
 

 

K I V O N A T 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. október 28-i ülése 
jegyzıkönyvébıl 

 

 

 

31/2009./X.29./ ÖR.  Tata Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl
    szóló 3/2009./II.26./ sz. rendelet módosításáról 

 

32/2009./X.30./ ÖR.  A távhıszolgáltatásról szóló 25/2007./VI.29./ sz. rendelet
    módosítására 

 

33/2009./X.30./ ÖR.  Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005./XII.6./ sz.  
    rendelet módosítására 

 

34/2009./X.30./  ÖR. Tata város egyes építéssel kapcsolatos önkormányzati 
    rendeleteinek módosítására 

 

35/2009./X.30./ ÖR.  Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek 
    bérletérıl, a lakbérek mértékérıl, valamint az   
    elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló  
    13/2006./III.30./ sz. rendelet módosítására 

 

36/2009./X.29./ ÖR.  Az iparosított technológiával épült lakóépületek  
    energiatakarékos korszerősítésének, felújításának  
    támogatásáról szóló, többször módosított 12/2002./VI.1./ 
    sz. rendelet módosítására 

 

 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
357/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tata Város 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi létszámát 2009. 
november 1-jétıl három fıvel (1 fı anyakönyvvezetı, 1 fı 
projekt ügyintézı, 1 fı ügykezelı) 93 fırıl 96 fıre növeli. 
 
Határid ı: 2009. október 28. 
Felelıs:   Michl József polgármester 



 

 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
358/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
„Gyermekbarát város” program költségvetési elıirányzatából 
1.600 E Ft-ot, a mőködési tartalékból 2.900 E Ft-ot az 
Intézmények Gazdasági Hivatalához, intézményfinanszírozás 
címén átcsoportosít. 
 
Határid ı: 2009. december 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
359/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. taggyőlésének jogait gyakorló alapító, a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. alapító okiratát, az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

1.Az alapító okirat 5. pontjában a társaság tevékenységi körei a TEÁOR 08 szerint az 
alábbiak szerint kerülnek megállapításra:   

 
   Tevékenység 

 
5.1.    Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése 
5.2.  Egyéb, nem évelı növény termesztése 
5.3.  Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 
5.4.             Fakitermelés 
5.5.             Vadon termı egyéb erdei termék győjtése  
5.6. Erdészeti szolgáltatás. 
5.7.  Főrészárugyártás. 
5.8.  Épületasztalos-ipari termék gyártása. 
5.9. Tároló fatermék gyártása. 
5.10.  Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
5.11.  Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása. 
5.12.  Egyéb kiadói tevékenység 
5.13.  Nyomás /kivéve: napilap/ 
5.14. Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
5.15.  Nyomdai  elıkészítı tevékenység 
5.16.  Játékgyártás. 
5.17. Bontás 
5.18.             Építési terület elıkészítése  
5.19.             Talajmintavétel, próbafúrás. 



 

 

5.20. Lakó és nem lakó épület építése 
5.21.             Egyéb m.n.s. építés 
5.22.  Tetıfedés, tetıszerkezet építés 
5.23.  Út, autópálya építése 
5.24.  Egyéb speciális szaképítés 
5.25.  Villanyszerelés. 
5.26.  Víz-, gáz-, főtés- légkondícionáló-szerelés 
5.27.  Egyéb épületgépészeti szerelés 
5.28. Vakolás 
5.29.  Épületasztalos-szerkezet szerelése. 
5.30.            Padló-, falburkolás. 
5.31.  Festés, üvegezés. 
5.32.  Egyéb befejezı építés m.n.s. 
5.33.            Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás 
5.34.            Kempingszolgáltatás 
5.35.            Egyéb szálláshely szolgáltatás 
5.36.            Éttermi, mozgó vendéglátás 
5.37.            Italszolgáltatás 
5.38.  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
5.39. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása. 
5.40.  Közúti áruszállítás.. 
5.41.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 
5.42.            Ingatlankezelés   
5.43.            Építményüzemeltetés   
5.44.  Mezıgazdasági gép kölcsönzése. 
5.45.  Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
5.46.  Mőszaki vizsgálat, elemzés. 
5.47.  Reklámügynöki tevékenység 
5.48.            Médiareklám 
5.49.  Általános épülettakarítás 
5.50.            Egyéb épület, ipari takarítás 
5.51.            Egyéb takarítás 

5.52.  M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
5.53.  Szennyvíz győjtése, kezelése.* 
5.54.  Nem veszélyes hulladékgyőjtése * (Fıtevékenység) 
5.55.             Veszélyes hulladék győjtése 
5.56.             Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.57.             Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.58.  Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés* 

5.59.  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.* 
5.60.  Múzeumi tevékenység * 
5.61.            Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése 
5.62.  Sportlétesítmény mőködtetése.* 
5.63.  Egyéb sporttevékenység.* 
5.64.  M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidıs tevékenység. 
5.65.  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás. 
  5.66.                 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.* 
            5.67.                 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 



 

 

           5.68.                 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
           5.69.                Ital-kiskereskedelem 
           5.70.                Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
           5.71.                Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
           5.72.                Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
           5.73.                Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
           5.74.                Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
 

2.Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
hatályukban fennmaradnak, illetve az új, egységes szerkezető Alapító Okiratban jelennek 
meg. 

 
 
   Határid ı: 2009. november 30. 
   Felelıs:    Michl József polgármester 
 
 
 
         Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  

360/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. taggyőlésének jogait gyakorló alapító, a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. alapító okiratát, a 2009. X.28.  
napján kelt módosítással egységes szerkezetbe foglalja, az 
alábbiak szerint:  

 
NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL İSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA  

 
 
Alulírott Alapító, mint a Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
(továbbiakban: Társaság) egyszemélyi Alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény, a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, valamint a 2006 évi IV. törvény elıírásainak a Társaság alapító okiratának hatályos 
szövegét módosította (vastag, dılt bető), mely alapján az alapító okirat hatályos szövegét az 
alábbiakban állapítja meg:  
 
1./ A nonprofit Társaság célja 
 
 A jelen okirat 3./ pontjában megjelölt Alapító a helyi társadalom egyes közös 

szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló 
tevékenységeket végzı egyszemélyes közhasznú társaság alapításával kívánja biztosítani. 

 
2./ A Társaság cégneve, rövidített neve, székhelye, és tartama 
 
 2.1. A Társaság neve: 



 

 

  

                    Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
 
  A Társaság rövidített neve: 
 
  Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
   
 2.2. A Társaság székhelye: 
 
  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
   
 
 
 
2.3.Telephelye: 
 

                     2890 Tata, Külterület 0250/3 hrsz. alatti ingatlan 
2890 Tata, Fellner J. út 2., tatai, 462/19. hrsz. alatti ingatlan 

 
 2.4. A Társaságot az Alapító határozatlan idıre hozta létre, az mőködését 

1997. március hó 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel 
megegyezı, kivéve az alakulás évét. 

 
 
 
3. A Társaság Alapítója 
 
 Tata Város Önkormányzata  székhelye:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
      képviseletében eljár: Tata Város Polgármestere 
 
 
4./ Az alapítás különös feltételei 
 
4.1.Az alapító a Társaság alapításával egyidıben megszőntette az Oktatástechnikai Központi 
Mőhely (2890 Tata, Bercsényi u. 7.) költségvetési intézményét, és a Társaság a megszőntetett 
intézmény jogutódja. 

 
4.2.Az alapító a Társasággal a közhasznú tevékenységek ellátásának feltételeirıl hosszú távú 
szerzıdést kötött, mely szerzıdés a jelen okirat 1. számú mellékletét képezi. 
 
4.3.A Társaság a jelen okirat 1. számú mellékletét képezı megállapodás alapján átvállalja Tata 
Város Önkormányzatának törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján más jogszabályban 
meghatározott feladataiból az alábbi tevékenységek végzését az alább részletezett körben és az 1. 
számú mellékletben szabályozott tartalommal:  
 
-egészségmegırzés (parlagfő irtása); 



 

 

-kulturális tevékenység (általános iskolák részére oktatási eszközök készítése, a szükséges 
alapanyag biztosítása; napközis tábor, szabadtéri múzeumok üzemeltetése, fenntartása; a 
kulturális rendezvények technikai feltételeinek teljes körő megteremtése; Tata Város és 
rendezvényeinek megismertetését, népszerősítését szolgáló kiadványok szerkesztése, kiadása); 
-kulturális örökség megóvása (szobrok és egyéb kulturális emlékek felújítása, fenntartása, 
ırzése); 
-mőemlékvédelem (helyi építészeti értékvédelem alá vont épületek, egyéb építmények felújítása, 
karbantartása); 
-természetvédelem, állatvédelem (kutyamenhely létesítése és üzemeltetése, eboltás 
megszervezése, éves eb-összeírások, erdı-, parkfenntartás); 
-környezetvédelem (városi hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációja; természetvédelmi ır 
foglalkoztatása);  
-gyermek- és ifjúságvédelem (nyári napközis tábor szervezése és fenntartása az arra rászoruló 
gyermekek részére, úszásoktatással);  
-hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének elısegítése (a nonprofit társaság a 
tevékenysége körében, munkalehetıséget biztosít a munkaerıpiacról egyébként kiszorult 
csoportok tagja számára: a pályakezdı fiataloknak, az 50 év feletti férfiaknak,  illetve 40 év 
feletti nıknek, a helyi roma etnikum tagjainak stb.); 
-etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (ld. mint elıbb); 
-sport (sportnapok, úszásoktatás, „Tófutás” rendezvények szervezése); 
-közrend- és közlekedésbiztonság védelme (az arra jogosult állami szervvel való megállapodás 
alapján video-figyelı hálózat kiépítése és üzemeltetése; a városi polgárırség munkájának 
támogatása, munkalehetıség biztosításával is); 
-foglalkoztatás elısegítése (a nonprofit társaság a tevékenysége körében, munkalehetıséget 
biztosít a munkaerıpiacról egyébként kiszorult csoportok tagja számára: a pályakezdı 
fiataloknak, az 50 év feletti férfiaknak, illetve 40 év feletti nıknek, a helyi roma etnikum 
tagjainak stb.; végrehajtja Tata Város Önkormányzata és a társult önkormányzatok közmunka – 
és közhasznú munka – programjait); 
-ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (az önkormányzat  
 
felelısségi körébe tartozó munkákból) 
-a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (az önkormányzat felelısségi körébe tartozó 
munkákból) 
-euroatlanti integráció elısegítése (a „kis lépések” népi diplomáciájával: testvérvárosi 
kapcsolatokból adódó egyes feladatok végrehajtása, Leonardo-program stb.); 
-más közhasznú szervezetek által igénybe vehetı szolgáltatások nyújtása (valamennyi, cél 
szerinti tevékenységi kör esetében). 
 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti tevékenységek (továbbiakban: 
céltevékenységek) az 1997. évi CLVI. törvény értelmében közhasznú 
tevékenységnek minısülnek. 
 

4.1.A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a 4.3./ pontban írt közhasznú céljai, cél szerinti 
tevékenysége megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Társaság 
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártok részére támogatást 
nem nyújt. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı 



 

 

okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
5./ A Társaság tevékenysége 
 (Jelölve a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szövegével) 
  
   Tevékenység 

 
5.1.    Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése 
5.2.  Egyéb, nem évelı növény termesztése 
5.3.  Erdészeti, egyéb erdıgazdálkodási tevékenység 
5.4.            Fakitermelés 
5.5.            Vadon termı egyéb erdei termék győjtése  
5.6. Erdészeti szolgáltatás. 
5.7.  Főrészárugyártás. 
5.8.  Épületasztalos-ipari termék gyártása. 
5.9. Tároló fatermék gyártása. 
5.10.  Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
5.11.  Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása. 
5.12.  Egyéb kiadói tevékenység 
5.13.  Nyomás /kivéve: napilap/ 
5.14. Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
5.15.  Nyomdai  elıkészítı tevékenység 
5.16.  Játékgyártás. 
5.17. Bontás 
5.18.            Építési terület elıkészítése  
5.19.            Talajmintavétel, próbafúrás. 
5.20. Lakó és nem lakó épület építése 
5.21.            Egyéb m.n.s. építés 
5.22.  Tetıfedés, tetıszerkezet építés 
5.23.  Út, autópálya építése 
5.24.  Egyéb speciális szaképítés 
5.25.  Villanyszerelés. 
5.26.  Víz-, gáz-, főtés- légkondícionáló-szerelés 
5.27.  Egyéb épületgépészeti szerelés 
5.28. Vakolás 
5.29.  Épületasztalos-szerkezet szerelése. 
5.30.            Padló-, falburkolás. 
5.31.  Festés, üvegezés. 
5.32.  Egyéb befejezı építés m.n.s. 
5.33.             Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás 
5.34.             Kempingszolgáltatás 
5.35.             Egyéb szálláshely szolgáltatás 
5.36.             Éttermi, mozgó vendéglátás 
5.37.             Italszolgáltatás 
5.38.  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
5.39. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása. 
5.40.  Közúti áruszállítás.. 
5.41.  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 



 

 

5.42.             Ingatlankezelés   
5.43.             Építményüzemeltetés   
5.44.  Mezıgazdasági gép kölcsönzése. 
5.45.  Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
5.46.  Mőszaki vizsgálat, elemzés. 
5.47.  Reklámügynöki tevékenység 
5.48.            Médiareklám 
5.49.  Általános épülettakarítás 
5.50.            Egyéb épület, ipari takarítás 
5.51.            Egyéb takarítás 

5.52.   M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
5.53.  Szennyvíz győjtése, kezelése.* 
5.54.  Nem veszélyes hulladékgyőjtése * (Fıtevékenység) 
5.55.            Veszélyes hulladék győjtése 
5.56.            Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.57.            Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.58.  Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés* 

5.59.  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.* 
5.60.  Múzeumi tevékenység * 
5.61.            Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése 
5.62.  Sportlétesítmény mőködtetése.* 
5.63.  Egyéb sporttevékenység.* 
5.64.  M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidıs tevékenység. 
5.65.  Fizikai közérzetet javító szolgáltatás. 
  5.66.                 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.* 
            5.67.                 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
           5.68.                Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
           5.69.                Ital-kiskereskedelem 
           5.70.               Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
           5.71.               Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
           5.72.               Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
           5.73.               Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
           5.74.               Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
 
 A Társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedélyköteles tevékenységeket 

csak a szükséges engedélyek beszerzése után gyakorolja, illetve a részben 
engedélyköteles tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben 
gyakorolja. 

 
A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl törvény vagy 
törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami 
szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.  
 
Az Alapító Okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységi köröket a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdése teszi önkormányzati 
feladattá. (mőemlékvédelem: 9102, Múzeumi tevékenység ,9103 Történelmi hely, építmény, 
egyéb látványosság mőködtetése,  3700 Szennyvíz győjtése, kezelése,  3811 Nem veszélyes 
hulladékgyőjtése,   3812 Veszélyes hulladék győjtése , 3821 Nem veszélyes hulladék 



 

 

kezelése, ártalmatlanítása, 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása , 3900 
Szennyezıdésmentesítés,  egyéb  hulladékkezelés,  9499  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység,   9104  Növény, állatkert, természetvédelmi terület mőködtetése,  9311 
Sportlétesítmény mőködtetése  , 9319 Egyéb sporttevékenység ). 
 
A közhasznú tevékenységi körök közül a 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3900 TEÁOR számmal 
jelöltek a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26 § c, pontjának 9./ 
alpontja, a 9311, 9319 TEÁOR számmal jelölteket a Khtv. 26 § c, pontjának 14./ alpontja, a 9104 
TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 6./ alpontja alapján, a 9102, 9103  TEÁOR 
számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 7./ alpontja, a 9499 TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § 
c, pontjának 11./ alpontja, míg a 9609 TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 20./ 
alpontja alapján minısül közhasznúnak.                                     
 
 A Társaság fenti tevékenységi körei közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek  
           minısülnek. A társaság fı tevékenysége a 3811'08. Hulladékgyőjtés, kezelés tevékenység. 
 
6./ A Társaság törzstıkéje, az Alapító törzsbetétje 
 
 6.1. A Társaság törzstıkéje:  
 
  A Társaság törzstıkéje 8.800.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-nyolcszázezer forint 

értékő szolgáltatás, mely 2.640.000,-Ft azaz Kettımillió-hatszáznegyvenezer 
forint készpénzbetétbıl és 6.160.000,-Ft azaz Hatmillió-egyszázhatvanezer forint 
nem pénzbeli betétbıl áll. Az apport felsorolását a Társaság 1997. március hó 01. 
napján kelt alapító okiratának 1. számú mellékletét képezı apportlista 
tartalmazza. 

  A törzstıkét az Alapító az alapításkor meghatározott határidıben a Társaság 
rendelkezésére bocsátotta.  

 
 
 
 
 6.2. Az Alapító törzsbetétje 
 
  A Társaság törzstıkéjét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatta. 

        Az Alapító törzsbetétjének összetétele a Társaság törzstıkéjével azonos, az 
Alapító 

                       üzletrésze 100 % mértékő. 
 

7.Az Alapító jogai és kötelezettségei 
 

7.1. Az Alapító a Társaság legfıbb döntést hozó szerve, melynek kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak az alábbi körben hozandó döntések: 
 

a)az alapító okirat módosítása, 
b)a törzstıke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és 
visszatérítése,  



 

 

c)a Társaság mérlegének megállapítása és a nyereség felhasználásának 
meghatározása azzal, hogy az elért eredményt felosztani (elvonni) nem lehet, 
csak a cél szerinti, illetıleg közhasznú tevékenységekre történı ráfordítás 
céljairól, módjáról jogosult az Alapító dönteni, 
d)a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirıl szóló szerzıdés (Ptk. 
59.§. (1) bekezdés) megkötésének jóváhagyása; továbbá valamennyi olyan 
további szerzıdés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság az 
Alapítóval vagy annak valamely költségvetési szervével köt meg és értéke a 
br. 1,0 MFt értékhatárt eléri vagy meghaladja, 
e)az éves üzleti terv jóváhagyása, 
f)a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása, 
g)a Társaság ügyvezetıjének kijelölése, visszahívása, díjazásának 
megállapítása, 
h)a Felügyelı Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági 
tagok díjazásának megállapítása, 
i)az SzMSz mellékleteként a Felügyelı Bizottság – maga által megállapított 
– ügyrendjének jóváhagyása, 
j)a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának 
megállapítása, 
k)olyam szerzıdés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstıke 
legalább egynegyedét meghaladja, illetıleg, amelyet a Társaság saját 
ügyvezetıjével, felügyelı bizottsági tagjával, munkavállalójával vagy azok 
közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§. b./ pont) köt, a munkaviszonyra 
irányuló szerzıdések kivételével, 
l)döntés olyan hitel, kölcsön felvételérıl, vagy a vagyon olyan mértékő 
megterhelésérıl, amely meghaladja a Társaság törzstıkéjének egynegyedét, 
m)a cégbejegyzést megelızıen a Társaság nevében kötött szerzıdések 
jóváhagyása, 
n)az ügyvezetı és a felügyelı bizottsági tagok ellen kártérítési igény 
érvényesítése, 
o)a Társaság egyesülésének, beolvadásának, megszőnésének, szétválásának, 
gazdasági társasággá valló alakulásának elhatározása, valamint más 
gazdasági társaság alapításáról, illetve mőködı társaságba tagként való 
belépésérıl történı döntés, 
p)a közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági fokozatok közötti 
átsorolás, valamint a közhasznú jogállás törlésének kezdeményezésérıl való 
döntés; az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, 
q)mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk., a Gt. vagy más jogszabály az 
Alapító legfıbb szerévnek kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
  Az Alapító jelen szerzıdés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit 

teljesíteni az Alapító legfıbb szerve, Tata Város Önkormányzati képviselı 
testülete jogosult és köteles. Tata Város Önkormányzati Képviselı Testülete a 
rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és mőködési szabályzata alapján 
tartja üléseit, hozza határozatait. Az  

 
                        Törölt rendelkezés  
 



 

 

  Az Alapító értesítése alapján az ügyvezetı az Önkormányzat Képviselı 
Testülete azon üléseinek idıpontját és vonatkozó napirendjét, amely a 
Társaságot érintı bármely kérdéssel foglalkozik, az ülés idıpontját megelızı 
15 nappal közzéteszi a Tatai Városi Televízió képújságjában. A közzététel az 
ülés idıpontját és a Társaságra vonatkozó napirendet tartalmazza. 

 
                        Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala elıtt köteles a Társaság 

Felügyelı Bizottságának és ügyvezetıjének a döntésre vonatkozó, írásbeli 
véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. 

                         A Társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves 
beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót - mely mérlegbıl, eredmény-
kimutatásból és kiegészítı mellékletbıl áll -  az Alapító hagyja jóvá(módosított 
rendelkezés). A Társaság az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg 
közhasznúsági jelentést készít. 

 
 7.2. Az Alapító képviselı testülete a 7.1./ pontban nem szereplı, de alapítói 

döntést igénylı feladatok ellátásával Tata Város Polgármesterét bízza meg, aki e 
jogkörét az Alapítónak az adott feladat tartalma szerint illetékes Bizottsága, és a 
Társaság Felügyelı Bizottsága véleményének kikérése után gyakorolja. 

 
            Az Alapító illetve a Polgármester a jogkörében hozott döntésekrıl a Társaságot 

írásban értesíti. A Polgármester fenti felhatalmazás alapján hozott döntése az 
alapító határozatával egy tekintet alá esik. 

 
7.3.Az Alapító illetve a Polgármester (továbbiakban együtt: vezetıszerv) 
köteles az ügyvezetı rendelkezésére bocsátani a döntésének tartalmát, 
idıpontját és hatályát, illetve testületi döntés esetén a döntést támogatók és 
ellenzık számarányát is tartalmazó határozatot, illetve az ezen adatok 
megállapítására alkalmas testületi ülési jegyzıkönyv kivonatot eredetiben, 
melynek alapján az 1997. évi CLVI. törvény 7. §. (2) bekezdés a./ pontjában 
szabályozott nyilvántartást köteles vezetni az ügyvezetı. A vezetıszerv 
Társasággal kapcsolatos határozata a Társasággal és harmadik személlyel 
szemben mindaddig nem hatályosul, míg ezen közlési kötelezettségének a 
vezetıszerv nem tesz eleget. 

 
7.4.A Társaság közhasznú feladatainak ellátásából keletkezett veszteségének 
megszőntetésére az Alapító pótbefizetési kötelezettséget vállal. A pótbefizetés 
összege megegyezik az e feladat ellátásából keletkezı veszteség mértékével, 
legfeljebb azonban a törzstıke 30%-ig terjedhet, évi egy alkalommal. A 
pótbefizetés készpénzben történik, és az azt elrendelı határozat szerinti 
ütemezésben.  

 
 

 7.5. Az Alapító ingyenes mellékszolgáltatásként vállalja, hogy 1997. március hó 01. 
napjától a társasági alkalmazottak és közhasznú munkások részére a mőszaki és hatósági 
elıírásoknak megfelelı telephelyeket biztosít. Ezek a Tata,  Külterület  0250/3. hrsz., és 
Tata, Fellner J. u. 2., 462/19. hrsz. szám alatti ingatlanok jelenleg is használt része. Az így 
használatba adott ingatlanrészek karbantartásáról a Társaság kötelezettsége folyamatosan 



 

 

gondoskodni. 
 
8. Az üzletrész:  
 

8.1. A Társaság Alapítója a Társaság 100%-os mértékő üzletrész tulajdonosa. A 
Társaság üzletrésze nem osztható fel. A Társaság saját részére üzletrészt nem 
szerezhet meg, és nem vonhat be. 

 
 8.2. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti 

vissza. A Társaság tevékenységébıl származó számviteli szabályok szerinti 
eredmény nem vonható el, nem osztható fel, azt kizárólag a jelen okiratban 
meghatározott céltevékenységek megvalósítására lehet fordítani.  

 
9. A társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja 
 
 A társaság ügyvezetıje Jungvirthné Bús Erzsébet 2890 Tata Perényi u. 29. szám alatti 

lakos. Az alapító az ügyvezetı megbízatását 2007. november hó 01. napjától 2012. 
október 31. napjáig határozta meg. 

 
 Az ügyvezetı a Társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel elıírt, elınyomott, 

vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatával 
megegyezı módon. 

 
 A Társaság Szervezeti és Mőködési Szabályzatában képviseleti joggal felruházott 

munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti jogkörrel rendelkezı 
személy együttes névaláírása szükséges. Az ügyvezetı a Társaság Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának jóváhagyását (módosítását) követı 30 napon belül köteles az 
elıírt módon bejelenteni a Cégbíróságnak azon munkavállalókat, akik a Társaság 
képviseletére jogosultak. 

             
            Társaság képviselete és ügyeinek intézése az ügyvezetı feladata. Az ügyvezetı a 

képviseleti jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Mőködési Szabályzat keretei között 
gyakorolja. Ez a korlátozás azonban csak a Társaság belsı viszonyaira érvényes, 
harmadik féllel szemben hatálytalan. 

 
 Az ügyvezetı a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 

megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja. A társaság jogi 
képviseletére csak az ügyvezetı adhat meghatalmazást. Az ügyvezetı, az átruházott 
képviseleti joggal rendelkezı munkavállaló a Társaság tevékenységi körébe esı 
üzletszerő gazdasági tevékenységet csak az Alapító engedélyével folytathat és lehet 
tisztségviselı hasonló tevékenységet végzı más gazdásági vagy közhasznú társaságban. 

 
 A Társaság ügyvezetıjének csak büntetlen elıélető, magyar állampolgár jelölhetı ki. A 

kijelölés határozott idıre, legfeljebb három üzleti évre (az üzleti évet lezáró taggyőlés 
napjáig, legfeljebb azonban az üzleti évet követı május hó 31. napjáig) szól. 

 
 Az ügyvezetı tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyet a vezetı állású 

munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes 



 

 

megszegésével okozott kárért – a munkaviszonyból következı felelısségén túl a polgári 
jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelısséggel is tartozik. 

 
 Az ügyvezetı a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy személyével 

kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban és az Alapító Okiratban részletezett 
kizáró okok nem állnak fenn. 

 
 Az ügyvezetı feladatai különösen 
 

a)a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
b)képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok 
és a hatóságok elıtt, 

c)gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerő vezetésérıl, 
d)elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását, 
e)összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot, 

f)gondoskodik arról, hogy a Társaság szerzıdéses kötelezettségeinek eleget 
tegyen, 
g)vezeti a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról; a 
végrehajtást követıen, az arra irányadó határidıt követı elsı alapítói testületi 
ülésen a végrehajtásról beszámolni köteles, 
h)jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, 
az Alapító hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezeteket, 
i)a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett 
változásokat, 
j)felvilágosítást ad az Alapító, a Felügyelı Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló 
részére a Társaság ügyeirıl és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az 
üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést, 
k)bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásnak 
feltételeit szabályozó szerzıdés nyilvánosságát, 
l)intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az 
Alapító, a Felügyelı Bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe. 

  
10.A Társaság Felügyelı Bizottsága 
 

A Társaságnál Felügyelı Bizottság (továbbiakban: FEB) létrehozása kötelezı. A FEB 
négy tagból áll, mely tagokat az Alapító határozott idıre jelöli ki. A FEB tagok az alapító 
által meghatározott összegő díjazásban részesülnek. Ha jogszabályi rendelkezés 
következtében a Társaság munkavállalóinak legalább 1/3-os képviselete a Felügyelı 
Bizottságban megteremtendı, úgy a munkavállalói tagokkal a Felügyelı Bizottság 
legkevesebb 5 fısre kibıvül. A munkavállalói FEB tagok választásáról, amennyiben 
ennek jogszabályi szükségessége felmerül, az SzMSz-ben kell rendelkezni. 
 
A FEB munkáját a tagjai közül választott elnök irányításával, a maga által készített 
ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet az Alapító hagyja jóvá. A FEB üléseit az elnök hívja 
össze, amelyeken az ügyvezetı tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre a 
könyvvizsgálót is meg kell hívni. 
 
A FEB tagjai a tisztségüktıl elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. 



 

 

Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a 
Társaságnak kártérítési felelısséggel tartoznak. 
 
10.1. A Társaság Felügyelı Bizottságának az Alapító által kijelölt tagjai 

       a)  Fekete Béla   an: Gerencsér Erzsébet 
                                   lakik: 2890 Tata Keszthelyi út 12/1 I/2  

 
             b)Primász Dezsı   an.: Perlusz Gabriella  
                      lakik: 2890 Tata, Vétesszılısi u. 93. 
 
 c)Fekete Gyula       an.: Ambrus Julianna                                                                        
               lakik:  2890 Tata, Mindszenty tér 2. 

 
            Primász Rezsı és Fekete Gyula tagok kijelölése 2007. január hó 01. napjától 
2010.  
           december hó 31. napjáig , míg Fekete Béla tag kijelölése 2007. április 1. 
napjától 
          2010.  december 31. napjáig szól.” 

 
  A FEB tagok a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy a 

személyükkel kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett 
kizáró okok nem állnak fenn. 

                         A Felügyelı Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai közül elnököt 
választ. A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. (3 
tag) A Felügyelı Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 
nincs helye.                   

 
                        Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél 

megjelölésével bármely tag, írásban kérheti az elnöktıl, aki 8 napon belül köteles 
intézkedni a Felügyelı Bizottság 30napon belüli összehívásáról. Ha ennek nem 
tesz eleget, a tag maga is összehívhatja az ülést. 

                         A Felügyelı Bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
Az ellenırzés megosztása nem érinti a tag felelısségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenırzést más, a felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre kiterjessze. 

                        Tagjai az Alapító képviselı testületi ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.     
 

10.2. A FEB jogköre 
 

 A FEB a Társaság ügyvezetését ellenırzi. Kiemelten köteles 
figyelemmel kísérni a közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerzıdések 
teljesítését. Az ellenırzései során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az 
Alapító figyelmét.  

 

                       Vizsgálataihoz az ügyvezetıtıl, a Társaság vezetı munkavállalóitól jelentést, 
felvilágosítást kérhet, munkájába a könyvvizsgálót és más szakértıt is bevonhat. 



 

 

 

                        A Felügyelı Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfıbb szerve 
ülésének napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint 
minden olyan elıterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik. 

                        Ha a Felügyelı Bizottság a közhasznú tevékenység folyatásának 
feltételeirıl kötött szerzıdés megszegését észleli köteles haladéktalanul az Alapító ülését 
összehívni.  

                        A Felügyelı Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és a testületi ülés 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet 
mőködése során olyan jogszabálysértés illetve a Társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
következményeinek elhárítása illetve enyhítése az Alapító döntését teszi 
szükségessé, avagy a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült 
fel. A képviselı testületet 30 npon belül össze kell hívni.  

 
 
11. A Társaság könyvvizsgálója 
 
 A Társaságnál könyvvizsgáló mőködtetése kötelezı. A Társaság könyvvizsgálóját az 

Alapító határozott idıre (legfeljebb 3 üzleti évre) bízza meg. A könyvvizsgáló az Alapító 
által meghatározott összegő díjazásban részesül. 

 
 A Társaság könyvvizsgálójává a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplı személy 

(ideértve a jogi személyt is) jelölhetı ki. 
 
 A könyvvizsgáló feladatát tisztségétıl elvárható gondossággal köteles ellátni. 
 Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a 

Társaságnak kártérítési felelısséggel tartozik. 
 
 
 
11.1. A Társaság könyvvizsgálója 

 
Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörően mőködı Részvénytársaság (Cg. 13-10-
040594, 2100 Gödöllı,  Hegedős Gy. utca 2/a., kamarai nyilvántartási száma: 
001504) 
A könyvvizsgáló határozott idejő megbízatása 2007. augusztus hó 8. napjától 
2010. augusztus hó 8. napjáig szól. 
 
A könyvvizsgálatért személyében felelıs: Kristóf Jánosné (an.: Valkó Rozália; 
könyvvizsgálói igazolvány száma: 001234) 2100 Gödöllı, Hegedős Gy. utca 2/a. 
szám alatti lakos.  
 
A könyvvizsgáló a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy 
személyével kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett kizáró 
okok nem állnak fenn. 



 

 

 
 
11.2. A könyvvizsgáló jogköre 

 
A könyvvizsgáló a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági 
beszámolóinak ellenırzését végzi. Vizsgálataihoz az ügyvezetıtıl, a Társaság 
vezetı munkavállalóitól adatokat kérhet, betekinthet az üzleti könyvekbe, 
szerzıdésekbe, a Társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját 
ellenırizheti. Jelen lehet a FEB ülésein, az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjait 
tárgyaló ülésen részvétele kötelezı. A könyvvizsgáló az Alapító Okirat 7.1./ b./, 
c./ e./ pontjaira vonatkozó elıterjesztés, valamint a FEB elé kerülı gazdasági 
beszámolók adatainak valódiságát, jogszerőségét vizsgálni, és megállapításait 
írásban rögzíteni köteles. 
 
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentıs 
vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezetı, illetve a FEB tagok vétkesen 
megszegik kötelezettségeiket, azt az Alapítónak jelezni köteles. Ha az Alapító az 
ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozz meg, a 
könyvvizsgáló errıl és megállapításairól köteles értesíteni a Cégbíróságot. 

    
 
 
 
 
12. A Társaság megszőnése 
 
 A Társaság megszőnik:  
-ha elhatározza jogutód nélküli megszőnését, 
-ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik vagy átalakul, 
-ha a Cégbíróság megszőntnek nyilvánítja, 
-ha a Bíróság felszámolási eljárás során megszőnteti. 
 
             A társaság a cégjegyzékbıl való törléssel szőnik meg. 
 
 Ha a társaság jogutód nélkül szőnik meg – a felszámolási eljárás esetét kivéve – 

végelszámolásnak van helye. 
 
 A Társaság megszőnése esetén a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyonból az 

Alapító a törzsbetétjével egyezı mértékő törzsbetét visszafizetésre tarthat igényt. Az ezt 
meghaladó vagyont, az Alapító Tata Város Önkormányzata tulajdonába kell adni azzal, 
hogy azt kizárólag a Társaság közhasznúként megjelölt tevékenységi körével azonos 
vagy hasonló tevékenységi körrel már mőködı vagy egyidejőleg létrehozandó közhasznú 
szervezet (közhasznú társaság, közalapítvány) azonos vagy hasonló tevékenységi körére 
kell fordítani, azaz olyan szervezet tevékenységére, amely nem kapcsolódik közvetlenül 
politikai pártokhoz, célja a köz szolgálata 

 
13.Vegyes rendelkezések 
 



 

 

13.1.Az ügyvezetı köteles gondoskodni arról, hogy a vezetıszerv azon döntései, határozatai, 
amelyek a Társaság operatív munkájához kapcsolódnak és a Társaság céltevékenységei operatív 
megvalósítását közvetlenül befolyásolják, az érintett lakosság nyilvánossága által 
megismerhetıek legyenek. Ennek érdekében az ügyvezetı a  
13.2.tevékenységre vonatkozó vezetı szervi döntéseket a Tatai Városi Televízió képújsága útján 
ismerteti meg az érintettekkel, a határozat vele való közlését követıen ésszerő idın belül. Akire a 
döntés közvetlenül rendelkezést tartalmaz, azzal az ügyvezetı a döntést postai úton kézbesített 
értesítéssel közli a döntés meghozatalától számított 15 napon belül.  

 
13.3.A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása az 
ügyvezetı feladata. Ennek keretében az ügyvezetı köteles bárkinek betekintési lehetıséget 
biztosítani ezen iratokba. Ennek érdekében az ügyvezetı a Társaság székhelyén ügyfélfogadási 
rendet alakít ki, amelyet tájékoztató táblán is megjelenít. 
 
13.4.A Társaság biztosítja mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezetı a Tatai Városi Televízió 
képújságában rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a mőködés legfontosabb 
területeirıl, szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról. 

Az ügyvezetı gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves 
beszámolójának és  
 
közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai a Tatai Városi Televízió 
képújságában közzétételre kerüljenek. Az 1997. évi CLVI. törvény 5.§. b./ 
pontjában meghatározott adatok közzétételét a Társaság a Tatai Városi Televízió 
képújságában köteles megvalósítani. 
 
 
 

13.5.A Társaság alapítójára, vezetı tisztségviselıire, ügyvezetıjére, felügyelı bizottsági tagjaira 
és könyvvizsgálójára alkalmazni kell mind a mindenkor hatályos Gt., mint az 1997. évi CLVI. 
törvény, mind egyéb jogszabályok összeférhetetlenségre vonatkozó kogens rendelkezéseit, 
melyek az alábbiak: 
 

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó), a határozat alapján 

1)a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b)  bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 

egyébként érdekelt. E körben az ügyvezetı nem hozhat döntést. Nem 
minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı célszerinti juttatás. 

 Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 



 

 

a)   az alapító elnöke vagy tagja, az ügyvezetı 
b)  a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c)  a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást –, illetve 

d)   az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
  A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı 
tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

 
  A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

  Nem lehet gazdasági a Társaság vezetı tisztségviselıje az, akit bőncselekmény 
elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

 
                        Akit valamely foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, nem lehet a Társaság 

vezetı tisztségviselıje az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet 
a Társaság folytatja. 

 
  A gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerıs megállapítását (a 

felszámolás elrendelését) követı három évig nem lehet a Társaság vezetı 
tisztségviselıje az, aki a felszámolást elrendelı jogerıs végzés meghozatalának 
napját megelızı két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál 
vezetı tisztségviselı volt, kivéve, ha a vezetı tisztségviselıi megbízatására 
kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor. 

 
  A gazdasági társaságnak a cégjegyzékbıl hivatalbóli törlési eljárás következtében 

történı törlését követı két évig nem lehet a Társaság vezetı tisztségviselıje az a 
személy, aki a törlést megelızı évben a törléssel megszőnt gazdasági társaságnál 
vezetı tisztségviselı volt. 

 
  A vezetı tisztségviselı – a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való 

részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval 
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem 
lehet vezetı tisztségviselı a Társaságéval azonos tevékenységet is végzı más 
gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha a Társaság legfıbb szerve ehhez hozzájárul. 

 
  A vezetı tisztségviselı és azok közeli hozzátartozója [ Ptk. 685. § b) pont] nem 

köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó 
ügyleteket. 



 

 

 
                        A Társaság a felelıs személyt (ügyvezetı), a támogatót , valamint e személyek 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások 
kivételével -  cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 
  A Társaság vezetı tisztségviselıje és közeli hozzátartozója [ Ptk. 685. § b) pont] a 

Társaságnál a felügyelı bizottság tagjává nem választható meg. 
 
  A fenti szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére 

vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétıl számított egy éven belül lehet 
érvényesíteni. 

 
  Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, annak tagja. Nem választható 

könyvvizsgálóvá a Társaság vezetı tisztségviselıje és felügyelı bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a Társaság 
munkavállalója e minıségének megszőnésétıl számított három évig. 

 
                       Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi 

elıírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó 
szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezetı tisztségviselıjére és vezetı 
állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 

 
  A könyvvizsgálatért felelıs személy a Társaság részére más megbízás alapján 
        munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak 
akkor láthat  
        el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Gt. 41. § 
(4) 
                 bekezdésben megjelölt szerzıdésben foglalt feladatait. 

 
  Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi 
szabályokat 
                  is megállapíthat. 

 
  Ugyanazon személy nem lehet egyidejőleg a Társaság és – ha a Gt. 171. § (1) 
                bekezdésében meghatározott tag gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet 
vezetı 
                tisztségviselıje, illetve felügyelı bizottságának tagja. 

     A Társaság és annak Alapítója közötti szerzıdés érvényességéhez a szerzıdés írásba 
                            foglalása szükséges. 

 
1.Záró rendelkezések 

 
1.1.A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CLVI. törvény, az 1990. évi 
LXV. törvény, a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
1.2.Az Alapító tudomásul veszi, hogy a jelen okirat módosítását jóváhagyás és bejegyzés végett a 
Társaság köteles a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság felé a módosítást 
követı 30 napon belül bejelenteni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a módosítások a 2006. évi V. 



 

 

törvény rendelkezései szerint hatályosulnak. 
 

 14.3. Az Alapító 177/2000. (XI.29.) számú Képviselı Testületi határozata 
alapján az Alapító a Társaságot kiemelten közhasznú minısítéső szervezetként kívánja 
mőködtetni, ennek alapján kéri a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot, mint 
Cégbíróságot, hogy a kiemelten közhasznúvá minısítésre vonatkozó eljárást lefolytatni 
szíveskedjen.  

  
 
 

      Michl József             dr. Horváth Tivadar  

      polgármester                         jegyzı 
 
Záradék: Jelen, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete a 360/2009./X.28./ számú határozatával fogadta el. 
Ellenjegyezte, a dılt vastag betőkkel jelzett  módosítással az egységes szerkezetet:  
 
 
   Határid ı: 2009. november 30. 
   Felelıs:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
361/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Fényes Fürdı Kft taggyőlésének jogait gyakorló alapító nem 
fizeti vissza a devíza hitelt. Az 56.531 E Ft jelenlegi lekötött 
összeget óvadékként kívánja elhelyezni és a szakértı által 
javasolt idıpontig az ügyvezetıt felhatalmazza az összeg 
kedvezı kamatozású lekötésére. 
 
Határid ı: 2009. október 31. 
Felelıs:   Mihalovits András ügyvezetı igazgató 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
362/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete javasolja a 
Gesztenye-fasori kazánház költség és energiahatékony 
felújítását.  
Felhatalmazza az ügyvezetı igazgatót a konstrukció 
elıkészítésére. 
 



 

 

Határid ı: 2009. november 30. 
Felelıs:   Mihalovits András ügyvezetı 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
363/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete kezdeményezi 
a Halastó-Fényes városrész, Új út építési szabályzatáról és 
szabályozási tervérıl szóló 21/2002./IX.25./ sz. rendelet 
módosítását, a kereskedelmi gazdasági övezet egy részének 
településközponti övezetbe sorolását, a kérelmezı 
költségviselése mellett. 
A szabályozáshoz szükséges településrendezési 
megállapodás megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határid ı: 2010. október 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
364/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a 
Fáklya  utcára vonatkozóan egy középtávú fejlesztési 
koncepció kidolgozását. 
 
Határid ı: a koncepció kidolgozására – 2009. decemberi 
                                 képviselı-testületi ülés 
Felelıs:     Michl József polgármester 
                  dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
365/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 

          Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
kezdeményezi:  
 

�a Tata, 3305/11 helyrajzi számú, kivett saját 
használatú út megnevezéső, 108 m2 nagyságú ingatlan 
ingyenes átvételét a Magyar Államtól mint tulajdonostól 
és az Északdunántúli Vízmő Zrt-tıl, melyet helyi 
közútként kíván üzemeltetni. 
�Tata Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 



 

 

érdekében felmerülı költségek megtérítését, az út egy 
részének leválasztásával kapcsolatos változási vázrajz 
elkészíttetését.  
�Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az utak 
átadására vonatkozó megállapodás aláírására. 

                             Határid ı:  az átvétel kezdeményezésére 2009. november 
30. 

                             Felelıs:      Michl József polgármester 
                                    dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  

          366/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 

                       Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
                       1. visszavonja a 91/2002./V.29./ számú határozatát, 
                  2. a TÉSZ alapján a 07/22 hrsz.-ú ingatlan közút funkcióját 

 megszünteti és kezdeményezi magánúttá minısítését az 
ingatlan-   nyilvántartásban. Az átminısítés földhivatali 
átvezetését követıen átadja a Mirelta Kft.-nek. 

         3. a TÉSZ alapján a 07/29 hrsz.-ú ingatlan közút funkcióját 
             megszünteti és kezdeményezi magánúttá minısítését az 
             ingatlan-nyilvántartásban. Az átminısítés földhivatali 
            átvezetését követıen átadja a Mirelta Kft.-nek. 

   4. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a TÉSZ 
alapján 
        a 07/30 hrsz.-ú ingatlan közút funkcióját megszünteti és 
        kezdeményezi magánúttá minısítését az ingatlan 
        nyilvántartásban. 
5. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete átveszi a 
Mirelta 
         Kft. tulajdonát képezı 021/5 hrsz.-ú saját használatú 2686 
m2 
         nagyságú utat. Az átvétellel együtt kezdeményezi az út 
         átminısítését közúttá. 
6. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete átveszi a 
Mirelta 
    Kft. tulajdonát képezı 2155/10 hrsz.-ú saját használatú 213 
m2 
    nagyságú utat. Az átvétellel együtt kezdeményezi az út 
    átminısítését közúttá. 

                7. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a csereszerzıdés 
                    aláírására. 

    



 

 

                         Határid ı: A csereszerzıdés aláírására: 2009. december 31. 
                         Felelıs:    Michl József polgármester 
                               dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
367/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem kívánja 
eladni a HVDSZ számára a Fényes fürdı területén található 
a HVDSZ tulajdonában álló felépítmények alatti területet. 
 
Határidı: 2009. november 10. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
368/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a 
tatai 1241., 1242. és 1243 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítását. 
Felkéri a polgármestert, hogy a hasznosítás elıkészítéséhez 
szükséges hasznosítási koncepciót, illetve rész-szabályozás 
tervet készítse elı, és próbafeltöltést végeztessen el, 
maximum 1 M Ft értékben, melyet a késıbbiekben vissza kell 
nyerni a teljes feltöltésbıl. 
 
Határid ı: 2010. áprilisi képviselı-testületi ülés 
Felelıs:   Michl József polgármester 
                dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
369/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 

1.Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat megvásárolja a 
460/89 hrsz.-ú ingatlanból a Barina kft. által megépített 
RING 1 + 450 és 1 + 800 szelvények közötti 350 m-es 
szakaszt a hozzá tartozó csapadékvízcsatornával és 8400 



 

 

m2 úttelekkel együtt, továbbá a 460/111 hrsz.-ú 
ingatlanból legalább 11.600 m2-t. 

      Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az ingatlanok 
       megvásárlásához szükséges közbeszerzési eljárást 
a   
      közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. Illetve a 
  
      közbeszerzési szabályzatunk szerint bonyolítsa le, 
legfeljebb 
       220.000.000.-Ft erejéig. 

 
2.Az ingatlanvásárláshoz a kötvényforrás nyújt fedezetet, 
melyet 

   a 2009. évi költségvetés soron következı módosításakor 
biztosít. 
 
Határid ı: a költségvetési rendelet soron következı 
módosítása, 
                    ill. 2010. március 31. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
        dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
370/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a nehéz 
helyzetbe került polgárok védelmérıl szóló 2009. évi XLVIII. 
törvény által biztosított elıvásárlási jog gyakorlásával nem 
kíván élni. 
Felkéri a polgármestert, hogy készíttessen javaslatot a nehéz 
helyzetbe került tatai polgárok további támogathatóságára. 
 
Határid ı: 2009. novemberi képviselı-testületi ülés 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
371/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  elfogadja az 
önkormányzat által haszonbérbe adott ingatlanok 



 

 

ellenırzésérıl szóló beszámolót. 
 
Határid ı: 2009. november 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
372/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közép-
dunántúli Operatív Program „Települési vízrendezés 
fejlesztése” KDOP-2009-4.1.1/E pályázati kiírásra Tata Város 
Önkormányzata által benyújtott „Csapadékvíz elvezetı 
hálózati rendszer megvalósítása Tatán a József Attila 
utcában” címő projekt tervezett bekerülési költségét 
125.211.250.-Ft összegben, az igényelt támogatás összegét 
99.993.704.-Ft összegben elfogadja. 
A pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz 
25.217.546.-Ft-ot, - sikeres pályázat esetén – a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja. 
 
Határid ı: - 2009. október 28. - határozat továbbítására 
        -  2010. évi költségvetési rendelet megalkotása – önrész 
                   biztosítására 

                           Felelıs:   Michl József polgármester 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
373/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 

1.a 2009 – 2015. évekre szóló csapadékvíz elvezetési 
problémák megoldására vonatkozó koncepciót az 1.sz. 
és 2.sz. melléklettel együtt, az I-202-250/2009.sz. 
elıterjesztés alapján elfogadja. 
2.Utasítja a hivatalt, hogy a koncepcióban meghatározott 
tervezési és kivitelezési feladatok prioritások szerinti 
végrehajtását kezdje meg, és a megvalósításához 
szükséges forrásokat a pályázati lehetıségeket is 
figyelembe véve, az önkormányzat mindenkori éves 
költségvetésében biztosítsa. 
3.Felkéri a polgármestert, hogy a koncepció idıarányos 
végrehajtásáról minden év október 31-ig számoljon be, 



 

 

egyúttal az ütemezés aktualizálását terjessze elı. 
 
Határid ı: 1. pont: 2009. november 1-tıl folyamatos, 
                2. pont:  mindenkori éves költségvetési 

rendeletében  
           3. pont:  beszámolásra – 2010. szeptember 30-ig, 
                         illetve minden év október 31-ig 

Felelıs:    Michl József polgármester 
         dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
374/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot 
nyújt be a Közlekedési Operatív program keretében kiemelt 
projektek javaslatok támogatására a buszpályaudvar 
áthelyezése megvalósíthatósági tanulmánya tárgyában.  
Felkéri a hivatalt a pályázat elıkészítésére, és felhatalmazza 
a polgármestert a pályázatíró kiválasztására. 
 
Határid ı: 2009. november 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
375/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
 

1.az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelıintézet elıterjesztését a mőködési problémáinak 
megoldásáról elfogadja. 
2.Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelıintézet költségvetésében zárolt 11 Mft-os 
elıirányzatot fejlesztési és beruházási célokra a soron 
következı költségvetési rendelet módosításakor 
felszabadítja. Ezt az elıirányzatot 2009-ben az 
elıterjesztés melléklete szerinti minimumfeltételek 
biztosítására – felújításra, fejlesztésre, eszközbeszerzésre 
– kell fordítani. 
3.A 2010. évre elıirányzott fejlesztési célokat a jövı évi 



 

 

költségvetési koncepcióban kiemelt feladatként jelöli meg. 
 
Határid ı: 1.pont: folyamatos 
                2.pont: 2009. decemberi költségvetési rendelet 
     módosítása 
                3.pont: 2009. november 30. 
Felelıs:   1-2.pont: dr. Laky Zoltán kórház-igazgató 
                2-3.pont: Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
376/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elrendeli a 
Magyary Zoltán Mővelıdési Központ elıterjesztésében 
szereplı sürgıs felújítási munkáinak elvégzését 16 M Ft 
keret összeg erejéig. 
A vagyonkezelıi szerzıdésben foglaltak szerint az 
Önkormányzat tulajdonosként elvégezteti a beruházási, 
felújítási munkákat. 
 
Határid ı: 2009. november 5. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
377/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

–egyetért a Tata Kártya Program bevezetés 
elıkészítésével, 

–a Tata Kártya bevezetéséhez elrendeli, hogy készüljön 
programterv, ütemterv, feladatterv és költségterv, melynek 
elkészítésére „Tata Kártya program bevezetése” címen 
pályázatot ír ki és felkéri a polgármestert a pályázati kiírás 
közzétételére, 

–a program kidolgozásának költségeire a 2009. évi 
költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosít, melynek 
fedezetét a soron következı költségvetési rendelet 
módosításakor biztosítja. 

–Felkéri a polgármestert, hogy a Tata Kártya bevezetésére 
készítse elı a rendelet-tervezetet és azt terjessze a 
képviselı-testület elé. 



 

 

 
Határid ı: 2009. november 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
378/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
    
1/ A középtávú út- és járda felújítási program 
idıarányos     
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.    
2./ A város középtávra szóló út- és járda felújítási 
programját    
 az alábbi aktualizálással és 2010. évi ütemezéssel 
elfogadja.    
    
    

Név (utca nevek): 
Becsült 

önkormányzati 
2010. 
évi  feladat 

 költségvállalás 
ütemez

és  
 (E Ft)   
    
A városszerkezeti terv szerkezeti jelentıségő 
feladati:    
1. Déli Ipari Park feltáró útjainak kiépítése. 200.000 igen kivitelezés 
    Becsült költség 700.000 E Ft    

2. Tata-Agostyán, Kert u. kiépítése. 54.000 igen 
tulajdonviszonyok 

rendezése 

3. Móricz Zs. tér korszerősítése. 18.000 igen 
részszabályzás 

módosítása 

   
tulajdonviszonyok 

rendezése 
4. Környei út - Kocsi u. keresztezıdése fejlesztése 
(pályázat). 9.703 igen kivitelezés 

5. József Attila Komárom utcai fejlesztése  tervezési díj  nem 
2009.évben 
befejezıdik 

6. Május 1. Út - Ady E. út - Almási út körforgalmi  41.676 igen kivitelezés 
    csomópont fejlesztése. Becsült költség 121.676 
E Ft.    
7. Új út - Oroszlányi út - Fényes fasor 
keresztezıdés 0 nem  



 

 

    fejlesztése.  
    

8. Tata, Új piactér 1880/3 hrsz-ú út fejlesztése. 
megállapodás 

alapján igen kivitelezés 
9. Kossuth tér és környéke fejlesztése Bercsényi 
utca 7.000 igen tervezés 
és Iskola tér korszerősítésének tervezése    
10.Kastély tér fejlesztése Hajdú utca egy 
szakaszának tervezése 
 4.000 igen tervezés 
11. 1. sz. fıút és a 8139 jelő összekötı út közötti 0 igen tervezés 
     kapcsolat vizsgálata. Tervezési díj    
    
Települési úthálózat részét alkotó győjtıút hálózat    
bıvítése, korszerősítése:    
1. Diófa u. korszerősítése. 50.000 igen kivitelezés 
2. Toldi M. u. korszerősítése. 84.000+100.000 nem  
3. Deák F. u. korszerősítése. 60.000+30.000 igen kivitelezés 
4. Dózsa Gy. u. korszerősítése. 63.000 nem  

5. József A. u. korszerősítése 90.000+110.000 igen 
Csap.gerinc. 
kivitelezés 

6. Deák F. u. - Erkel F. u. burkolat felújítása. 48.000 nem  
7. Fényes fasor korszerősítése. 3000 igen tanulmánytervezés  
    
Meglévı szilád útburkolatok felújítása:    
    
1.  Vasút u. korszerősítése. 36.000 nem  
2.  Csapó u. burkolat felújítása. 18.200 igen tervezés 
3.  Fáklya u. korszerősítése.  75.600 igen kivitelezés 
4.  Kalló u. burkolat felújítása. 15.000 nem  
5.  Révai u. burkolat felújítása. 19.800 nem  
6.  Kazincbarcikai u., a Hamari D. u.,  a Pálóczi H. 
Á. u., 60.000 igen tervezés 
     a Thúry Gy. u. burkolat felújítása.    
7. Bartók B. úti lakótelep belsı útja burkolat 
felújítása. 12.000 igen kivitelezés 

8. Mikszáth K. u. burkolat felújítása. 12.000 igen 
tulajdonviszonyok 

rendezése 
9. Építık parki útburkolatok korszerősítése. 48.000 igen tervezés 
10. Kiss E . u.  korszerősítése. 19.800 nem  
11. Agostyáni u. korszerősítése. 90.000 nem  
12. Komáromi u. felújítása. Tervezési díj 3.096 nem  
13. Kıkút köz és belsı kapcsolatrendszer tervezése 4.000 nem  
14.Bartók Béla úti óvoda zsákutcájának 
korszerősítése.  igen  kivitelezés 
15. Öveges utca Kocsi utca Veres Péter utca 
burkolt felújítás  nem elkészült 
16. Rózsa utca felújítása  3000 igen kivitelezés 



 

 

17. Klapka György utca felújítása 6000 igen kivitelezés 
18.Május 1.u. -i társasházak elıtti útszakasz és 
Kosztolányi út   igen kivitelezés 
felújítása    
19. Rákóczi utca felújítása 55000 igen kivitelezés 
20. Vass Albert utca és környezete felújítása tervezési díj  igen tervezés 
21. Fürdı utca és Bláthy Ottó utca közötti átkötés 
vizsgálata tervezési díj  nem 2009.-ben elkészül 
    
Szórt útalapú utcák fejlesztése:    
1. Kinizsi u. korszerősítése tervkészítése  nem  
2. Nagy L. u. korszerősítése, Váci M. u. 
korszerősítése. 93.600 nem  
3. Újvilág u. korszerősítése tervkészítés tervezés alatt igen kivitelezés 
4. Piros Óvoda és a Május 1. Úti szalagház közötti 37.800 igen kivitelezés 
    útszakasz korszerősítése.    
5. Balogh F. u. korszerősítése. 81.000 nem  
6. Fáklya utcai üdülıterület útjainak 
korszerősítése. 150.000 igen kivitelezés 
7. Mária u. korszerősítése. 84.000 nem  

8. Vörösmarty utca korszerősítése tervkészítése 3.000 igen 
tulajdonviszonyok 

rendezése 
9. Iskola tér korszerősítése  tervezési díj  igen tervezés 
10.Nyár u.(Latinka S) korszerősítése   nem elkészült 
    
A városrészek járda problémái:    

1. Fekete út melletti járdaszakasz kiépítése. 3.000 nem 
2009- ben 

befejezıdik 
2. Szıgyéni utcában a kiányzó járdaszakasz 
kiépítése. 5.000 igen kivitelezés 
3. Komáromi u. 111. számtól kifelé a Naszályi út 
mentén 6.000 nem  
    300 m. hosszúságban.    
4. Komáromi úton a József A. u. és a Május 1. út 
között 8.000 nem  
    a páros oldalon.    
5. Zrinyi u. hiányzó járdaszakasz és 
Gesztenyefasor 47.   10.000 nem 2009-ben elkészül 
    sz. társasházi parkolók kiépítse becsült költség     
6. Agostyáni úton a Révai u. és a Feszty Á. u. 
közötti 18.000 nem elkészült 
    járdaszakasz felújítása. Becsült költség 18.000 E 
Ft    
7. Csapó utcai járda felújítása. 3.600 nem  
8. Bacsó B. úton a Gombkötı u. és a 
Gesztenyefasor  16.000 igen kivitelezés I.ütem 
    között járda szakaszos kiépítése.    
9. Vécsey utcában járdaépítés engedélyes tervek 6.000 nem 2009-ben elkészül 



 

 

alapján 
10. Gesztenye fasori társasházak környezetének 
rehabilitációja tervezési díj  igen tervezés 
    
Kerékpárutak fejlesztése:    
Helyi kerékpárút fejlesztése:    
1.Kocsi út melletti gyalog- és kerékpárút 
fejlesztése. 
 41.000 igen kivitelezés 
2. Baji út melletti gyalog- és kerékpárút 
kialakítása.  nem  
kivitelezés (tervezés alatt)    
3. Öreg-tó körüli gyalog- és kerékpátút fejlesztése.  nem  
kivitelezés (tervezés alatt)    
4. Tata-Agostyán kerékpárút tervezése 6.000 nem  
5.Dózsa György úti kerékpárút fejlesztése   igen kivitelezés 
 
    
Helyközi kerékpárút fejlesztés:    

1.Által-ér völgyi kerékpárút elıkészítı munkák 80.000 igen 
tulajdonviszonyok 

rendezése 
 pályázati önrész becsült összköltség 300.000 E Ft   pályázat 
    
Gyalogos átkelıhelyek létesítése:    
1. Május 1. Út 59+218 km sz. kivitelezés 3.000 nem elkészült 
2. Május 1. Út 59+397 km sz. kivitelezés 3.000 nem elkészült 
3. Új úton a Jávorka iskola térségében kivitelezés 3.000 nem elkészült 
4.Bárány utcai gyalogátkelıhely kialakítása 3.000 igen kivitelezés 
5.Baji út - Ady E. út gyalogátkelıhely fejlesztése 7.200 nem  
6.Új úti gyalogos átkelıhelyek létesítésének 
vizsgálata 2000 igen tervezés 
    
Angolpark pályázathoz kapcsolódó feladatok:    
1.Sport utca felújítása, parkolók építése 40.000 igen kivitelezés 
2.Baji utcai parkók építése csapadékvíz elvezetés 
kialakítása 78.900 igen kivitelezés 
3.Hattyú liget utca korszerősítése tervezési díj  igen tervezés 
 
 
3./ Felkéri a hivatalt, hogy az aktualizált program megvalósításához  
szükséges elıkészítı munkálatokat (tervezéseket) 
az önkormányzat    
éves költségvetésével összhangban kezdje meg.    
 
Határid ı: 1.,2./ pont: 2012. december 31-ig folyamatos 
                3./ pont: azonnal    
 
Felelıs: Michl József polgármester 



 

 

             dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
 



 

 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
379/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tata Város 
Közterület-felügyelet-vezetıjének éves beszámolóját az I-97-
2/2009. sz. elıterjesztés alapján. 
 
Határid ı: 2009. október 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester  
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
380/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Településırök 
alkalmazhatóságáról szóló I-99-2/2009.sz. elıterjesztést 
elfogadja, de nem támogatja. 
 
Határid ı: 2009. október 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
381/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 

1.Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében a Komárom-Esztergom Megyei Építı, Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2890 Tata, Bacsó 
Béla u. 12.) pályázatát érvényesnek fogadja el, és 1.000.000,- 
Ft vissza nem térítendı támogatásban részesíti. 

 
2.Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében az Aréna 2007 Bt. (székhely: 2890 Tata, Koltói Anna 
u. 28/A.) pályázatát érvényesnek fogadja el, és 800.000,- Ft 
vissza nem térítendı támogatásban részesíti. 

 
3.Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi 
vállalkozások munkahelyteremtı támogatására kiírt pályázat 
keretében az Udvar Kft. (székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 13.) 
pályázatát érvényesnek fogadja el, és 1.000.000,- Ft vissza 
nem térítendı támogatásban részesíti. 

 
4.Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a helyi vállalkozások munkahelyteremtı 
támogatására korábban kiírt pályázati kiírásnak megfelelıen 



 

 

újból pályázatot írjon ki azzal, hogy a pályázat beadási 
határideje 2009. november 30. 

 
Határid ı: 1.,2. és 3. pontok esetében a támogatási szerzıdés 
                                            megkötése: 2009. november 20. 
                             4.pont esetében: 2009. november 10. 
Felelıs: Michl József polgármester 
      dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
382/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületea Tata Város 
Önkormányzata 2010. évi belsı ellenırzési tervét az I.202-
240/2009.sz. elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
 
Határid ı: 2010. december 31-ig folyamatos 
Felelıs:    dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
383/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai Tanuszoda 
intézményi térítési díját, illetve szolgáltatási díját nem változtatja 
meg. 
 
Határid ı: 2009. december 15. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
384/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1.támogatja, hogy a tatai tanuszoda 2009. november 1-jétıl a 
2009/2010-es tanév I. félévében a lakossági igénybevétel 
idıszakában nagycsaládosok számára is bérlettel legyen 
látogatható. 
2.A tanuszoda béreltek díját a nagycsaládosok számára az 
alábbiakban állapítja meg: 

          - 1 hónap: 4.000.-Ft 
          - 3 hónap: 10.000.-Ft 

   Határid ı: 2009. október 31. 
                              Felelıs:   Michl József polgármester 

 



 

 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
385/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 

                                     
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I.202-265/2009. 
sz. elıterjesztésben foglalt tartalommal együttmőködési 
megállapodást köt az „Összefogás az energiahatékonyság 
jegyében a Tatai kistérségben” címő KEOP-2009- 5.3.0/A projekt 
elıkészítésére, megvalósítására és fenntartására a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulással, valamint Baj, Kocs, Naszály 
községek önkormányzataival. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ı:  2009. október 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
386/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 261/2009./VII.2./ 
sz. határozatát kiegészíti azzal, hogy a Szociális Alapellátó 
Intézmény fejlesztésére a KDOP-2009-5.2.2/A jelő pályázatára 
pályázatot nyújt be és a pályázatírás költségeire bruttó 8.435.000 
Ft-ot a soron következı költségvetési rendelet módosításkor 
biztosít. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
387/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 261/2009./VII.2./ 
sz. határozatát kiegészíti azzal, hogy az Új Úti Bölcsıde 
fejlesztésére a KDOP-2009-5.2.2/B jelő pályázatára pályázatot 
nyújt be és a pályázatírás költségeire bruttó 3.300.000 Ft-ot a 
soron következı költségvetési rendelet módosításkor biztosít. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 

 
 
 
 
 



 

 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
3882009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft javadalmazási szabályzatát a I-202-
265/2009. sz. elıterjesztés melléklete szerint,  továbbá felkéri az 
ügyvezetıt, hogy a szabályzatot a Cégbíróságnak megküldeni 
szíveskedjen 

 
Határid ı: 2009. november 15. 
Felelıs:    dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
389/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Tatai 
Városfejlesztı Kft. javadalmazási szabályzatát a I-202-265/2009. 
sz. elıterjesztés melléklete szerint, továbbá felkéri az ügyvezetıt, 
hogy a szabályzatot a Cégbíróságnak megküldeni szíveskedjen 
 
Határid ı: 2009. november 15. 
Felelıs:    dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
390/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. javadalmazási szabályzatát a I-202-
265/2009. sz. elıterjesztés melléklete szerint, továbbá felkéri a 
vezetı tisztségviselıt, hogy a szabályzatot a Cégbíróságnak 
megküldeni szíveskedjen 
 
Határid ı: 2009. november 15. 
Felelıs:    dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
391/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Távhıszolgáltató Kft. Felügyelı Bizottsága  elnökének 
tiszteletdíját 40.000.-Ft/hó, tagjainak tiszteletdíját 30.000.-Ft/hó 
összegben határozza meg. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs:    Mihalovits András ügyvezetı 



 

 

 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
392/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Kıkúti Általános Iskola igazgatója bérleti szerzıdést kössön a 
SZILTOP Nonprofit Kft–vel, és az intézmény termeit bérbe adja 
középiskolai, délutáni oktatási tevékenység céljára 2010. 
szeptember 01. napjától 2015. augusztus 31. napjáig. 
 
Határid ı: 2009. október 30. – értesítésre 
Felelıs:     Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
393/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete alapítóként 
egyetért azzal, hogy a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. mint 
munkáltató, munkaügyi perben érvényesítse kártérítési igényét a 
volt vezérigazgatóval, Varga István Károllyal szemben a társaság 
tulajdonát képezı gépjármő ellopása következtében felmerült 
anyagi hátrány miatt. 
 
Határid ı: 2009. november 5. 
Felelıs: Berczelly Attila vezérigazgató 
              Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
394/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft-vel 2009. évre kötendı közhasznúsági 
megállapodás módosítását és annak mellékletei.  
Felhatalmazza a polgármester és a jegyzıt a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt közhasznúsági megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ı:  2009. november 15. 
Felelıs:     Michl József polgármester 
                  Dr.Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
 



 

 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
395/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kossuth tér 10. 
sz. alatti ingatlanban a szükséges átalakítások engedélyezési és 
kiviteli tervezési költségeire 4.000.000.-Ft. összeget biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron 
következı módosításában a fenti összeget szerepeltesse.  
 
Határid ı: 2009. évi költségvetés soron következı módosítása 
Felelıs:    Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
396/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. II. félévi 
üléstervét módosítja azzal, hogy : 
 
1.  „Tájékoztató az 1510-ben Tatán tartott országgyőlés 500. 
évfordulójáról történı tervezett megemlékezésekrıl”,             
„Pályázat a Hild János díj elnyerésére”  valamint  
"Öreg-tó környezete hatástanulmányának kiegészítése az Öreg-
tó észak-keleti partszakaszára és környezetére"  
(198/2009./V.27./sz. kt.kat.) 
 címő elıterjesztéseket a 2009. október 28-i ülés napirendjei 
közül törli és az elıterjesztéseket aktualitásuk idején tőzi 
napirendre.   
  
2.„A főtéskorszerősítési munkák elvégzésének önkormányzati 
támogatási rendszerére vonatkozó pályázati kiírásról  - 
267/2009./VIII.12./kt.hat. 4. pont” - az október 28-i testületi ülés 
helyett, a 2010. évi költségvetés elfogadásával egyidejőleg dönt. 
 

          Határid ı: 2010. februári képviselı-testületi ülés 
          Felelıs:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
397/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy 

1.a tulajdonában lévı 0329/2, 0332/24 hrsz.-ú ingatlanokra a 
Barina Kft. pályázatot nyújtson be a Közép-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség meghirdette az „Üzleti 
Infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztés – ipari 
parkok, iparterületek és inkubátor házak támogatása” címő 



 

 

KDOP-2009.1.1.1/A és B kódszámú pályázatára út építése 
céljára. 
2.A pályázat tartalmát a pályázó végrehajtsa és a támogatási 
idıszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a 
pályázó aktiválja.  
3.a tulajdonos Önkormányzat a kötelezı fenntartási 
idıszakban az 1. pontban megjelölt ingatlanokat a fejlesztés 
rendelkezésére bocsátja. 

 
Határid ı: 2009. november 15. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
398/2009./X.28./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, készítsen külön elıterjesztést a Tatai 
Városkapu Zrt-nél végzett vizsgálat eredményérıl. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 

T a t a ,  2009. október 29. 
 
 
 
        dr. H o r v á t h   Tivadar 
               jegyzı 


