költségvetési rendelet 
megalkotása   (az önrész biztosítására) 

       Felelıs:  Michl József polgármester 
     dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
281/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a polgármesteri    

hivatal akadálymentesítéséhez 2006-ban készített tervek    
módosítására a legkedvezıbb árajánlatot benyújtó    
tervezıt megbízza maximum 400.000 Ft + ÁFA, azaz    
bruttó 500.000 Ft-os áron. 
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2. Pályázatot nyújt be az Egyenlı esélyő hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz” –KDOP-2009-5.3.2. pályázati 
kiírásra. A pályázati projekt megnevezése: A tatai 
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítı 
munkálatainak elvégzésére, és a pályázatíró megbízására 
bruttó 75.000 Ft + - nyertes pályázat esetén - 2%-os 
sikerdíj összegben. 

3. A projekt tervezett bekerülési költsége: kb. 35.000.000,- Ft 
    Az igényelt támogatás összege kb. 31.500.000,- Ft. 

  A pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét  
  (10%), azaz kb. 3.500.000,- Ft-ot keretösszegként, -             
 sikeres pályázat esetén - a 2010. évi költségvetésérıl    
  szóló rendeletében biztosítja. 

 
        Határid ı: 1-2. pont: 2009. szeptember 30. 

          3.pont: 2010. évi költségvetési rendelet  
megalkotása 

       Felelıs:  Michl József polgármester 
     dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
282/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. Támogatja pályázat benyújtását a Értékmegırzı és  

 funkcióbıvítı városrehabilitáció 20 000 fı feletti  
 városokban – KDOP-2009-3.1.1/A jelő pályázati kiírásra.  
 A szükséges önerı mértékérıl a pályázat elıkészítésének  
 idıszakában külön dönt. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítı 
munkálatainak elvégzésére, a tanulmányterv 
elkészíttetésére, valamint a pályázatíró kiválasztására. 

3. A 2. pontban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez 
10.000.000 Ft-t biztosít a 2009.évi költségvetés terhére. 

 

Határid ı: 1-2. pont: 2009. november 15. 
   3.pont a 2009. évi költségvetés soron  
                    következı módosítása. 

        Felelıs:  Michl József polgármester 
     dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
283/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. Pályázatot nyújt be a KDOP 2.1.1/ B – A régió arculatát 

meghatározó integrált és tematikus vonzerı-fejlesztések 
támogatása pályázati kiírásra. A pályázati projekt 
megnevezése: A kerékpáros barát város kerékpáros-
turisztikai alapinfrastruktúrájának kialakítása a város fı 
desztinációjának (Öreg-tó) irányában és térségében, 
ökoturisztikai központ kialakítása.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elıkészítı     
munkálatainak elvégzésére, a pályázatíró kiválasztására  
és a tanulmány elkészítésére, amelyre 5.000.000,- Ft  
összegő önerı keretet biztosít. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezett 
ökoturisztikai központ – jelenleg kajakház - elvi építési 
engedélyes tervek elkészítéséhez a legkedvezıbb 
árajánlatot benyújtott tervezıt, a H'art CAD Építész és 
Mérnök Iroda Kft-t megbízza 1. 760.000 Ft + ÁFA, azaz 
bruttó 2.200.000 Ft-os áron. 

 

Határid ı: 1-2. pont 2009. szeptember 30. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

     dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
284/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete: 
1. A József A. utca csapadékvíz elvezetése vízjogi 

engedélyezési eljárásához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megszerzése érdekében elfogadja az MNV 
Zrt. által a Komáromi utca alatti csapadékcsatorna 
átvezetéséért kért 300 Ft/m2 kártalanítás összeget, 
összesen 9.600,- Ft-ot - azt az MNV Zrt. részére megfizeti 
-, vállalja továbbá a vezetékjog alapításához szükséges 
változási vázrajzok elkészíttetését. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a létesítmény 
tulajdonjogát is rendezı írásbeli megállapodást kössön a 
földterület tulajdonosával (MNV Zrt.). 

3. Támogatja a Tata Tavasz - Nagy Lajos – Váci Mihály 
utcák csapadékvíz elvezetésére vonatkozó pályázat 
elkészítését.  
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4. Felhatalmazza a Polgármestert mindkét pályázatra 
vonatkozóan a pályázatíró kiválasztására és 
megbízására, és az elıkészítés egyéb feladatainak 
ellátására (kártalanítás, változási vázrajz stb.), erre a 
2009. évi költségvetésében 3-3.000.000 Ft keretösszeget 
biztosít. 

 
Határid ı: 1 - 2. pont: 2009. december 31. 

          3. pont: 2009. október 14. 
     4. pont: 2009. évi költségvetési rendelet    
                  soron következı módosítása 

        Felelıs:  Michl József polgármester 
              dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
285/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. elfogadja az I-202-197/2009.sz. elıterjesztés mellékletét  

képezı kölcsönszerzıdés tervezetét. Felkéri a  
Polgármestert  és a Jegyzıt, kösse meg a szerzıdést, a  
kivitelezésre vonatkozó szerzıdések ismeretében. 

2. az Öko program további finanszírozására 25.000.000,- 
Ft keretösszeget  - a költségvetés soron következı 
módosításakor - kötvényforrásból biztosít.  

 
Határid ı: 1. pont folyamatos 

       2.pont költségvetés soron következı módosítása 
Felelıs:   Michl József polgármester 

             dr. Horváth Tivadar jegyzı  
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
286/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. Pályázatot nyújt be Projekt Partnerként a Magyarország-

Szlovákia Határon átnyúló együttmőködési program 2007-
2013 HUSK 09/01 pályázati kiírásra. A pályázati projekt 
megnevezése: Magyar-szlovák Kocsi-, Lovas-, Öko 
sztráda. 

2. A projekt tervezett bekerülési költsége: 80.280.000,- Ft.  
   Az igényelt támogatás összege 76.266.000,- Ft. 

   A pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz    
   4.014.000,- Ft-ot, sikeres pályázat esetén a 2010. évi  
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   költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja. 
 

Határid ı: 1. pont: 2009. szeptember 29. 
2.pont: 2010. évi költségvetési rendelet  

                                     megalkotása 
 Felelıs:  Michl József polgármester 

             dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
287/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. Pályázatot nyújt be Projekt Vezetı Partnerként a  
    Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló együttmőködési  
     program 2007-2013 HU-SK 09/01/1.7.1 pályázati kiírásra  
     a Tata – Szıgyén kapcsolatok keretében sorra kerülı  
     2010. évi rendezvények megvalósítására 

 
2. A szükséges pályázati önrész összegét sikeres pályázat 

esetén a 2010. évi költségvetésérıl szóló rendeletében, a 
nemzetközi kapcsolatok elıirányzata terhére, legfeljebb 
3300 euró keretösszegig biztosítja. 

 
Határid ı: 1. pont: 2009. szeptember 29. 

2. pont: 2010. évi költségvetési rendelet  
                                      megalkotása 
Felelıs:  Michl József polgármester 

     dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
288/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. Projekt Partnerként részt kíván venni az Egymás felé. 

Turisztikai kerékpárút-fejlesztés címő magyar-szlovák 
CBC-pályázaton.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok aláírására, a pályázat 
benyújtására. 

3. A pályázathoz szükséges önrész összegét maximum 
2.000.000,- Ft értékhatárig biztosítja a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletében. 

 
Határid ı: 1-2. pont: 2009. szeptember 30. 



 6 

   3.pont: 2010. évi költségvetési rendelet  
                                           megalkotása 
Felelıs:  Michl József polgármester 

     dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
289/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. Vezetı Partnerként részt kíván venni a Hídépítés. A Pons 

Danubii EGTC fejlesztésének megalapozása címő CBC-
pályázaton.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok aláírására, a pályázat 
benyújtására, valamint a pályázatíró megbízására bruttó 
150.000 Ft-os díjért. 

3. A pályázathoz szükséges önrész összegét maximum 
900.000,- Ft értékhatárig biztosítja a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletében azzal, hogy ez az 
összeg az EGTC tagdíj befizetésekor jóváírható lesz. 

 
Határid ı: 1-2. pont: 2009. szeptember 29. 

   3.pont: 2010. évi költségvetési rendelet    
                                              megalkotása 
Felelıs:  Michl József polgármester 

     dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
290/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
1. a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár fenntartója, támogatja 

a TIOP-1.2.3./09/01 kódszámú „Tudásdepó-Expressz” – 
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- 
fejlesztése tárgyában címő pályázatra beadott projektben 
tervezett tevékenységeket, 

2. a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint, a 
projekt befejezését követı 5. év végéig fenntartja és 
üzemelteti, 

3. vállalja, hogy a támogatásból beszerzett eszközökkel 
kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik, 
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használatából bármely szervezetnek jogtalan elınye nem 
származik, 

4. mint kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden 
dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 
2020. december 31-ig megırzi. 

5. felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztéshez 
mellékelt nyilatkozat aláírására 

 
Határid ı: 2009. szeptember 15. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 

 
 
T a t a ,  2009. szeptember 9. 
 
 
 
 
       Dr. H o r v á t h  Tivadar 
        jegyzı 
 


