
K I V O N A T  

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2014. november 26-án 
megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete  

a helyi önkormányzati képvisel ők és a bizottság elnökének és tagjainak 
tiszteletdíjáról 

 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
21/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete  

Tata Város Önkormányzata jelképeir ől, azok használatának-, valamint  
a közterületek fellobogózásának rendjér ől 

 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezés ük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házsz ám-megállapítás 

szabályairól 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete 
Tata Város Építési Szabályzatáról szóló  

38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

24/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete 
 a helyi ipar űzési adóról 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
341/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 2014. november 26-i képvisel ő-testületi ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
mellékletét képező I-54-27/2014. sz. meghívón szereplő témákat 
tárgyalja az alábbiak szerint: 
 

N A P I R E N D :  
 
Választáshoz kapcsolódó előterjesztés: 
 

1. a.)  A bizottságok elnök-helyetteseinek megválasztása 
b.) A pénzügyi és városfejlesztési bizottság nem képviselő bizottsági 

tagjának megválasztása 
c.) Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

 Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
 Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

2. a.)  Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata I. olvasat 
b.) Rendelet-tervezet a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság 

elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról  
c.) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzata jelképeiről, azok 

használatának, valamint a közterületek fellobogózásának rendjéről 
 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :          dr. Kórósi Emőke jegyző 

3. Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről, utcanév- és 
házszámtáblák elhelyezéséről, valamint a házszámozás rendjéről szóló 
8/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester  
Előadó:           dr. Kórósi Emőke jegyző 

                                 dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
 

4. A vasút-rekonstrukcióval kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosítása 
a)   Szerkezeti terv módosítása 
b) Rendelet-tervezet Tata Építési szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :          Kiss Zsolt főépítész 
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5. a.) Rendelet-tervezet a helyi iparűzési adóról  
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:           dr. Kórósi Emőke jegyző 

Lantainé Nagy Mária pénzügyi és 
városfejlesztési irodavezető 

Fesselné Harsányi Marietta adócsoport vezető 
 

b.) Beszámoló az építményadóról, a telekadóról, az idegenforgalmi 
adóról, a helyi iparűzési adóról, valamint a talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendeletekben foglaltak és a gépjárműadóról szóló 
1991. évi LXXXII. tv. 2014. évi hatályosulásáról 
Előterjeszt ő: dr. Kórósi Emőke jegyző 
Előadó:          Lantainé Nagy Mária pénzügyi és 

városfejlesztési irodavezető 
Fesselné Harsányi Marietta adócsoport vezető  
 

Költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések: 
          

6. Tata Város Önkormányzatának a 2015. évi költségvetési koncepciója                                                                            
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :          dr. Kórósi Emőke jegyző 

  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és 
városfejlesztési irodavezető 
 

7. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról                       

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :          dr. Kórósi Emőke jegyző 

                                       Lantainé Nagy Mária pénzügyi és 
városfejlesztési irodavezető 

Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 
8. Költségvetési támogatásra irányuló kérelem  
          Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 

Előadó :    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
   Ősz Tibor intézményi referens 

Meghívott:      Szárazné Dr. Jónás Ágnes a Mági-Med Kft. 
képviseletében 

 
9. A Fellner Jakab Kulturális Alapítvány kérelme 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási  csoportvezető 
Meghívott:  Hermann Gábor a Fellner Jakab Kulturális Alapítvány 

elnöke 
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Pályázattal kapcsolatos előterjesztések: 
 

10. Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor megvalósításának 
helyszíne 

Előterjeszt ő:   Michl József polgármester 
Előadó:    Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

 
Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztés:           

 
11. A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőjével kapcsolatos döntések 

meghozatala 
Előterjeszt ő:  Michl József, polgármester 
Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási csoportvezető 
Mürkl Levente környezetvédelmi 

és energetikai referens 
Meghívott : Toplak Tamás – Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 

Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Kft. 
ügyvezetője 
Kristóf Jánosné a Law On Conto Zrt. könyvvizsgálója 

 
 

Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 

12. Tata, Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca – 
Nagykert utca által határolt terület településrendezési eszközeinek 
módosítása 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:           dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és        

   vagyongazdálkodási csoportvezető 
    Kiss Zsolt főépítész 

Meghívott :      Galambos Lajos (KLP Lovarda Lakópark Project   
                                                Ingatlanforgalmi Kft.) 
 

13. A Süpe Bt. kérelme Tata Építési Szabályzata Gksz-IP-7 övezeti 
előírásának módosítására 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester  
Előadó:   Kiss Zsolt főépítész 

 
 

14. Újhegyi városrész tervezett lakóútjai 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :  Kiss Zsolt főépítész 
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Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

15. A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések (Kőkúti Általános 
Iskola területe)    
a.) az építendő  sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozatala 
b.) a  jégpálya kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívott:   a.) ponthoz: Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke és 

Kökény Tamás pályázatíró 
b.) ponthoz: Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. 
  vezérigazgatója 

 
16. Beszámoló Tata Város Önkormányzata által bérbe adott üzlet- és 

irodahelyiségek ellenőrzéséről 
Előterjeszt ő:  Michl József  polgármester 
Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási  csoportvezető 
 

17. Beszámoló Tata Város Önkormányzata által haszonbérbe adott 
ingatlanok ellenőrzéséről 

Előterjeszt ő:  Michl József  polgármester 
Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási  csoportvezető 
 

18. A Vaszary villa  jövőbeni hasznosítása 
Előterjeszt ő:  Michl József  polgármester 
Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási  csoportvezető  
 
 

19. A tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szám alatti ingatlan 
hasznosítása 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

                                                 vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

20. Tata, Kosztolányi D. u. 2. szám alatti, 3063/2 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó bérleti jog átadása 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 

21. Lakáscsere kérelem  
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási  csoportvezető  
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Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
 

22. A Szociális Alapellátó Intézményt érintő döntések 
a.)  A Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosítása 
b.)  A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 
Előterjeszt ő:      Michl József polgármester 
Előadó :  Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 

   Ősz Tibor intézményi referens 
Meghívott : Székely Csaba igazgató 
 

 

23. a.) Az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratának módosítása  
b.) Tata Város Önkormányzata és az Intézmények Gazdasági Hivatala 

közötti a Tata, Bercsényi u. 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó 
használatba adási szerződés  

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens  

dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 

Meghívott:    Riszter Jánosné igazgató    
        

24.  A Tatai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása  
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:           Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
 
 

25. A Tatai Kertvárosi Óvoda vezetőjének felmentési kérelme  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :        Takács Zoltán személyügyi referens 

 

Egyebek: 
 

26. a)  A Vértes Volán Zrt. előzetes tájékoztatója Tata város 2014. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan  
 

b) A helyi autóbuszjáratokon 2015. január 1-től alkalmazandó viteldíjak 
és pótdíjak megállapítása és a Közszolgáltatási szerződés 
módosítása 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 
Meghívott:   Németh Tamás a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója 

27. Tata Város Önkormányzata 2015. évi ellenőrzési terve 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :  Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 
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28. A képviselő-testület 2015. I. félévi munkaterve 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
29. A tatai nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
       Előadó:           dr. Kórósi Emőke jegyző 

           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és 
         városfejlesztési irodavezető 

 
30. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai elfogadásáról 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :          Takács Zoltán személyügyi referens 

 
 

31. Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

32. A 2010 – 2014. közötti önkormányzati ciklus alpolgármestereinek 
adható juttatásról 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Beszámoló, tájékoztató 
 

33. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 

  Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
 

34. Interpellációk, kérdések. 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
342/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a bizottságok elnökhelyetteseinek megválasztásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
   - a humán és ügyrendi bizottság elnökhelyettesének Dr. Varga András 
         képviselő bizottsági tagot, 
   - a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökhelyettesének Viczenáné 
Czégény Ágnes képviselő bizottsági tagot megválasztja.  
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
343/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a pénzügyi és városfejlesztési bizottság nem képvis elő bizottsági 
tagjának megválasztásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyi és városfejlesztési 
bizottság nem képviselő bizottsági tagjának, dr. Pethő Emilnek lemondása 
következtében megüresedett bizottsági helyre Magyar Balázst megválasztja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a bizottsági tag megválasztásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid ő:  2014. december 10. 
Felelős:     dr.Kórósi Emőke jegyző 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
344/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 128/2002. (IX.25.) sz. határozattal jóváhagyott 
Tata Településszerkezeti Terv módosításáról 

 
Tata Város Képviselő-testülete a 128/2002. (IX.25.) sz. határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti Terv T-2/A tervlapját jelen határozat 1. 
mellékletén jelölt „tervezési területtel” módosítja.  
 
Határid ő:  2014. november 27. 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
345/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a helyi adókról és gépjárm űadóról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építményadóról, a 
telekadóról, az idegenforgalmi adóról, a helyi iparűzési adóról, valamint a 
talajterhelési díjról szóló helyi önkormányzati rendeletekben foglaltak és a 
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2013. évi hatályosulásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelős:      dr. Kórósi Emőke jegyző 
Határid ő:   értesítésre: azonnal 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
346/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójá nak elfogadásáról, 
és a 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározá sáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tata Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepcióját és az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének tervezéséhez az alábbi költségvetési irányelveket 
határozza meg: 

1. A 2015. évi költségvetés tervezésekor a nullbázisú és vegyes, 
feladatalapú tervezési módszert kell alkalmazni. 

2. A 2015. évi költségvetésnek biztosítania kell az önkormányzat 
gazdálkodásának egyensúlyát, a szigorúan takarékos gazdálkodást, a 
pénzügyi stabilitást. 

3. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása prioritást élvez. A nem 
kötelező, önként vállalt feladatokat a tervezést megelőzően át kell 
tekinteni és csak abban az esetben vállalható fel kötelezettségként, ha 
annak forrása rendelkezésre áll. Az intézmények kötelező 
alapfeladatainak megfelelő színvonalú ellátásához biztosítani kell a 
szükséges forrásokat 

4. Hitelfelvételre kizárólag indokolt esetben, a Kormány engedélyével 
kerülhet sor.  

5. Az előre nem tervezhető feladatok forrásaként működési és cél 
tartalékot kell képezni. 

6. Az adósságszolgálati kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről 
gondoskodni kell. 

7. Új feladat csak a források rendelkezésre állása esetén vállalható. 
8. Az elnyert pályázati támogatás hatékony felhasználását biztosítani kell. 

 
Határid ő: a 2015. évi költségvetés készítése 
Felelős:  Michl József polgármester  
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
347/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Az Önkormányzat 2014. háromnegyedévi gazdálkodásáró l 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 
háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
348/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Költségvetési támogatás nyújtása a Mági-Med Kft. ré szére  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 250 E Ft összegű költségvetési 
támogatást nyújt a Mági-Med Kft. (2890 Tata, Dadi út 30/D, képviseli: 
Szárazné dr. Jónás Ágnes) részére a Tata, Kosztolányi Dezső utca 2. szám 
alatt kialakításra kerülő – magántulajdonú – háziorvosi rendelő 
nővérszobájának és orvosi vizsgálójának bútorbeszerzéséhez. 
A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat általános működési 
tartalékának terhére biztosítja. 
 

Határid ő: Az előirányzat biztosítására: a költségvetés soron következő 
módosítása 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

349/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
A Fellner Jakab Kulturális Alapítvány kérelmér ől 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a 2014. évben a Fellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány részére, 

az önkormányzat költségvetésének általános tartalékának terhére 
1.500.000.-Ft-ot biztosít a Kálvária kápolna felújítása érdekében. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a I/1-238/2014. számú előterjesztés 3. 
számú mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének tervezésekor a Fellner Jakab Kulturális Közhasznú 
Alapítvány részére, a Kálvária kápolna felújítása érdekében 2.000.000-
Ft összegű támogatást tervezzen be. 

 

Határid ő: értesítésre: 2014. december 5. 
                  2. pont esetén: 2014. december 10. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
             

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
350/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor megvalós ításának 
módosított helyszínér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

1. visszavonja a 264/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozatát. 
2. elfogadja a MANK 2014/L/0101-39 iktatószámú, 2014. október 15-én 

kelt szakvéleményét és az Üvegkönyv új helyszínéül a 
Testvérvárosok parkját választja. 

 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
351/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Távh őszolgáltató Kft. további m űködésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. visszavonja a 221/2014.(VI.26.) Tata Kt. határozattal módosított 

183/2014.(V.29.) Tata Kt. határozatát. 
2. a Tatai Távhőszolgáltató Kft. jegyzett tőkéjét 5 000 000,- Ft-ra, a 

tőketartalékot pedig 126.253.571 Ft-tal megemeli a fennálló tagi kölcsönök 
és a készfizető kezességvállalásból származó kötelezettség terhére, amely 
a tagi kölcsönök átminősítését jelenti. Ezáltal a Kft. idegen forrása 
128 253 571,- Ft-tal csökkenne. Tata Város Önkormányzat ezzel 
egyidejűleg a főkönyvi nyilvántartásából 126 253 571 Ft összegű kölcsön 
követelést és kamat követelést kivezeti.  
A 2014. évi pénzforgalmi mérleget az alábbiaknak megfelelően módosítja: 
- a működési kölcsön tartozásból származó visszatérülés csökken 

84 274 379 Ft-tal, a felhalmozási kölcsön tartozásból származó 
visszatérülés csökken 10 889 654 Ft-tal és a kezességvállalásból 
visszatérülés csökken 20 089 538 Ft-tal, melynek fedezete a működési 
tartalékból fennmaradó előirányzat teljes összege és a többlet helyi 
adóbevétel.  A saját tőke forrása 2 000 000 Ft-tal növekszik az 
önkormányzat kölcsön visszatérülése terhére, mely pénzmozgás nélküli 
technikai elszámolást jelent.  

3. felkéri a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 
változások cégjegyzékben történő átvezetéséről. 

4.  felkéri a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a decemberi 
képviselő-testületi ülésre terjesszen elő egy előterjesztést a Kft. 
kintlévőségeivel kapcsolatban. 

5. a Tatai Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába az alábbi 
személyeket jelöli ki 2014. november 1- jétől 2017. október 31-ig: 
• Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos 
• Fekete Gyula 2890 Tata, Mindszenty tér 2. sz. alatti lakos 
• Viczena József  2890 Tata, Fekete út 5. fsz. 1. sz. alatti lakos  

6. felkéri a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a januári 
Képviselő-testületi ülésre a Kft. további működésére vonatkozó 
jövedelemtermelő koncepciót terjessze be. 
 

Határid ő: 1. pont:  2014. december 15. 
2. pont: tőkeemelésre: 2014. december 15., előirányzat 

módosítására: a költségvetési rendelet soron 
következő módosítása 

3-5.pont:  2014. december 15. 
  6. pont:  2015. januári képviselő-testületi ülés  
Felelős:  Michl József polgármester 
  Toplak Tamás Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

352/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
a Tatai Távh őszolgáltató Kft. alapító okiratának a módosításáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a társaság alapszabályát az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 5. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A társaság törzstőkéje: 
A társaság törzstőkéje 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes 
egészében pénzbeli betét, amely a törzstőke 100%-a. 

 
Az alapító a teljes pénzbeli betétet a társaság alapításával egyidejűleg a 
társaság rendelkezésére bocsátotta.” 

 
2. Az alapító okirat 6. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 

„A tag törzsbetétje: 
Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétjének összege 
5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.” 
 

3. Az alapító okirat 12/A. pont helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A társaság felügyelő bizottsága  

 
Az ügyvezetés ellenőrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság 
működik.  
 
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2014. november 1- jétől – 2017. 
október 31-ig tartó 5 év határozott időre szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
• Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos 
• Fekete Gyula 2890 Tata,  Mindszenty tér 2.  sz. alatti lakos 
• Viczena József  2890 Tata,  Fekete út 5. fsz. 1. sz. alatti lakos  
 
Határid ő: 2014. december 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  Toplak Tamás Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

353/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
a  Tatai Távh ő Kft. többször módosított Alapító Okiratának a 2014 . 

november 26. napján kelt módosítással egységes szer kezetbe 
foglalásáról az alábbiak szerint  

 
A Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata a 
módosításokkal egységes szerkezetben 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg.11-09-
002805 számon bejegyzett Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okirata, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozataival történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 
 
1. A társaság alapítója 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2890 Tata, Kossuth tér 1. 
Törzsszáma: 1118560 
 
2. A társaság neve, székhelye: 
Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Tatai Távhő Kft. 
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.    
 
3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenysége 
 
Fő tevékenység:   3530’08’ Gőzellátás, légkondicionálás     
 
Egyéb tevékenységek:  3511’08’ Villamosenergia-termelés 
   3513’08’ Villamosenergia-elosztás 
   3514’08’ Villamosenergia-kereskedelem 

1610’08’ Fűrészáru gyártás 
0210’08’ Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

   0220’08’ Fakitermelés 
   4671’08’ Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
   4690’08’ Vegyes termékkörű nagykereskedelem 
   4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 
4. A társaság működésének időtartama 
 
    A társaság határozatlan időre alakult. 
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5. A társaság törzst őkéje: 
 
 A társaság törzst őkéje 5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely te ljes 
egészében pénzbeli betét, amely a törzst őke 100%-a. Módosítva a 
352/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozattal 
 
Az alapító a teljes pénzbeli betétet a társaság ala pításával egyidej űleg a 
társaság rendelkezésére bocsátotta. 
 
6. A tag törzsbetétje: 
Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétj ének összege 
5 000 000,- Ft, azaz ötmillió forint, amely teljes egészében készpénzb ől 
áll. Módosítva a 352/2014. (XI.27.) Tata Kt. határo zattal 
 
6/A. Pótbefizetés 
 
A társaság veszteséges működése esetén az alapító a veszteség fedezésére 
pótbefizetés teljesítését vállalhatja. A pótbefizetés mértékét az alapító az erre 
vonatkozó határozatban szabályozza. 
Az alapító által vállalt pótbefizetés csak pénzben teljesíthető. A 
pótbefizetésként elrendelt összeg egészét az alapító köteles az erről szóló 
határozat meghozatalától számított 15 napon belül a társaság rendelkezésre 
bocsátani. 
A pótbefizetés teljesítésével az alapító törzsbetétje a befizetés összegével 
nem növekszik. 
A veszteség pótlásánál fel nem használt pótbefizetéseket az alapító részére 
vissza kell fizetni.  Visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése esetén 
kerülhet sor. 
 
7. Üzletrész 
 
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt 
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze 
lehet. 
 
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
 
A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. 
Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új 
taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az 
alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.   
 
9. A nyereség felosztása 
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Az alapítót, a társaságnak a 2013.évi V. törvény 3:185.§ (1) bekezdése szerint 
felosztható és felosztani rendelt a számviteli törvény szerint meghatározott 
tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal 
kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.  Az adózott 
eredmény felosztásáról, ezen belül a társaság törzstőkéjének felemeléséről és 
az Alapító részére kifizetendő osztalék meghatározásáról az Alapító dönt.  
Módosítva a 184/2014. (V.29.) Tata Kt. határozattal 
 
10. Az alapítói határozat 
 
A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és 
erről a vezető tisztségviselőt írásban értesíti.  
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket 
a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
11. Az ügyvezető 
 
A társaság ügyvezetését az alapító által megbízott ügyvezető látja el. Az 
ügyvezető köteles ellátni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
harmadik könyvében és más jogszabályokban, a jelen alapító okiratban, a 
társaság szabályzataiban előírt, továbbá az alapító rendelkezéséből adódó 
ügyvezetői feladatokat. 
 
Módosítva a 184/2014. (V.29.) Tata Kt. határozattal 
A társaság ügyvezetője: Toplak Tamás 
Anyja neve:   Fehérvári Irén 
Születési helye és ideje: Székesfehérvár, 1972. február 17. 
Lakcíme:   8000 Székesfehérvár, Rádió u. 1. 
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 2014. július 1-jén kezdődik és 
2015. március 31 -ig szól. Módosítva a 226/2014.(VI.26.) Tata Kt. határozattal  
 
12. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés 
akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által 
hitelesített módon aláírja.  
 
12/A. A társaság felügyel ő bizottsága  
 
Az ügyvezetés ellen őrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyel ő 
Bizottság m űködik.  
A felügyel ő bizottsági tagok megbízatása 2014. november 1-jét ől - 2017. 
október 31-ig tartó 3 (három) év határozott id őre szól. 
A Felügyel ő Bizottság tagjai: 

• Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos  
• Fekete Gyula 2890 Tata, Mindszenty tér 2. sz. alatt i lakos 
• Viczena József  2890 Tata, Fekete út 5. fsz. 1. sz.  alatti lakos  
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13. A társaság könyvvizsgálója: 
 
Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság, 
cégjegyzékszám: 13-10-040594,  
Képviselő: Kristóf Jánosné 
2100. Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a. 
Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001504 
Könyvvizsgálatért felelős: Kristóf Jánosné (a.n.: Valkó Rozália) 2100. Gödöllő, 
Hegedűs Gy. utca 2/a. szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001234. 
A könyvvizsgáló megbízatása 2011. március 30. napjától – 2015. december 
31. napjáig szól. 
 
14. A társaság megszűnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 
 
15. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény harmadik könyvének vonatkozó 
rendelkezéseit, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és 
személyi viszonyaira a Polgár Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Módosítva a 184/2014. (V.29.) Tata Kt. határozattal 
 
Tata, 2014. november   .     
                                            Az alapító nevében: 
                                                                                        Michl József 
                                                                                         polgármester   
 
Tata, 2014. november  
 
 
Ellenjegyzem: …………………………….. 
                                                                              Dr. Juhász László ügyvéd 
 
 
 
Határid ő: 2014. december 15. 
Felelős:  Toplak Tamás Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
354/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Tata, 27/3 hrsz-ú ingatlanból kialakuló tatai 27/4 hrsz-ú és 27/5 
hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. Megvásárolja a tatai 27/3 hsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanból kialakuló tatai 27/4 hrsz-ú, 283 m2 nagyságú kivett parkoló 
megnevezésű, valamint a tatai 27/5 hrsz-ú, 182 m2 nagyságú, kivett 
közterület megnevezésű ingatlanokat bruttó 10.000,-Ft vételáron. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert a I/1-227/2014 előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező adás-vételi szerződés aláírására. 

3. A tatai 27/3 hsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 
kialakuló tatai 27/4 hrsz-ú, 283 m2 nagyságú kivett parkoló 
megnevezésű, valamint a tatai 27/5 hrsz-ú, 182 m2 nagyságú, kivett 
közterület megnevezésű ingatlanok vételár fedezetéhez a szükséges 10 
000 Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 
 

Határid ő:  értesítésre: 2014. december 31. 
   1, 2. pont: a változási vázrajzok záradékolását követő 30 
     napon belül 
  3. pont: 2014. évi költségvetés módosítása 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
355/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér- Kocsi ut ca- Nagykert utca 
által határolt terület településrendezési eszközein ek felülvizsgálatáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.1 kezdeményezi a Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth tér – Kocsi utca 

– Nagykert utca által határolt terület településrendezési eszközeinek, Vt-
FT-3 jelű övezet építménymagasságra vonatkozó felülvizsgálatát, 
amelynek ki kell térni a tatai 27/3 hrsz.ú ingatlan és a tatai 17/3 hrsz.ú 
ingatlan terepszintjeinek csatlakozására. 

1.2 ezzel párhuzamosan kezdeményezi a Május 1. út – Komáromi utca – 
Kossuth tér – Kocsi utca – Nagykert utca által határolt terület teljes 
infrastrukturális felülvizsgálatát, amely tartalmazza a tatai 27/3. hrsz.ú 
ingatlanon megvalósuló beruházás, tömbre gyakorolt hatásait, és annak 
megoldására tett javaslatait. A hatások felmérése érdekében felkéri a 
polgármestert, hogy a szabályozási terv módosítása mellett 
készíttessen felülvizsgálatot a Május 1. út – Komáromi utca – Kossuth 
tér – Kocsi utca – Nagykert utca által határolt terület teljes 
településrendezési eszközeire és fejlesztésére, amely kitér a fenti 
beruházás lakó és intézményi környezetre gyakorolt hatásaira. 
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2. Tata Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe a Református 
Egyházat, a Klp Kft.-t és a Civil Társulást vonja be 

3. A partnerek  
3.1 tájékoztatásának módja és eszközei: személyes és internetes felületen 

történő tájékoztatás.  
3.2 a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának 

módja,  
3.3 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási 
szervekkel azonos módon történik. 

4. Tata Város Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának 
teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel együtt, valamint az 
elfogadott koncepciót, stratégia és településrendezési eszközöket Tata 
város honlapján közzé teszi. 
 
Felelős:  Michl József polgármester 
Határid ő:  az államigazgatási egyeztetésének megindítására: 
    2014. december 15.  
  a vélemények közzétételére: 
   a beérkezéstől számított 5 munkanap 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
356/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 
módosításának támogatása a gazdasági területek egye s rendelkezéseire 

vonatkozóan 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Süpe Bt. tatai 
460/63 helyrajzi számú, Széles csapás melletti Gksz-IP-7 övezetben található 
ingatlan megosztására irányuló kérelmét, támogatja Tata Építési 
Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítását 
úgy, hogy a  Gksz-IP-7 övezetben az oldal és hátsókert legkisebb mérete az 
oldal illetve hátsókertre néző tényleges homlokzatmagasság mértéke, de 
legalább 4 m legyen. 
 
Felelős:   Michl József polgármester 
Határid ő: a javaslat befogadására 2014. november 27. 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
357/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Újhegy városrész tervezett lakóútjairól  
 
1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/1-219/2014 számú 
előterjesztés szerinti szerkezeti és szabályozási koncepciót elfogadja a 
következő észrevételekkel: 
1.1 a tervezett  alközpontok és a  
1.2. a tervezett zöldfelületek  
részletesebb vizsgálata szükséges. 
 
2.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
észrevételekkel javasolja a településrendezési egyeztetési dokumentáció 
elkészítését és az államigazgatási, valamint partnerségi egyeztetést. 
 
3. Tata Város Önkormányzata  a partnerségi egyeztetésbe a  
 - Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesületet, 
 - Szövetség Tatáért Alapítványt 
 - Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft.  
 - Vértes Volán Zrt.  
 
vonja be. 
4. A partnerek  
- tájékoztatásának módja és eszközei, 
- a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának módja,  
- az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében meghatározott államigazgatási szervekkel azonos módon 
történik.  
 
5. Tata Város Önkormányzata az településrendezési eszköz módosításának 
teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel együtt, valamint az 
elfogadott koncepciót, stratégia és településrendezési eszközöket Tata város 
honlapján közzé teszi. 
 
Felelős:   Michl József polgármester 
Határid ő: 2015. február 15. 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

358/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (K őkúti Általános Iskola el őtti terület) 

építend ő sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 115/2014. (V.5.) 
Tata Kt. határozatát akként, hogy: 
 

1.  4. pont helyébe az alábbi szöveg lép: a pályázat benyújtásához 
szükséges 146.700.000.-Ft.-Ft önerőt a felmerülés évében szándékozik 
biztosítani.  

2. A határozat további pontjai továbbra is érvényben maradnak. 
 

Határid ő: értesítésre: 2014.december 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
359/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Atlétikai Clubbal a tatai 17/4 hrsz.-ú inga tlanon kialakítandó 
sportcsarnok kialakításához szükséges öner ő biztosításáról szóló 

támogatási szerz ődés módosításáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
1. elfogadja a I/1-240/2014. sz. előterjesztés 3. számú mellékletét képező 

a Tatai Atlétikai Club és a Tata Város Önkormányzata közötti 
támogatási szerződés módosítását. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
 
Határid ő: értesítésre: 2014.december 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
360/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Atlétikai Clubbal a tatai 17/4 hrsz.-ú inga tlanon kialakítandó 
sportcsarnok kialakításához kapcsolódó kiegészít ő munkálatok 

elvégzésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó sportcsarnok beruházáshoz 

kapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzésére 10.000.000.-Ft-ot 
biztosít az önkormányzat költségvetésének működési tartaléka terhére. 

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

 
Határid ő: értesítésre: 2014.december 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
361/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó sportc sarnok jöv őbeni 
üzemeltetésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. elfogadja a tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő sportcsarnok 
tulajdonjogi helyzetének rendezéséről és jövőbeni üzemeltetéséről szóló 
tájékoztatót. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson le tárgyalásokat a Tatai 
Atlétikai Clubbal a tulajdonjogról és az üzemeltetésről és annak 
eredményét terjessze a Képviselő-testületé elé. 

 
Határid ő: értesítésre: 2014.december 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
362/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (K őkúti Általános Iskola területe) 
kialakítandó jégpályával kapcsolatos döntés meghoza taláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Tatai Városkapu Zrt. részére a 2014. évi költségvetés 11. számú 
melléklete szerint adott támogatást kiegészíti bruttó 2.810.000.-Ft-tal, az 
önkormányzat költségvetésének működési tartaléka terhére. 

2. Elfogadja a I/1-240/2014. számú előterjesztés 4. számú mellékletét 
képező támogatási szerződés módosítását és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

3. Elfogadja az I/1-240/2014. számú előterjesztés 5. számú mellékeltét 
képező, a Tatai Városkapu Zrt. és a Négy Évszak Sportiskola Sport- és 
Szabadidőprogram Szervező Kft. között kötendő megállapodást a tatai 
17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó jégpálya bérletére és 
üzemeltetésére vonatkozóan. 

4. Felhatalmazza a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatóját a 3. pontban 
meghatározott megállapodás aláírására. 

5. A 17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó jégpályához szükséges 
előkészületi munkálatokra összesen 4.300.000.-Ft-ot biztosít, az 
önkormányzat költségvetésének működési tartaléka terhére. 

6. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosításkor gondoskodjon az előirányzatok átvezetéséről. 

 
Határid ő:   értesítésre: 2014. december 5. 
Felelős:     Michl József polgármester 
  Berczelly Attila vezérigazgató 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
363/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Beszámoló Tata Város Önkormányzata által bérbe adot t üzlet- és 
irodahelyiségek ellen őrzéséről 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a bérlemény-
ellenőrzésre vonatkozó beszámolót. 
 
Határid ő:  2014. december 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
364/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Beszámoló Tata Város Önkormányzata által haszonbérb e adott 
ingatlanok ellen őrzéséről 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a haszonbérbe adott 
ingatlanok ellenőrzéséről szóló beszámolót. 
 
Határid ő:  2014. december 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke jegyző 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
365/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Vaszary Villa jöv őbeni hasznosításával kapcsolatos döntés 
meghozataláról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. szándékát fejezi ki, hogy a Tata, Művész köz 3. szám alatti, 2984/4 hrsz-

ú, Vaszary villa elnevezésű ingatlanon további felújítási munkálatokat 
végezzen 10.000.000 Ft értékben.  

2.  felkéri a polgármestert, hogy a Tata, Művész köz 3. szám alatti, 2984/4 
hrsz-ú, Vaszary villa elnevezésű ingatlan felújítási munkálataira 
vonatkozóan 10.000.000 Ft összeget tervezzen be a 2015. évi 
költségvetésbe. 

3. Szándékát fejezi ki, hogy Nagy János szobrászművész műalkotásait 
elfogadja. 

4. Előzetesen szándékát fejezi ki, hogy Nagy János szobrászművész 
részére alkotóműhelyt biztosít a Tata, Művész köz 3. szám alatti, 2984/4 
hrsz-ú, Vaszary villa elnevezésű ingatlanban.  

5. Felkéri a Hivatalt, hogy a fenti beruházást és jogügyletet műszakilag 
pénzügyileg és jogilag készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határid ő:   2015. március 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
366/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szá m alatti ingatlan 
hasznosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Kérelmezi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági 
Hivatal vagyonkezelésében) lévő Tata, Ady E. u. 29. szám alatti, 3137/9 
helyrajzi számon felvett, kivett lakóház megnevezésű, 279 m2 területű 
ingatlan 189/279 tulajdoni hányadának, a tatai 3137/5 hrsz-ú, kivett 
gazdasági épület, udvar megnevezésű, 22 m2 nagyságú valamint a tatai 
3137/6 hrsz-ú, kivett garázs, udvar megnevezésű, 58 m2 nagyságú 
ingatlanoknak ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7 és 9. )pontjaiban 
meghatározott „a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása” valamint „lakás- és 
helyiséggazdálkodás” közfeladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és a múzeumi igazgatási feladatok ellátására kívánja 
felhasználni. 
 

3. Vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  
 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tata, Ady E. u. 29. szám alatti 
3137/9 hrsz.-ú, a tatai 3137/5 hrsz-ú, valamint a tatai 3137/6 hrsz-ú, 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 

 

6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tata, Ady E. u. 29. szám alatti 
3137/9 hrsz.-ú, a tatai 3137/5 hrsz-ú, valamint a tatai 3137/6 hrsz-ú 
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
nyilatkozatokat megtegye. 

 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

 



24 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
367/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Tata, Kosztolányi D. u. 2. szám alatti, 3063/2 hrsz -ú, ingatlanra vonatkozó 
bérleti jog átadásáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
1. hozzájárul a STYL ZRt és Takács Mária között létrejött a Tata, 

Kosztolányi D. u. 2. szám alatti, 3063/2 hrsz-ú üzlethelyiségével 
kapcsolatos, 2014. november 6- án a I/1-243/2014. számú előterjesztés 
mellékletét képező szerződés alapján létrejött bérleti jog 
átruházásához. 
 

2. bérleti szerződést köt Takács Máriával a Tata Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő Tata, Kosztolányi D. u. 2. szám alatti, 3063/2 hrsz-ú, 
18 m2 nagyságú üzlethelyiségre 2015. január 01. napjától 2019. 
december 31. napjáig, 14.103,-Ft/hó +Áfa bérleti díj mellett. 
 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a I/1-243/2014. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

 
Határid ő:  2014. december 31. 
Felelős:      Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
368/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Zsolnai Károly és felesége lakáscsere kérelmér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Zsolnai Károly 
és felesége azon kérelmét, hogy a Mocsai u. 1. szám alatt lévő két üres lakás 
összenyitásra kerüljön és ők cserelakásként megkapják, figyelemmel arra, 
hogy ezzel a bérlakás állomány csökkenne. 
  
Határid ő:   2014. november 30. 
Felelős:      Michl József polgármester 
           dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
369/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának  módosításáról  
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó 
Intézmény alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
 
A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 369/2013. (VI. 28.) sz. határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 
2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak 
szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat eredeti 17. pontja a következőre módosul, egyidejűleg a 

számozása 8-ra módosul: 
 

„8. Szakmai alaptevékenysége : 
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat. 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- családsegítés, 
- támogató szolgáltatás, 
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok) 
- közösségi ellátások 

Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi 
ellátást: 

- éjjeli menedékhely 
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátásokat: 

- gyermekjóléti szolgálat, 
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat: 

- kábítószer elterelés 
- lakótelepi settlement” 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

2. Az alapító okirat eredeti 9. pontja a következőre módosul: 
 

„9. Államháztartási szakágazati besorolása:  
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889 900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 
nélkül” 

 
3. Az alapító okirat eredeti 8. pontjának negyedik mondata a következőre 

módosul, egyidejűleg a számozása 11-re módosul: 
 

„11. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény megbízási szerződésre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.” 

 
4. Az alapító okirat eredeti 11. pontjának számozása 12-re módosul. 
 
5. Az alapító okirat eredeti 12. pontja a következőre módosul, egyidejűleg a 

számozása 13-ra módosul: 
 

„13. Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az 
étkeztetés kivételével – minden szociális és gyermekjóléti ellátás 
tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, 
Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek. 
Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város és 
Dunaszentmiklós község. ” 

 
6. Az alapító okirat eredeti 13. pontja törlésre kerül. 
 
7. Az alapító okirat eredeti 15. pontja a következőre módosul: 
 

„15. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén igazgató áll, akit 
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott 
időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: 
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. alapján.” 

 
8. Az alapító okirat eredeti 18. pontja törlésre kerül. 
 
9. Az alapító okirat eredeti 19-20. pontjainak számozása 17-18-ra módosul. 
 
10. Az alapító okirat átszámozás utáni 17.2 pontja a következőre módosul: 
 

„17.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen  
a) hajléktalanok nappali ellátása  

férőhelye: 30 f ő 
b) éjjeli menedékhely  

férőhelye: 25 f ő 
időszakos fér őhelye: 15 f ő”  
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Záradék:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján  lép hatályba, ezzel 
egyidej űleg a Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2013. 
szeptember 26-án kelt 442/2013. (IX.26.) Tata Kt. h atározatával elfogadott 
egységes szerkezet ű alapító okirat hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete 
369/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozatával hagyta jó vá. 
 
Tata, 2014. november .  

 
 

  Michl József     Dr. Kórósi Em őke 
  polgármester      jegyz ő 
 
 
Határid ő: a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 
   2014. december 5. 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
370/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezet ű alapító 
okiratának elfogadásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó 
Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint 
elfogadja: 
 

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY  
ALAPÍTÓ OKIRATA  

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott  felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végreha jtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) be kezdése szerinti 
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:  
 
1. Az intézmény neve: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY 
2. Az alapítás éve: 1996.01.15. 

Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat 
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Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3. Alapító: Tata Város Önkormányzata 
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

4. Címe: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5. 
5. Székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5. 
6. Telephelyei: 2890 Tata, Almási u. 43. 

2890 Tata, Kocsi u. 13. 
7. Közfeladata: szociális szolgáltatások biztosítása a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában, valamint 
gyermekjóléti ellátások biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában foglaltak alapján. 

8. Szakmai alaptevékenysége:  
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat. 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- családsegítés, 
- támogató szolgáltatás, 
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok) 
- közösségi ellátások 

Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi 
ellátást: 

- éjjeli menedékhely 
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátásokat: 

- gyermekjóléti szolgálat, 
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat: 

- kábítószer elterelés 
- lakótelepi settlement 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
9. Államháztartási szakágazati besorolása:  

889 900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
10. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szeri nti 
megjelölése:  

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása  
101221 Fogyatékossággal él ők nappali ellátása  
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek r észére  
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása  
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások  
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása  
107015 Hajléktalanok nappali ellátása  
107051 Szociális étkeztetés  
107052 Házi segítségnyújtás  
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
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107054 Családsegítés  
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V.  törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 

12. Irányító szerve: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács 
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9. § (1) -ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök 
kivételével: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, átalakítása és 
megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja 
szerint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

13. Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az 
étkeztetés kivételével –minden szociális és gyermekjóléti ellátás 
tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, 
Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek. 
Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város és 
Dunaszentmiklós község.  

14. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból 
látja el. 

15. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén igazgató áll, akit a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott 
időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: 
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. alapján. 

16. Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulás hagyja jóvá. 

17. Az integrált intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti 
alapellátást biztosítja: 
17.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen: 

a) étkeztetés 
b) családsegítés 
c) házi segítségnyújtás 
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e) támogató szolgáltatás 
f) közösségi ellátások 
g) nappali ellátás  
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- idősek nappali ellátása 
férőhelye: 50 fő 

- fogyatékosok nappali ellátása 
férőhelye: 25 fő 

h) gyermekjóléti szolgáltatás 
17.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen  

a) hajléktalanok nappali ellátása  
férőhelye: 30 f ő 

b) éjjeli menedékhely  
férőhelye: 25 f ő 
időszakos fér őhelye: 15 f ő 

17.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen 
a) idősek nappali ellátása 

férőhelye: 30 fő 
18. Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény 
 
 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján  lép hatályba, ezzel 
egyidej űleg a Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2013. 
szeptember 26-án kelt 442/2013. (IX.26.) Tata Kt. h atározatával elfogadott 
egységes szerkezet ű alapító okirat hatályát veszti.  
 
Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete 
370/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozatával hagyta jó vá. 
 
 
Tata, 2014. november .  
 
 
  Michl József     Dr. Kórósi Em őke 
  polgármester      jegyz ő 
 
 
Határid ő: a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 
   2014. december 5. 
Felelős: Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
371/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megá llapodásának 
módosításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának 20. számú módosítását a következő tartalommal: 
 

„Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megál lapodásának 
20. számú módosítása  

 
 

1. A Társulási Megállapodás I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK cím 
3. pontja a következőképpen módosul: 

 
„3.) A Társulás székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. szám. 

A Társulás tagjai, azok székhelye, képviselőjének neve:  
 
– Tata Város Önkormányzata 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

képviselője: Michl József polgármester 
 
– Baj Község Önkormányzata 2836 Baj, Petőfi u. 50. 

képviselője: Schunder Tibor polgármester 
 
– Dunaalmás Község Önkormányzata 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. 

képviselője: Czeglédi Zoltán polgármester 
 
– Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2897 Dunaszentmiklós, 
Petőfi u.52. 

képviselője: Béger Ákos Imre polgármester 
 
– Kocs Község Önkormányzata 2898 Kocs, Kossuth u. 7. 

képviselője: Simon László polgármester 
 
– Naszály Község Önkormányzata 2899 Naszály, Rákóczi u. 142. 

képviselője: Maszlavér István polgármester 
 
– Neszmély Község Önkormányzata 2544 Neszmély, Fő u. 93. 

képviselője: Janovics István polgármester 
 
– Szomód Község Önkormányzata 2896 Szomód, Fő u. 23. 

képviselője: Cellár József polgármester 
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– Tardos Község Önkormányzata 2834 Tardos, Rákóczi u. 10. 
képviselője: Csabán Béla Csaba 
polgármester 

 
– Vértestolna Község Önkormányzata 2833 Vértestolna, Petőfi u. 67. 

képviselője: Harmados Oszkár polgármester” 
 
 
2. A Társulási Megállapodás III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 

FELADATAI  cím Szociális ellátás  alcím 1.) pontja következőképpen 
módosul: 

 
„Szociális ellátás  

 
1.) A Társulás 2013. július 1-jétől a fenntartásában működő Szociális 

Alapellátó Intézmény útján biztosítja a szociális törvényben foglalt, 
szociális alapszolgáltatások körébe tartozó alábbi feladatok ellátását: 

 
− családsegítés (ennek keretében adósságkezelési szolgáltatás és 

szociális információs szolgáltatás 
− fogyatékosok nappali intézményes ellátása 
− idősek nappali intézményes ellátása 
− hajléktalanok nappali intézményes ellátása 
− támogató szolgáltatás 
− közösségi ellátások 
− házi segítségnyújtás 
− jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

7. étkeztetés” 
 
4. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 
 
5. Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 
Záradék: 
 
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek 
hagyták jóvá és fogadták el: 
 
Tata Város Önkormányzata                      371/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
Baj Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Dunaalmás Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Kocs Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Naszály Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Neszmély Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
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Szomód Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Tardos Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
Vértestolna Község Önkormányzata ……/2014. (………) sz. határozata 
 
Tata, 2014. …………………….. 
 
Aláírások:”  
 
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására. 
 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
372/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratána k módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági 
Hivatala alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

Az Intézmények Gazdasági Hivatalának Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 312/2014 (IX. 1.) sz. határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. Az alapító okirat 2. pontja a következőre módosul: 
 
 "2. Címe: 2890 Tata, Bercsényi u. 1. " 
 
2. Az alapít okirat 3. pontja a következőre módosul: 
 
 "3. Székhelye: 2890 Tata, Bercsényi u. 1."  
 
3. Az Alapító Okirat 13. pontjából törlődik a "Tata, Országgyűlés tér 4." 

szövegrész és a következőre módosul: 
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 "13. A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Bercsényi u. 1. 
házszámú épület az intézmény által használt része és az intézményi leltár 
szerinti értékű berendezések, tárgyak." 

 
4.  Az Alapító okirat záradéka a következőkre módosul: 
 
 
„Záradék:”  
 
Jelen Alapító okirat 2015. január 1-jén lép hatályb a, ezzel egyidej űleg a 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2014. szeptember 1-jén 
kelt 312/2014. (IX. 1.) sz. Tata Kt. határozatával elfogadott egységes 
szerkezet ű alapító okirata hatályát veszti.  
 
Az Alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete 
372/2014. (XI.26.)Tata Kt. határozatával hagyta jóv á."  
 
 
Záradék: 
 
Az Alapító okiratot módosító okirat 2015. január 1-jén lép hatályba. 
Az Alapító okiratot módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 372/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Tata, 2014. november  …. 
 
 
 
 

Michl József      Dr. Kórósi Em őke  
polgármester      jegyz ő 

 
 
 
 

Határid ő:  a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 2014. december 3. 
Felelős:  Michl József polgármester  
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
373/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkeze tű alapító 
okiratának elfogadásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági 
Hivatala egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító 
okiratot adja ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI 
HIVATALA 

2. Címe: 2890 Tata, Bercsényi u. 1. 
3. Székhelye: 2890 Tata, Bercsényi u. 1.  
4. Alapítója: Tata Város Önkormányzata, 1997. március 1. 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 
Az alapító jogszabály, határozat száma: 49/1997. (II.26.) Kt. határozat 

5. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

6. Illetékessége, működési köre: Tata város közigazgatási területe 
7. Közfeladata:  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 9. § (9) és 10. § (1) bekezdése alapján – az önkormányzat 
fenntartásában levő gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 
vonatkozásában – ellátja a 7. § (2) bekezdés szerinti feladatokat:  
A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységeit: 
a) a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és 
b) a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon 
használata, védelme. 

 
8.  A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi. V. törvény az irányadó. 
 

9. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
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együttműködési megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes 
pénzügyi, gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait: 

- Tatai Bartók Béla Óvoda, 
- Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda, 
- Tatai Geszti Óvoda, 
- Tatai Kertvárosi Óvoda, 
- Tatai Kincseskert Óvoda, 
- Csillagsziget Bölcsőde, 
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. 

    - Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény. 
 

10. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében 
biztosított előirányzatból látja el. 

11. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott 
időtartamra bíz meg. 
A foglalkoztatására és a megbízására irányadó jogszabály: közalkalmazotti 
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján. 

12. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá. 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bercsényi u. 1. házszámú 
épület az intézmény által használt része és az inté zményi leltár szerinti 
értékű berendezések, tárgyak.  

14. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti 
rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
gyakorolja, Tata Város Önkormányzatának az önkormányzati 
vagyonhasznosításáról szóló rendelet alapján.  

15. Az intézmény jogelődje: Vaszary János Általános Iskola gazdasági 
szervezete. 
Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 

16. Államháztartási szakágazati besorolása: 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 

17. Szakmai alaptevékenysége: 
A költségvetési szerv megállapodás alapján gondoskodik a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
011210   Államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
013360   Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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Záradék:  
 
Jelen Alapító okirat 2015. január 1-jén lép hatályb a, ezzel egyidej űleg a 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 2014. szeptember 1-jén 
kelt 312/2014. (IX. 1.) sz. Tata Kt. határozatával elfogadott egységes 
szerkezet ű alapító okirata hatályát veszti.  
 
Az Alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete 
373/2014. (XI.27.)Tata Kt. határozatával hagyta jóv á. 
 
Tata, 2014. november        .  

 
 

                         Michl József                        dr. Kórósi Em őke 
                         polgármester                               jegyző 
 
 

Határid ő: a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 2014. december 
3. 
Felelős: Michl József polgármester 
 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
374/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Tata Város Önkormányzata és az Intézmények Gazdas ági Hivatala 
közötti a Tata, Bercsényi u. 1. sz. alatti ingatlan ra vonatkozó használatba 

adási szerz ődésről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/1-230/2014 sz. előterjesztés 
1. sz. mellékletében szereplő, Tata Város Önkormányzata és az Intézmények 
Gazdasági Hivatala közötti a Tata, Bercsényi u. 1. sz. alatti ingatlanra 
vonatkozó használatba adási szerződést elfogadja, és egyben felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 3. 
Felelős:      Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
375/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosít ásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kertvárosi Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint módosítja: 
 

Módosító Okirat 
 

A TATAI KERTVÁROSI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
339/2013. (VI. 28.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.     Az Alapító okirat 3. pontja kiegészül a következő szöveggel: 
"Feladatellátási hely: 2890  Tata, Deák F. u. 1.", így a 3. pont a következőre 
módosul: 
 
 "3. Székhelye: 2890 Tata, Deák F. u. 1.  
 Feladatellátási hely:2890 Tata, Deák F. 1."   
 
2.  Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul: 
  
     „5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. 

      Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

      Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvr ől 
szóló 2013.évi V. törvény az irányadó." 

 
3.  Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységek 

szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész helyett "Szakmai 
alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása" szövegrész 
szerepel és a 68/2013 (XII. 29.) NGM rendeletben előírt kormányzati 
funkciószám és megnevezés kerül feltüntetésre: 

 
 "7.  Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció  szerinti 

besorolása:  
  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
   091120 Sajátos nevelési igény ű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai  feladatai 

        091140 Óvodai nevelés, ellátás m űködtetési feladatai"  
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4. Az Alapító okirat 11. pontjában "Az intézmény fenntartója: Tata Város 
Önkormányzata 

       Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1." helyett  
 
 "11. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
          Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1." szerepel.   
 
5.  Az Alapító okirat 12. pontjában "12. Irányító szerve: Tata Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata, Kossuth tér 1." kiegészül a 
"Irányító székhelye" kifejezéssel: 

        
 "12. Irányító szerve:  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
        Irányító székhelye:    2890 Tata, Kossuth tér 1." 
 
6. Alapító okirat  "14. Gazdálkodási besorolása" cím ű pontja törlésre 
kerül, az ezt követő 15-22. pontok számozása 14-21. pontra változik.  
 
7. Az Alapító okirat átszámozás utáni 20. pontjában: 

- módosul a cím: "Az intézmény alapfeladatai" helyett "Az intézmény 
szakmai alaptevékenysége”-re változik 

- törlődik a "- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek 
közétkeztetését" mondat,   

- módosul az első francia bekezdés szövegezése, 
- kiegészül az utolsó francia bekezdés a "beszédfogyatékos" kifejezéssel, 

így a 20. pont a következőre módosul: 
 
  "20. Az intézmény szakmai alaptevékenysége: 

 - Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja  alapján -  3 
éves kortól a  tankötelezettség eléréséig a gyermek ek nevelését – 
oktatását végzi.  
 - Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a 
hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
 - A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a 

gyermekek napközbeni felügyeletéről. 
 - Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését 
   veszélyeztető okokat. 

 - Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez 
szükséges alapvető képességek kialakítását. 

 - Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az 
intézmény munka és tűzvédelmi feladatait. 

 - Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatásokat.  
 - Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői 
bizottság szakértői véleménye  alapján az alábbi fogyatékossági 
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típusokban: beszédfogyatékos , egyéb pszichés fejlődési  zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd." 

   
8.  Az Alapító okirat záradéka a következőkre módosul: 
 
 
 
„Záradék:”  
 
Jelen Alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történ ő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidej űleg a Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 2013. június 28-án kelt 339/2013. (VI. 28 .) sz. Tata Kt. 
határozatával elfogadott egységes szerkezet ű alapító okirata hatályát 
veszti.  
 
Az Alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete  
375/2014. (XI.27.)Tata Kt. határozatával hagyta jóv á." 
 
 
Záradék: 
 
Az Alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Az Alapító okiratot módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 375/2014 (XI.27.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Tata, 2014. november  …... 
 
 
 
 
 Michl József       Dr. Kórósi Em őke 
    POLGÁRMESTER                     JEGYZŐ 
 
 
 
 
Határid ő: 2014. december 3. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra 
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
376/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Kertvárosi Óvoda egységes szerkezet ű alapító okiratának 
elfogadásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kertvárosi Óvoda 
egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott  felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végreha jtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) be kezdése szerinti 
tartalommal, a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények m űködésér ől és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2 012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet szerint, az alábbi alapító okiratot adja k i:  
 
 
1. Az intézmény neve:  Tatai KERTVÁROSI ÓVODA 
 
2. Címe:    2890 Tata, Deák F. u.1. 
 
3. Székhelye:    2890 Tata, Deák F. u. 1. 
    Feladatellátási hely:  2890 Tata, Deák F. 1.  
  
 
4. Közfeladata:  Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 

nemzeti köznevelésről szóló    2011. évi CXC. törvény alapján. 
 
5.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 

Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvr ől 

szóló 2013.évi V. törvény az irányadó. 
 

6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
 
7.  Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció s zerinti besorolása:  

  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
  091120 Sajátos nevelési igény ű gyermekek óvodai nevelésének, 
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ellátásának szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás m űködtetési feladatai 

 
A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése 
alapján az  óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) 
bekezdésében meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény 
a nevelőtestület által elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét 
(óvodai fejlesztő program). Az óvodai nevelés keretében szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján ellátják a köznevelési törvény szerinti sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelését is. 

 
8.  Intézmény típusa: óvoda 
 
9.  Alapítója:  Városi Tanács Tata 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete  

 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

10.  Az alapítás éve:    1970. december 31. 
Az alapító jogszabály, határozat száma: 40./1997.(II.26) KT határozat 
 

11. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
      Székhelye :    2890 Tata, Kossuth tér 1.    
   
 
12. Irányító szerve:        Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 
       Irányító székhelye:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe 
 
14. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő- 

gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények 
Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

 
15. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében 
biztosított előirányzatból látja el. 

 
16 Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, akit 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év 
határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói 
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jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: 
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 
 

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F. u. 1. házszámú épület, az 
udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, 
tárgyak.(3426/34 hrsz. alatt, 4295 m2 alapterület). 

 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti 

rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet alapján. 

 
19. Az óvoda által indítható csoportok száma: 3 
       Az óvoda által felvehető gyermek maximális létszáma: 75 fő 
 
20.  Az intézmény szakmai alaptevékenysége: 

 - Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja  alapján -  3 
éves kortól a  tankötelezettség eléréséig a gyermek ek nevelését – 
oktatását végzi.  
 - Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a 
hátrányos 
   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
 - A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a 
gyermekek 
   napközbeni felügyeletéről. 
 - Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését 
   veszélyeztető okokat. 
 - Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez 
szükséges 
   alapvető képességek kialakítását. 
 - Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az 
intézmény 
   munka és tűzvédelmi feladatait. 
 - Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
 - Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe 
vehető 
   szolgáltatásokat.  
 - Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű   gyermekek óvodai nevelését-oktatását 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján  az alábbi 
fogyatékossági típusokban: beszédfogyatékos , egyéb pszichés fejlődési 
 zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 
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21.  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
 
Záradék:  
 
Jelen Alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történ ő bejegyzéssel 
lép hatályba, ezzel egyidej űleg a Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 2013. június 28-án kelt 339/2013. (VI. 28 .) sz. Tata Kt. 
határozatával elfogadott egységes szerkezet ű alapító okirata hatályát 
veszti.  
 
Az Alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete 
376/2014. (XI.27.)Tata Kt. határozatával hagyta jóv á. 
 
 
 Tata, 2014. november    .  
 
 
 
 Michl József       Dr. Kórósi Em őke 
 polgármester              jegyz ő 
 
 
Határid ő: 2014. december 3. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
377/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Kertvárosi Óvoda vezet őjének felmentési kérelmér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kubóné Erd őszéli Ilona  
közalkalmazott a Tatai Kertvárosi Óvoda (2890 Tata, Deák F. u. 1.) 
vezetőjének kérelmére jogviszonyát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30.§ (4) bekezdés alapján 2015. augusztus 15. 
napi hatállyal felmentéssel megszünteti. 
Felmentési ideje 2014. december 17. napjától 2015. augusztus 15. napjáig 
tart. 
A felmentési időn belül 2015. április 15. napjától 2015. augusztus 15. napjáig a 
munkavégzési kötelezettség alól a munkáltató mentesíti. 
 

Indokolás: 
A (Kjt.) 30.§ (4) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt 
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételekkel a 
felmentési idő leteltekor rendelkező közalkalmazott kérelmezi. 
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Kubóné Erdőszéli Ilona 2014. november 5-én kelt levelében fentiekre 
hivatkozással kezdeményezte jogviszonyának felmentéssel való 
megszüntetését. 
A közalkalmazott a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételek megállapításához szükséges 
jogosultsági időt a Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának 
33-007984/2012/0004 ügyszámú határozatával igazolta. 
 
A közalkalmazott felmentése, melyet kérelmével kezdeményezett, kétséget 
kizáróan valós és okszerű indokon alapul, így attól a fent hivatkozott 
jogszabályi rendelkezések értelmében a munkáltató nem térhet el. 
 
Határid ő: 2014. december 14. 
Felelős:    Michl József, polgármester 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

378/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
A Vértes Volán Zrt. tájékoztatójáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. elfogadja a Vértes Volán Zrt. előzetes tájékoztatóját Tata város 2014. évi 
helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. 

 
2. Felkéri a Vértes Volán Zrt.-t, hogy az önkormányzat képviselőivel, valamint 

a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együtt tekintsék át, milyen 
lehetőségek vannak az évről évre halmozódó veszteség csökkentésére.  

 
Határid ő:  2015. január 31. 
Felelős:  Michl József polgármester  
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
379/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a helyi autóbuszjáratokon 2015. január 1-t ől alkalmazandó viteldíjak és 
pótdíjak megállapításáról 

  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 1-től 
alkalmazandó viteldíjakat és pótdíjakat megállapítja az előterjesztés 
„Közszolgáltatási Szerződés 7. sz. melléklete” –ben foglaltak szerinti 
tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Közszolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel történő módosításának 
aláírására. 
   
Határid ő:  2015. január 1. 
Felelős:  Michl József polgármester  
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
380/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Tata Város Önkormányzata 2015. évi ellen őrzési tervér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzata 
2015. évi ellenőrzési tervét a I/1-221/2014. sz. előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 

 
Határid ő:   2015. december 31-ig folyamatos 
Felelős:      Michl József polgármester 

    dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
381/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a képvisel ő-testület 2015. I. félévi munkatervének meghatározá sáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/1-249/2014. sz. 
előterjesztés mellékletében foglaltak alapján meghatározza a 2015. I. félévi 
munkatervét. 
Felkéri a munkatervben megjelölt előterjesztőket, hogy az anyagokat az 
SZMSZ előírásainak figyelembevételével készítsék el. 
 
Határid ő: folyamatos,  ill. 2015. június 30. 
Felelős:    Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke  jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
382/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a tatai nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együtt működési 
megállapodásokról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a 49/2014.(II.27.) Tata Kt. határozattal 
elfogadott megállapodások érvényét vesztik. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló jogszabályban foglaltak alapján 2014. 
december 1-től az I/1-250/2014. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt 
tartalommal együttműködési megállapodást köt a Tatai Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzattal, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Tatai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal működésük személyi, tárgyi, 
gazdálkodási feltételeinek biztosítására. 
 
Határid ő: 2014. december 1. 
Felelős:      Michl József polgármester   
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
383/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztvisel őire vonatkozó 
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabál yai elfogadásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az eljárás 
szabályait - I/1-214/2014. sz. előterjesztés mellékletében lévő 
szabályzatában foglaltak szerint - jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
384/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény  232. § (3)  bekezdésében foglaltak alapján 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban -figyelemmel az igazgatási szünetről 
rendelkező  30/2012. (III.7.) Korm. rendeletben foglaltakra-  2014. december 
31. napjára igazgatási szünetet rendel el. 
                         
Határid ő: 2014. december 22. 
Felelős:  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
385/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

A 2010-2014. közötti önkormányzati ciklus alpolgárm estereinek adható 
juttatásról 

 
1.) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdésében foglaltak 
alapján Horváthy Lóránt leköszönő alpolgármesternek végkielégítésként 
további kettő havi illetményének megfelelő összegű juttatást állapít meg 
(420.000x2) bruttó 840.000 Ft. összegben. 

 
2.) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdésében foglaltak 
alapján Robozné Schőnfeld Zsuzsanna leköszönő alpolgármesternek 
végkielégítésként további kettő havi illetményének megfelelő összegű 
juttatást állapít meg (420.000x2) bruttó 840.000 Ft. összegben. 

 
Határid ő: kifizetésre, 2014. december 1.   
Felelős:  Michl József, polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
386/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Beszámoló elfogadása  
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/1-248/2014. sz. 
előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármester két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

387/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
a 490/2013. (X.31.) Tata Kt. határozat végrehajtási  határidejének 

meghosszabbításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 490/2013.(X.31.) Tata Kt. 
határozat - Balatonszepezdi 1400 hrsz-ú tábor üzemeltetéséről - végrehajtási 
határidejét 2015. február 28. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2015. február 28. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
388/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 93/2014. (V.5.) Tata Kt. határozat végrehajtási h atáridejének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 93/2014.(V.5.) Tata Kt. 
határozat - Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervéről - 
végrehajtási határidejét 2015. január 31. napjáig meghosszabbítja. 
Határid ő: 2015. január 31. 
Felelős:     Michl József polgármester 
  

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
389/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 174/2014. (V.29.) Tata Kt. határozat végrehajtási  határidejének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 174/2014.(V.29.) Tata Kt. 
határozat - Ökoturisztikai Központ, valamint a Tata, Angolpark jövőbeni 
üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozataláról - végrehajtási határidejét 
2015. január 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2015. január 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
390/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 239/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 239/2014.(VI.26.) Tata Kt. 
határozat -  Ady Endre u. 9. szám alatti társasház fejlesztési koncepciója - 
végrehajtási határidejét 2015. január 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2015. január 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
391/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 242/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 242/2014.(VI.26.) Tata Kt. 
határozat - Rákóczi u. 9. szám alatti társasház fejújítása -  végrehajtási 
határidejét 2015. március 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
392/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 243/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 243/2014. (VI.26.) Tata Kt. 
határozat – volt Helyőrségi Klub hasznosításáról - végrehajtási idejét 2015. 
január 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2015. január 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
393/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 254/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 254/2014. (VI.26.) Tata Kt. 
határozat - Dobroszláv utcában található fűtőművel kapcsolatos döntés - 
végrehajtási idejét 2015. március 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
 
Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
394/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 260/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2014. (VI.26.) Tata Kt. 
határozat - Borostyán Ház jövőbeni hasznosításáról -  végrehajtási idejét 
2015. január 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Határid ő: 2015. január 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
395/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a 262/2014.(VI.26.)Tata Kt.  végrehajtási határidej ének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 262/2014. (VI.26.) Tata Kt. 
határozatának - Eötvös József Gimnázium, a Kőkúti Általános Iskola, a 
Vaszary János Általános Iskola, a Bartók Óvoda, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal, valamint a Magyary Zoltán Művelődési Központ 
energia audit – végrehajtási határidejét 2015.március 31-ig meghosszabbítja. 
 
 
Határid ő :   2015. március 31   
Felelős    :   Michl József polgármester  
                    dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
396/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Közgy űjteményi Tanácsadó Testületr ől 
 
a) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Közgyűjteményi 

Tanácsadó Testület létrehozását 2014. december 1-től. 
Tagjainak megválasztja: 
A Testület vezetője: Kaszál József, a Humán és Ügyrendi Bizottság külső 

tagja 
     A Testület tagjai:        
                                 - Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
           - Viczenáné Czégény Ágnes, Tata Város Önkormányzat 
                 Képviselő-testületének tagja   
           - a megyei közgyűlés által delegált személy 
                                 - a Testület titkári és pénzügyi feladatait a Kuny Domokos 

Múzeum mindenkori gazdasági igazgatója látja el, aki szintén tagja a 
testületnek. 

b) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közgyűjteményi 
Tanácsadó Testület vezetője részére 215 E Ft/hó megbízási díjat állapít 
meg. 

 
c) Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Közgyűjteményi 

Tanácsadó Testület vezetőjét, hogy a Közgyűjteményi Tanácsadó Testület 
működési rendjét dolgozza ki és terjessze a Testület elé. 

 
Határid ő:    a - b) pont esetében: 2014. december 1. 

c) pont esetében: következő Képviselő-testületi ülés 
Felelős:       a - b) pont esetében: Michl József polgármester    

c) pont esetében: Kaszál József  
 
  Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

397/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 
a tatai iskolákban m űködő intézményi tanácsok önkormányzati 

delegáltjairól  
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 465/2013 (IX. 26.) és 48/2014 
(II. 27.) Tata Kt határozatait visszavonja és a következő személyeket javasolja 
a tatai iskolákban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak: 
1.  Kőkúti Általános Iskola:    1) Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő 
      2) Dinga László külső bizottsági tag 
      3) Horváth József külső bizottsági tag 
2.  Vaszary János Általános Iskola: 1)  dr.Beró Henrietta alpolgármester 
                 2)  Horváthy Lóránt képviselő 
3.  Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és 

Szakiskola és Kollégium             1) Dr.Varga András képviselő 
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4.   Talentum Angol-Magyar Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium 
és Művészeti Szakiskola            1) Nágel Balázs képviselő 

5. KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon.                          1) Viczenáné Czégény Ágnes képviselő 

                                  2) Szabó Katalin külső bizottsági tag 
6. Menner Bernát Zeneiskola: 1) Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő 
 

Határid ő:  értesítésre: 2014. december 3. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
398/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Hajdú Krisztina részvételér ől az Arany János Tehetséggondozó 
Programban 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Hajdú Krisztina 
nyolcadik évfolyamos tanuló Tata település képviseletében részt vegyen az 
Arany János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban 
való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 
tanévenként 25 E Ft egyszeri szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület 
ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az 
alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére 
küldje meg. 
 
 

Határid ő:  2014. december 11. 
Felelős :    Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
399/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Boros Ildikó részvételér ől az Arany János Tehetséggondozó Programban 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Boros Ildikó 
nyolcadik évfolyamos tanuló Tata település képviseletében részt vegyen az 
Arany János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban 
való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 
tanévenként 25 E Ft egyszeri szociális támogatást nyújt. A képviselő-testület 
ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az 
alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére 
küldje meg. 
 

Határid ő: 2014. december 11. 
Felelős :  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
400/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Alpolgármester illetmény pótlékának megállapításáró l 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdése 
alapján a 338/2014. (X.27.) Tata Kt. határozatával Tata város 
alpolgármesternek dr. Beró Henriettának illetményét 2014. október 22. 
napjával 471.200 Ft/hó összegben megállapította.  
Figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó 141.§ (6) rendelkezését- az 
Alpolgármester a közszolgálatban érvényes mindenkori illetményalappal 
számolva 120%-nak megfelelő mértékű, 46.380 Ft összegben pótlékra 
jogosult. 
Figyelemmel az állami költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
illetményalap összegére, a fenti nappal az Alpolgármester havi illetménye a 
kerekítés szabályait figyelembe véve összesen 517.600 Ft. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Michl József polgármester 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
401/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

a Komárom-Esztergom Megyei Oktatási Intézmények Iga zgatói 
Kollégiuma székhelyér ől 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Komárom-
Esztergom Megyei Oktatási Intézmények Igazgatói Kollégiuma székhelye és 
levelezési címe a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
székhelye, 2890 Tata, Hősök tere 9. szám alatti ingatlan legyen és az a 
bírósági nyilvántartásba bejegyzésére kerüljön.  
 

Határid ő:  értesítésre: 2014. december 3. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
402/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Tatai Körzeti Televízió létrehozásának kezdeményezé séről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1.  szándékát fejezi ki a Tatai Körzeti Televízió létrehozására irányuló 
kezdeményezés megvizsgálására. 

  

2. felkéri Petzke Ferenc főszerkesztőt a Tatai Körzeti Televízió 
létrehozására vonatkozó, a pénzügyi és szakmai feltételeket 
tartalmazó előterjesztés elkészítésére 
 

Határid ő:    2. pont: 2014. december 31. 
Felelős:       2. pont: Petzke Ferenc főszerkesztő 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
403/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozata 

Szent Egyed Közösség kezdeményezéséhez való csatlak ozásról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Szent 
Egyed Közösség "Városok az életért, Városok a halálbüntetés ellen" nevű 
kezdeményezéséhez.  

Határid ő:  értesítésre:2014. december 10. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 
 
 
T a t a ,  2014. november 27.  

 

 

       Dr. K ó r ó s i  Em őke 
         jegyző 

 
 


