
K I V O N A T 
 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 15-én 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
510/2011.(XI.16.) Tata Kt. határozata 

a november 15-i rendkívüli testületi ülésen tárgyal andó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I-45-35/2011. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja a mai ülésen, 
melyre sürgősségi indítványként felveszi a  „A Tatai Honvéd Atlétikai Club 
támogatása”,  „A Tata, Ady Endre út 12-14 szám alatti ingatlannal (helyőrségi 
klub) kapcsolatos döntés meghozatala”, „Tájékoztatás és döntés az Által-ér 
Szövetség projektjével kapcsolatban” valamint „A Barina Kft. vételi ajánlata” ” 
c. előterjesztést. A meghívón szereplő két napirendet, továbbá a Barina Kft 
vételi ajánlata c. előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
511/2011. (XI. 16.) Tata Kt. határozata 

Tájékoztató a Tatai Honvéd Atlétikai Club támogatás áról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. módosítja a 509/2011. (X.27.) Tata Kt. határozatát az alábbiak szerint: 
 
„A 309/2011.(VI.29.) Kt., a 310/2011.(VI.29.) Kt., a 311/2011.(VI.29.) Kt., 
a 376/2011.(IX.7.) Kt., és a 440/2011.(IX.29.) Kt. határozatai 
végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 
Amennyiben Tata Város Önkormányzata és a Tatai Honvéd Atlétikai 
Club (THAC) nem tudnak szerződést kötni egymással a 
311/2011.(VI.29.) Kt. határozat szerint a THAC férfi kézilabda csapata 
NB I-es szerepléséhez szánt pénzeszköz átadásáról 2012. január 31-ig, 
úgy a következő rendes Képviselő-testületi ülésen visszavonja a fenti 
határozatokat.” 
 

2. 7 M Ft összegű támogatást nyújt az I/8-292/2011 számú előterjesztés 3. 
sz. mellékletét képező támogatási szerződés szerint. 

 
Határid ő: 1. pont  - értesítésre azonnal 

            2. pont 2011. november 21.- szerződéskötésre 
Felelős:   Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
512/2011. (XI. 16.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Ady Endre út 12-14 szám alatti ingatlannal (helyőrségi klub) 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. előzetesen szándékát fejezi ki, hogy térítésmentes tulajdonba vegye a 
Magyar Államtól a tatai 3060 hrsz.-ú ingatlant. Konkrét döntést az 
ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségek ismeretében hoz. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges tárgyalásokat 
folytassa le, és annak eredményét terjessze a testület elé. 

 
Határid ő: értesítésre -  2011. november 20.     
                 tárgyalások lefolytatására – 2012. március 31.            
Felelős:    Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
513/2011. (XI. 16.) Tata Kt. határozata 

Tájékoztatás és döntés az Által-ér Szövetség projek tjével kapcsolatban 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 

1. biztosít, mint alapító, az Által-ér Szövetség részére a HUSK 
0901/2.1.1/0180 kódszámú pályázat keretében a „Martosi tavak“ 
projekt megvalósításához bruttó 3.000 e Ft-ot átmenetileg a 
működési céltartalék előirányzat terhére. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határid ő: 2011. november 18. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző  

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
514/2011. (XI. 16.) Tata Kt. határozata 

a  Tatai Távh ő Kft. KEOP-2011-5.4.0 kódszámú pályázat benyújtásár ól 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. alapítója támogatja, hogy a Kft. a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú, a távhő 
vezeték korszerűsítésre vonatkozó pályázat keretében a Távhővezeték csere 
a Tata Biocalor Fűtőmű és a Május 1. út között c. projektre vonatkozó 
pályázatot benyújtsa 
Határid ő: 2011.november 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző  
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
515/2011. (XI. 16.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Távh őszolgáltató Kft. problémáinak hosszú távú kezelésér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az I/8-287/2011. számú előterjesztés A/1. sz. mellékletét képező tagi 
kölcsönszerződést megkösse a Tatai Távhőszolgáltató Kft.-vel, az ennek 
fedezetéül szolgáló 128 000 E Ft-ot az átmenetileg szabad kötvényforrás 
terhére biztosítja, legfeljebb 2011. november 30-ig. 
 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
516/2011. (XI. 16.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Távh őszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos stratégiai döntésr ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
hosszú távú biztonságos működésével kapcsolatban a következő tulajdonosi 
döntéseket hozza: 
 

a) felkéri a polgármestert, hogy a Tatai Távhőszolgáltató Kft. üzletrész 
értékesítésének jogi és műszaki lehetőségét vizsgáltassa meg szakértő 
bevonásával, és a Kft. üzletrész értékelését végeztesse el. Az üzletrész 
értékesítéssel kapcsolatban készítessen ajánlatkéréshez szükséges 
szempontrendszert.  

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a hőszolgáltató rendszer 
fejlesztésére vonatkozó pályázatot készítesse elő. 

c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértő kiválasztására kérjen be 
ajánlatokat és a legjobb ajánlattevővel kösse meg a megbízást 
maximum 2 M Ft összeghatárig. 

 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
        Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 
T a t a ,  2011. november 16. 
 
 
        Dr. K ó r ó s i  Em őke 
         jegyző 
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