
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  március  14-én 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2012. (III.14.) Tata Kt. határozata

a március 14-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező  I-38-5/2012.  sz.  meghívón   szereplő  témákat   a  2.  pont  -  A tatai 
Angolpark rehabilitációja projekt megvalósítása -   visszavonásával  tárgyalja a 
mai ülésen.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2012.(III.14.) Tata Kt. határozata 

a fejlesztési célú hitelfelvételről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Európai Uniós projektek megvalósításához 1.054 MFt fejlesztési célú 
hitel felvételéhez a közbeszerzési eljárást lefolytassa.

Határidő: 2012. március 31.  -  az eljárás megindítására.
Felelős:    Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
63/2012. (III.14.) Tata Kt. határozata

a Tatai Honvéd Atlétikai Clubbal kötendő adás-vételi előszerződésről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a) felhatalmazza a polgármestert, hogy a  I/1-52/2012  számú előterjesztés 3. 
sz.  mellékletét  képező  szerződés-módosítást  a   Tatai  Honvéd  Atlétikai 
Clubbal megkösse.

b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a  I/1-52/2012  számú előterjesztés 5. 
sz. mellékletét képező adás-vételi előszerződést a  Tata, belterület  1421/3 
hrsz.-ú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanra, a  Tatai Honvéd Atlétikai 
Clubbal  megkösse, és az abban szereplő 20 000 000.- Ft-ot a 2012. évi 
költségvetésben a felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Határidő: 2012. április 15.



Felelős:   Michl József polgármester
       Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
64/2012. (III. 14.) Tata Kt. határozata

A tatai 1416/1 hrsz.-ú ingatlan (Katona utca) hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. elfogadja a I-1-54/2012 előterjesztés mellékletét képező, „A tatai 1416/1 
hrsz.-ú  ingatlan  (volt  Katona  utca)  értékesítés  útján  történő 
hasznosítása”  című   pályázati  kiírást  azzal,  hogy  a  pályázati  kiírás 
közzétételének  ideje  2012.  március  19.  és  a  pályázatok  beadási 
határideje a közzétételtől számított 15 nap.

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésére.

Határidő: a pályázati kiírás megjelenésére:  2012. március 19.
                 a pályázat elbírálására: 2012. áprilisi képviselő-testületi ülés 
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
65/2012. (III. 14.) Tata Kt. határozata

A Tata ipari parkban található 460/100 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

1. értékesít  a  Tata  ipari  parkban  található  tatai  460/100  hrsz-ú,  kivett 
iparterület megnevezésű , 7528 m2 nagyságú és a tatai 460/133 hrsz-ú, 
kivett  iparterület  megnevezésű,  16840  m2 nagyságú  ingatlanokat  az 
I/1-53/2012.  sz.  előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező  pályázati 
kiírásnak megfelelően.

2. felkéri  a polgármestert  a pályázati  kiírással  kapcsolatos intézkedések 
megtételére  a  I/1-53/2012  számú előterjesztés  2.  számú  melléklete 
alapján.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős:   Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

 
T a t a ,  2012. március 14.



Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző
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