
K I V O N A T 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésének 
jegyzıkönyvébıl 
 
 
 
 
21/2009.VI. 29./ sz. ÖR   A helyi autóbuszjáratokon alkalmazható  

viteldíjak és pótdíjak megállapításáról 
 
 
22/2009./VI.29./ sz. ÖR.  Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és  

Mőködési Szabályzatáról szóló, többször 
módosított 28/1999./VII.10./ sz. rendelet 
módosítása 

 
 
23/2009./VI.29./ sz. ÖR.  A vállalkozások foglalkoztatás-növelı  

támogatásáról 
 
 
24/2009./VI.29./ sz. ÖR.  Tata város közmővelıdési feladatairól szóló  

16/1999./V.5./ sz. rendelet módosításáról 
 
 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   213/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja az 
I-202-144/2009.sz. elıterjesztés mellékletét képezı 
pályázati kiírást a vállalkozások foglalkoztatásnövelı 
támogatására. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2009. július 10. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
        Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   214/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I-202-
157/2009. sz. elıterjesztés mellékletét képezı Tatai 
Városfejlesztı Kft 2009. évre vonatkozó üzleti tervét 
elfogadja. 
 
Határid ı: 2009. július 10. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
       Skultéti Vilmos ügyvezetı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   215/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
 
1. a Tata és Kistérsége Turisztikai KHT 

végelszámolási beszámolóját és zárómérlegét 
2008. szeptember 30-i fordulónappal elfogadja, a 
végelszámolást bejezettnek nyilvánítja. 

2. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
vagyont 205.500 Ft értékben a feladatellátó Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt-nek – amely szintén 
Tata Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság – 
rendeli átadni az alábbiak szerint azzal, hogy a 
végelszámolási zárómérleget követı és a 
tényleges vagyonátadás idıpontja között 
esetlegesen megjelenı bevételek beszedése 
(banki kamat stb), illetve a felmerült  költség, 
szállítói tartozás 95.026 Ft a feladatellátót terheli. 
Elrendeli, hogy a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt 
a vagyonátadásról 2009. szeptember 30-ig a 
képviselı-testületet tájékoztatja. 

 
a) Rendelkezésre álló vagyon 
 
Megnevezés Összeg Ft 
Egyedileg nyilvántartott gépek, 
berendezések piaci értéken, leltár 
szerint 

 
206.000  

Kisértékő eszközök piaci értéken, 
leltár szerint 

 
  99.500 

Bankszámla egyenleg 124.220  
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Követelés Alapítóval szemben  61.100  
Összesen: 490.820 

  
b) Tartozások, kötelezettségek 

 
Megnevezés Összeg Ft 
Tartozás szállítók felé  95.026   
ÁFA fizetési kötelezettség 116.000 
Összesen: 211.026 
  
 Vagyon felosztási javaslat 

Vagyontárgy Kielégítési javaslat 
Megnevezés Összeg Ft Megnevezés Összeg Ft 

Szállítói tartozás 95.026 Bankszámla 
123.220  Banki költségek levonása 

után fennmaradó összeg 
ÁFA tartozásra 

 
 

Kb. 29.194 
Követelés (ÁFA) Alapítóval 
szemben 

61.100 
 

Bevonható az ÁFA tartozás 
rendezésébe 

 
61.100 

Gépek, berendezések 205.500 A fennmaradó ÁFA tartozás 
rendezése 
Az ÁFA fizetés utáni rész az 
Alapítót illeti 

 
Kb. 25.706 

 
279.794 

 
Összesen: 

 
490.820 

 
Összesen: 
 

 
490.820 

 
 
 

3. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
Szabóné Virág Angéla végelszámolót a 
vagyonátadással egyidejőleg  napjával felmenti. 

4. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
Tata és Kistérsége Turisztikai Kht Felügyelı 
bizottsága elnökét - Laky Dórát, (An: Marton 
Szilvia, szül. Budapest, 1979. 07. 18. Lakik: 2890 
Tata, Újvilág u. 19.),  és tagjait – Papp Gyulát (an.: 
Koncsek Julianna) 2890 Tata, Gesztenye fasor 
41. II. 1/3. szám alatti lakos) - Gottwald Zoltánt 
(an.: Pluhár Éva) 2890 Tata, Baji út 22. szám alatti 
lakos 2009. június 24. napjával felmenti. 

5. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
Tata és Kistérsége Turisztikai Kht. 
könyvvizsgálóját, a Law On Conto Könyvvizsgáló 
Rt.-t (Székhelye: 2100 Gödöllı, Hegedős Gy. u. 
2/a., képviselı: Blahó Ildikó audit igazgató, 
adószám: 11869852-2-13, cégjegyzékszám: 13-
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10-040594, MKVK nyilvántartási száma: 001504, 
könyvvizsgálói engedélyszáma: 001234.) (Kijelölt 
könyvvizsgáló: Kristóf Jánosné (an.: Valkó 
Rozália) 2100 Gödöllı, Hegedüs Gy. u. 2. szám 
alatti lakos,) 2009. június 24. napjával felmenti. 

 
Felelıs: Michl József polgármester 
Határid ı: 2009. június 30. 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   216/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
1. hozzájárul, hogy a DM-Drogerie Markt Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft által végzett felújítás 1.242.251.-Ft 
összegig beszámításra kerüljön a bérleti díjba, 

2. hozzájárul a Tata, Ady E. u. 10. szám alatti, 373,5 m2 
alapterülető ingatlanra vonatkozó bérleti díj 1.900.-
Ft/m2/hó+ÁFA-ra történı módosításához. 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az I-202-
152/2009. sz. elıterjesztés mellékletét képezı bérleti 
szerzıdés módosításának aláírására. 

 
Határid ı: 2009. július 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   217/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete visszavonja 
a 103/2009./IV.29./ sz. határozatát a Tata, Ady E. u. 9. 
szám alatti üzlethelyiség bérleti szerzıdés felmondására, 
liciten történı hasznosítására vonatkozóan. 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   218/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. felkéri a Tata Város Polgármesteri Hivatalát, hogy a Tata 

Város Vizi- és Szabadidısportjáért Alapítvánnyal 2001. 
április 19-én kelt, a tatai 4005 hrsz-ú ingatlanra 
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vonatkozó bérleti szerzıdés közös megegyezéssel 
történı felbontásáról szóló szerzıdést készítse elı, és 
terjessze a képviselı-testület elé. 

2. felkéri  a Polgármesteri Hivatalt Tata Város 
Önkormányzata és Tatai Hódy Sportegyesület között 
létrejövı, a tatai 4005 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerzıdés elıkészítésére. 

 
Határid ı: 2009. szeptember 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
      Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   219/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri Tata 
Város Polgármesteri Hivatalát a szabályozási terv alapján a 
tatai 2158/25 hrsz-ú – természetben Tata, Hollósi utca – 
közút megnevezéső ingatlan kialakításának megindítására. 
 
Határid ı: 2009. augusztus 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   220/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
 
1. hozzájárul, hogy a Tata Város Önkormányzat 

tulajdonában lévı Tata, Kossuth tér 17. szám alatti 
1690/2 hrsz-ú, 432 m2 nagyságú ingatlant az 
önkormányzat pályázat útján hasznosítsa. 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás 
elıkészítésére, melyet a Városfejlesztési és Gazdasági 
Bizottság hagy jóvá.  

3. javasolja, hogy a pályázati kiírás tartalmazzon m2 
bérleti díjat, valamint azt, hogy az épület felújítását a 
pályázónak el kell végezni. 

 
Határid ı: 2009. augusztus 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   221/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul a 
tatai, 253/9, a 254/25, a 254/26 (ideértve a 254/26/A/2 hrsz-
ú ingalant is) a 254/27, és a 254/28 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonviszonyainak rendezéséhez, ezáltal az érintettek 
tulajdonjogának bejegyzéséhez. 
 
Határid ı: 2009. július 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
       Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   222/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja 
 
1. a Vértesszılısi úti tanpálya területére készült 

városfejlesztési tanulmányt, 
2. a Hollósi Sándor utcai üzemanyagtöltı állomás 

korlátozott közforgalom számára megnyitottá történı 
átalakítását vizsgáló városfejlesztési tanulmányt. 

 
Határid ı: 2009. június 24. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   223/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
55/2009./III.25./ sz. határozatával, valamint az Öreg-tó 
tájhasználati vizsgálatával összhangban támogatja a 
Fácános-kert Különleges idegenforgalmi besorolású 
területének lakóterületté való áttervezését és a 
szabályozási terv módosítását  egységesen a Fácános-kert 
egészére. 
A szerkezeti terv módosítását megalapozó 
településfejlesztési koncepciójaként elfogadja az I-202-
170/2009. sz. elıterjesztés mellékletét képezı „Tata, 
Fácános-kert településfejlesztési koncepció, 
városrendezési hatástanulmány – 2009.” Címő tervezetet. 
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A módosítás kezdeményezı általi költségviselését 
városfejlesztési megállapodásban kell rögzíteni, melyre a 
képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határid ı: az elızetes véleményezési eljárás megindítására 

– 2009. július 20. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   224/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 

 
Tata  Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Kiviteli 
tervezési és kivitelezési szerzıdés „A tatai Bartók Béla 
Óvoda bıvítése a költséghatékony, személyiségközpontú 
ellátása érdekében” címő KDOP-5.1.1/2F-2008-0060 
projekt keretében a Bartók Béla óvoda helyén újépítéső 125 
férıhelyes, 5 csoportos óvoda építésére, tornateremmel, 
gyógytornateremmel és 150 adagos fızıkonyhával, 
környezettudatos megoldásokkal, kerttel” tárgyú 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. Törvény 92.§. c.) pontja szerint eredménytelennek 
nyilvánítja, egyben kezdeményezi az épület 
költségcsökkentı áttervezését és új eljárás megindítását. 
 
Határid ı: 2009. július 15. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
       Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   225/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. pályázatot nyújt be „Kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése” KDOP-2009-4.2.2. pályázati kiírásra.  
A pályázati projekt megnevezése: Tata Kocsi úti és 
Dózsa Gy. utcai kerékpárút építése. 

2. A projekt tervezett bekerülési költsége: 85.059.065 Ft, 
Az igényelt támogatás összege: 53.581.524 Ft, 
A pályázat szükséges önrész összegét, azaz 31.477.541 
Ft-ot sikeres pályázat esetén a 2010. évi költségvetési 
rendeletben biztosítja. 

3. elhatározza, amennyiben fenti pályázaton nem nyer 
Önkormányzatunk, abban az esetben a 31.477.541 EFt 
önrészt, a Kocsi úti kerékpárút építésére fordítja. 
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Határid ı: 1.pont: 2009. július 31. 
       2.pont: 2010. évi költségvetési rendelet  

megalkotása 
Felelıs:  Michl József polgármester 
              Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   226/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatokat 
nyújt be az I-202-165/2009. sz. elıterjesztésben szereplı 
négy - „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz”,  
„Belterületi utak fejlesztése támogatására”, „Települési 
vízrendezés fejlesztése”, „Szennyvízelvezetés és kezelés 
fejlesztése” - KDOP pályázatra.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok 
elıkészítésével kapcsolatos feladatokat elvégezze, külsı 
szakértık bevonásával. 
 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs:  Michl József polgármester 
       Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   227/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  2009. július 
1-jétıl az 5.számú fogászati alapellátási körzetben – dr. 
Gárdai Éva – az ellátási idıkeretet heti 20 órában állapítja 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás  
aláírására. 
 
Határid ı: 2009. július 01. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   228/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Református Egyházközséggel az alábbi tartalommal ellátási 
szerzıdést köt: 
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ELLÁTÁSI SZERZİDÉS 

amely létrejött  
egyrészrıl a Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) képviselıje Michl József 
polgármester (továbbiakban Önkormányzat),  
másrészrıl  
Tatai Református Egyházközség képviselı (továbbiakban szolgáltatást végzı) Dr. Márkus 
Mihály  püspök-lelkipásztor között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Az Önkormányzat a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv, 43. §-a szerinti gyermekjóléti alapellátást a szolgáltatást végzı szerven 
keresztül biztosítja. 

2. A szolgáltatást végzı adatai: 
Név: Tatai Református Egyházközség 

 Címe: 2890 Tata,Kocsi utca 15. 
Tevékenységi engedélyének száma, kelte:  
Virág Keresztyén Családi Napközi: 
Csillag Keresztyén Családi Napközi: 

 Adóigazgatási szám: 19889445-1-11 
 Számlaszáma:11600006-00000000-04348612 

 
3. A jelen szerzıdésben rögzített ellátás: Gyvt. 43.§-a szerinti gyermekjóléti alapellátás, 

családi napközi, 2-7 éves korú gyermekek számára. 
 

4. A szolgáltatást végzı szerv az ellátást a 2890 Tata, Kocsi utca 15 alatti, erre a célra 
alkalmas épületben végzi. 

 
5. A  családi napközik a tevékenységüket szakmai program alapján végzik. 

 
6. A szolgáltatást végzı kijelenti, hogy a jelen szerzıdés 3. pontjában rögzített vonatkozó 

gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó  hatályos jogszabályi elıírásokat, szakmai 
követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azokat betartja. 

- biztosítja a megfelelı engedélyeket, 
- biztosítja a megfelelı személyzetet és 
- biztosítja a színvonalas gondozási munkát. 
 

7. A szolgáltatást végzı biztosítja az ellátáshoz szükséges ingatlant, berendezési és 
felszerelési tárgyakat, gondoskodik a karbantartásról, a berendezési és felszerelési 
tárgyak pótlásáról. 

 
8. A szolgáltatást végzı a feladat ellátásáról évente, május 31-ig értékelést készít Tata 

Város Önkormányzati Képviselı-testületének. Jelen megállapodás 2009. szeptember 
1. napjával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. 

 
9. A szolgáltatást végzı az Önkormányzattól anyagi támogatásra jelen szerzıdés alapján 

nem jogosult. 
 

10. Jelen szerzıdés 5-6. pontjában foglaltak megszegése esetén Tata Város 
Önkormányzata azonnali hatállyal felmondja a szerzıdést. A szolgáltatás folyamatos 
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biztosításához szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban felmerült 
költségeket teljes mértékben a szolgáltatást végzı köteles megtéríteni. 

 
11. A szerzıdı felek jelen szerzıdést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. 

Jelen megállapodást a felek bármelyike a rendes felmondás körében 3 hónapos 
idıtartammal felmondhatja. 
 

12. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
T a t a ,  2009.   
 
Tata Város Önkormányzata    Tatai Református Egyházközség 
 
……………………………   ……………………………….. 

Michl József     Dr.Márkus Mihály 
 polgármester               püspök-lelkipásztor 
    
 

Határid ı: a mőködési engedélykiadását követı 15. nap 
Felelıs: Michl József polgármester 

 
 
      Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
      229/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselıtestülete a Tatai 
Református Egyházközség által fenntartott Virág 
Keresztyén Családi Napközi és a Csillag Keresztyén 
Családi Napközi  2009. évi indításához 2 260 000 forint 
mőködési támogatást nyújt a mőködési tartalék terhére, 
fedezetét a soron következı költségvetési 
rendeletmódosításkor biztosítja. 

 
Határid ı: a költségvetési rendelet soron következı  

módosítása 
Felelıs: Michl József polgármester 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   230/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja 
Tata Város Önkormányzata által kötött közmővelıdési 
megállapodások felülvizsgálatáról szóló  I-202-167/2009.sz. 
elıterjesztést. 
 
Határid ı: 2009. június 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   231/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tölgyesi 
Józsefnek a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai 
Intézet Igazgatójának kiemelkedı tevékenysége alapján 
2009. július 31. napjával címzetes igazgatói címet 
adományoz. 
Címpótlékát a mindenkori pótlékalap 100 %-ában (2009. 
évben 20.000.-Ft/hó) határozza meg. 
A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki Tölgyesi Józsefnek 
az intézmény vezetıjeként végzett lelkiismeretes 
munkájáért. 
 
Határid ı: 2009. július 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   232/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I-202-
142/2009. sz. elıterjesztés mellékletét képezı 
Versenyeztetési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határid ı: 2009. július 01. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
                 Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   233/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
 
1. a 2004-2008. évi helyi hulladékgazdálkodási tervének 

felülvizsgálatát és a 2009-2014. évekre szóló 
intézkedési javaslatokat elfogadja. 

2. az új helyi hulladékgazdálkodási terv megalkotását az 
országos és területi tervek elkészültekor tőzi ismételten 
napirendre. 

 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
        Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   234/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
1. úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 101.§. (1) bekezdés c.) pontja szerinti 
felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar 
Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény módosítását a regionális vízmő-
szolgáltatói részvények és a regionális vízi közmővek 
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Miniszterelnökhöz 
címzett – a határozat mellékletét képezı – levél 
aláírására, valamint a regionális vízmő-szolgáltatói 
részvényeket igénylı települési önkormányzatok 
tájékoztatására. 

 
Határid ı: a felterjesztés megküldésére – 2009. július 1. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
Iktatószám: …………/2009. 
Ügyintézı: 
Telefon: 
 

Tárgy:  Felterjesztési javaslat a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény módosítására 

 
 
Magyar Köztársaság Kormánya 
Bajnai Gordon miniszterelnök úr részére 
 
Budapest 
 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 24. napján megtartott ülésén 
az alábbi határozatot hozta (határozat kivonat mellékelve): 
 
„Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési jogával élve 
javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
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törvény módosítását a regionális vízmőszolgáltatói részvények és a regionális víziközmővek 
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.” 
 
A víziközmővek önkormányzatok tulajdonába adása, és a tanácsi víziközmő vállalatok által 
kezelt, illetve az ún. mőködtetı vagyon vagyonátadása következtében olyan helyzet alakult ki, 
hogy a víziközmővek döntı többsége az önkormányzatok tulajdonába került, állami 
tulajdonban a regionális víziközmő vállalatok és az ezekrıl le nem választható települési 
hálózatok maradtak. Azok a települési önkormányzatok, amelyek a regionális vállalatok által 
kezelt vagyonból egyáltalán nem, vagy kizárólag a közmővekbıl részesedhettek, a volt 
tanácsi víziközmő vállalat mőködési területén lévı településeknél kedvezıtlenebb, jogi 
szempontból hátrányosabb helyzetbe kerültek, ami egyrészt vagyoni hátrányt, másrészt a 
tulajdonosi jogok gyakorlásában és a helyi önkormányzatok törvényben elıírt ellátási 
kötelezettsége teljesítésében korlátokat jelentett az elmúlt majdnem két évtizedben. 
Esztergom és vele együtt több, mint hatszáz önkormányzat csak annak a tanácsrendszeri 
„adottságnak” köszönhetıen, hogy a víziközmőveit nem megyei (fıvárosi) vízmőszolgáltató 
tanácsi vállalat mőködtette, vagyonjogi hátrányt szenvedett el, mivel a víziközmőveket 
mőködtetı vagyont nem kaphatta a tulajdonába. Teljességgel tarthatatlan állapot az is, hogy a 
települések ívóvízvezeték-rendszerei és – ha 1990-re már kiépült közcsatorna – a 
szennyvízelvezetés és -tisztítás közmővei szintén állami tulajdonban maradtak. Ezeket a 
települési víziközmőveket a regionális vízmőrendszer részévé minısítve az állam kizárólagos 
tulajdonában tartották, mint forgalomképtelen vagyont. 
 
Az önkormányzatok egy széleskörő együttmőködés keretében a korábbi privatizációs törvény, 
majd az új állami vagyontörvény alapján a regionális vízmőtársaságok állami tulajdonú 
részvényeinek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezték elıbb az ÁPV 
Zrt.-nél, késıbb – a jogszabály-változást követıen korábbi döntéseiket megerısítve – annak 
jogutódjánál, az MNV Zrt.-nél. Az igényeket a vagyonkezelı részérıl nem utasították el, de – 
hivatkozással arra, hogy az állami vagyonra, illetve a vízmőtársaságokra vonatkozó stratégia 
még nem került véglegesen jóváhagyásra - a tulajdonba adási igényt érdemben nem 
bírálták el . Az állam kizárólagos tulajdonában lévı vízilétesítmények körébe tartozó 
regionális víziközmő vagyon forgalomképtelen, annak térítésmentes természetben 
önkormányzati tulajdonba adására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosítása szükséges. 
 
Jelen felterjesztésben foglalt javaslatunk célja, hogy a regionális vízmőszolgáltatók 
valamennyi állami tulajdonú részvénye és a regionális víziközmő-rendszer az 
önkormányzatok tulajdonába kerüljön.  
 
Szabályozási (jogszabály-módosítási) javaslatunk lényege a következı: 
 
1. A regionális vízmőrészvények tulajdonba adása 
 
 - Az állam a települési önkormányzatok részére az általa létrehozott, víziközmő szolgáltatást 
végzı, jogi személyiséggel rendelkezı gazdálkodó szervezetben (jelenleg a Dunamenti, 
Dunántúli, Észak-dunántúli, Észak-magyarországi és a Tiszamenti) vízmőtársaság az 
önkormányzatok kérelmére – térítésmentesen – részesedést köteles biztosítani a gazdálkodó 
szervezetben meglévı teljes állami vagyonhányad terhére.  
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- A kérelem elıterjesztésére az adott gazdálkodó szervezet mőködési területén lévı települési 
önkormányzatok jogosultak (célszerő ideérteni a gazdálkodó szervezet által mőködtetett 
regionális víziközmőre saját rendszerekkel kapcsolódó települési önkormányzatokat is).  
 
- A részesedés mértékét a részvényigénylésre jogosult önkormányzatok megállapodása 
határozná meg. Ha ilyen megállapodás egy bizonyos határidın belül (pl. 60 nap) nem jön 
létre, akkor a törvényben rögzített részesedési elv alkalmazandó (az önkormányzatok a 
szakmai egyeztetéseken leginkább az állandó lakosok számával arányos elosztási elv 
alkalmazását támogatták). Természetesen – ha ilyen eset fennáll - elıbb a belterületi földérték 
utáni részesedéseket kell kiadni a föld fekvése szerinti önkormányzatoknak, majd a maradék 
állami részvényhányad osztható fel az igénylı települési önkormányzatok között. 
 
- Az igénylı önkormányzatok növedékjogot kaphatnak a részvényátadást nem kérelmezı 
önkormányzatok vagyonhányadára (ha bármelyik jogosult települési önkormányzat a 
részesedés kiadására nem tart igényt, és a további kérelmezı önkormányzatok képviselı-
testületei határozatukban a fennmaradó vagyonhányad térítés nélküli átvételére 
kötelezettséget vállalnak, és részesedésük arányosan növekekedne). 
 
- A vízmőtársaságok a nemzeti vagyon részeként, „közösségi” tulajdonban kell, hogy 
maradjanak. Lényegesnek tartjuk annak rögzítését törvényben, hogy az átadott részvényeket 
az önkormányzatok nem idegeníthetik el, és nem terhelhetik meg.  
 
2. A regionális víziközmővek természetbeni vagyonátadása  
 
- A kizárólag települési szintő víziközmő-rendszernek tekinthetı állami tulajdonú regionális 
víziközmőveket az érintett települési önkormányzat kérelmére – térítésmentesen – 
önkormányzati tulajdonba kell adni.  
 
- Amennyiben a kérelem több települési önkormányzat területét ellátó regionális víziközmő 
átadására irányul, a víziközmő vagyon az átadást kérelmezı önkormányzatok közös 
tulajdonába kerül.  
 
- Közös tulajdonba adandó regionális víziközmő átadásakor elsıdlegesen a kérelmezı 
önkormányzatok megállapodása irányadó (amelynek egy bizonyos határidın pl. 60. napon 
belül kell létrejönnie), megállapodás hiányában a törvényben rögzítendı a tulajdonközösségi 
hányadot meghatározó elosztási elv (pl. állandó lakosok számával arányos tulajdonszerzés a 
tulajdonközösségben) alkalmazandó. 
 
- A tulajdonközösségnél is alkalmazható legyen a növedékjog, azaz az igénylı települési 
önkormányzat közös tulajdoni hányada arányosan megnövekedne, ha bármelyik érintett 
települési önkormányzat a saját tulajdoni illetıségét nem igényelné. 
 
- Javasoljuk, hogy az átadott víziközmővek a törvény rendelkezésénél fogva, mint 
forgalomképtelen közcélú vízilétesítmények, önkormányzati törzsvagyonba kerüljenek. 
 
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény hatályos 6. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján az állam kizárólagos tulajdonában vannak a törvény 3. számú melléklete szerinti 
egyéb vízilétesítmények, illetve a (2) bekezdése szerint a 3. számú melléklet szerinti 
vízfolyások és vízilétesítmények jegyzékét a miniszter rendeletben teszi közzé. A törvény 3. 
sz. melléklete 5. pontjának hatályon kívül helyezése egyidejőleg elengedhetetlen. 
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Fenti szabályozási javaslatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szövegébe ún. 
inkorporálás útján javasoljuk beilleszteni. 
 
A törvénymódosításban szükséges továbbá rendezni a vagyonátadás kezdeményezésének, 
lebonyolításának rendjét és határidejét, indokolt kimondani a tulajdonszerzés (ingyenes 
önkormányzati vagyonátadás) adó- és illetékmentességét. A vagyontárgyak térítésmentes 
vagyonátadása az önkormányzatokkal kötendı megállapodás útján történjen. Az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) és d) pontja alapján ingyenesen 
átruházható vagyontárgyak összesített értékére vonatkozó, átadási évre meghatározott 
keretösszeget az ingyenes vagyonátadás értékére is figyelemmel célszerő meghatározni. 
 
A módosítandó jogszabály törvény, azonban a törvényalkotás folyamatában a törvények 
szakmai elıkészítése a Kormány feladata.  
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr!  
 
Kérem, hogy a felterjesztési jog alapján fentiekben megfogalmazott és elıterjesztett 
jogszabály-módosítási javaslat vonatkozásában az Ötv.-ben elıírtak szerint szíveskedjék 30 
napon belül érdemben választ adni Önkormányzatunk részére. 
 
 
T a t a , 2009. ………………… 
 
 

Üdvözlettel: 
 

polgármester 
 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   235/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
-  a Tatai Rendırkapitányság kérelmét támogatja és a 

rendırség számára a nyári idegenforgalmi szezon 
közterületen elkövetett bőncselekményeinek 
megelızése érdekében a fokozott rendıri jelenlét 
biztosításához 2.100.000 Ft-ot támogatást nyújt a 
mőködési tartalék terhére, melynek fedezetét a soron 
következı költségvetési rendeletmódosításkor biztosítja, 

- felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 

Felelıs: Michl József polgármester 
Határid ı: 2009. június 30. 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   236/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I-202-
159/2009. sz. elıterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal, egymás szakmai tevékenységének fejlesztése 
érdekében, együttmőködési megállapodást köt a Budapesti 
Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési 
Tanszékével, valamint Kertmővészeti Tanszékével. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ı: 2009. július 5. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
         Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   237/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. május 
31. napjáig a munkaszerzıdés egyéb feltételeinek 
változatlanul hagyása mellett továbbra is megbízza 
Berczelly Attilát a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt 
vezérigazgatói feladatainak ellátásával. 
 
Határid ı: 2009. július 2. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   238/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 

a 2009. június 11-i esızés okozta károk 
helyreállítására vis maior támogatást nyújt be. A 
Közép dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
által benyújtandó decentralizált vis  maior 
támogatás igénybejelentéshez   a 
káresemények  saját forrás  összegét az 
alábbiak szerint határozza meg.  
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                      adatok Ft-ban 
Megnevezés  2009. év % 
Saját forrás 2179 
hrsz 
Újhegyi vízfolyás  

 
210.000 
 

 
30 

Saját forrás  
0150; 0115 hrsz-ú 
út mellett 
Kakas utcai árok 

 
450.000 
 

 
30 

Saját forrás   
0150; 0115 hrsz-
ú út 

 
184.000 

 
40 

Biztosító 
kártérítése 

0 0 

Egyéb forrás 0 0 
Saját forrás 
összesen 

 844.000   

Vis maior igény   
Újhegyi vízfolyás  

490.000    70  

Vis maior igény   
 Kakas utcai 
árok 

1.050.000  70  

Vis maior igény   
0150;0115 hrsz-ú 
út   

276.000  60  

Vis maior igény 
össz   
 

1. 816.000  

Források 
összesen 

2.660.000      100  

 
         kijelenti,  hogy 

         -  a károk helyreállításának 2.660.000 Ft  a   tervezett 
összköltsége,        melynek fedezetét  az  önkormányzat 
csak részben  tudja  biztosítani. 

         -  a saját forrás összegét a támogatási kérelem elfogadása esetén   
              az önkormányzat  2009. évi költségvetésérıl szóló  3/2009.(II.26.) 
         számú rendeletében biztosítja        

      - a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban  az     
önkormányzat  biztosítással nem rendelkezik.  

- amennyiben valamelyik biztosító társaság kockázatot vállal rá,  
              vállalja a  károsodott létesítményekre értékkövetı biztosítás 
              megkötését. 
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        Határid ı:    
• a támogatási kérelem benyújtására : 2009. július 10.  
• a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet 

továbbítására a 
 Magyar Államkincstár Közép- Dunántúli Regionális             

Igazgatóságához  
                               a  rendelet megalkotását követıen  azonnal   
         
                 Felelıs :    Michl József polgármester 

                        Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   239/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az I-202-
171/2009. sz. elıterjesztésben szereplı,  Borostyánház 
megvételére vonatkozó adásvételi szerzıdés aláírására a 
3.4. pont elhagyásával. 
 
Határid ı: 2009. július 10. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
                Dr.Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   240/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a                                   
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 100.000 Ft 
támogatást nyújt a Vajdasági Ifjúsági Fórummal (2400 
Szabadka, Strosmajerova 24/4) kötendı támogatási 
szerzıdés alapján a "VIII. Vajdasági Szabadegyetem" 
megrendezéséhez a kishegyesi Kátai Tanyán, 2009. július 
1-tıl 5-ig, a 2009. évi költségvetés polgármesteri keret 
elıirányzata terhére.  
 
Határid ı: 2009. június 30. (a támogatás átutalására)  
Felelıs:       Michl József  polgármester 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   241/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 34/2009 
(II.25.) számú határozatának végrehajtási határidejét 2009. 
októberi képviselıi-testületi ülésre  módosítja. 
 
Határid ı: 2009. októberi testületi ülés 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   242/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
105/2009./IV.29./ sz. határozatának végrehajtási 
határidejét egységesen 2009. szeptemberi képviselıi-
testületi ülésre  módosítja. 
 
Határid ı: 2009. szeptemberi testületi ülés 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   243/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Fényes-
fürdı középtávú fejlesztési stratégiája megtárgyalásának 
határidejét a 2009. szeptemberi ülésére módosítja. 
 
Határid ı: 2009. szeptemberi képviselı-testületi ülés 
Felelıs:     Michl József polgármester 

            
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   244/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Rendelet-
tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló, többször  
módosított 38/2005.(XII.6.)sz. rendelet módosítására  

              a.) a Május 1 úti körforgalom környezetére 
               b.) a Móricz Zs. tér területére                

címő napirendet a júniusi ülésérıl törli, és határidejét 2009. 
december  20-ra módosítja. 

 
Határid ı: 2009. december 20. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

                Dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   245/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Tata 
szerkezeti tervérıl szóló 128/2002.(IX.25.)sz. határozat 
módosítása az Öreg-tavat övezı területre címő napirendet 
a júniusi ülésérıl törli. 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   246/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete dr. Gárdai 
Kálmán felnıtt háziorvos elhalálozása miatt 240.000,- Ft 
összeggel – a mőködési tartalék terhére - hozzájárul a 
fıorvos temetési költségeihez.  
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határid ı: 2009. évi költségvetési rendelet soron következı  

módosítása 
Felelıs:     Michl József polgármester 

  
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   247/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal kötendı  „ keretátadási 
megállapodás” aláírására. 
Határid ı:  2009. július 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   248/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Városfejlesztı Kft. Felügyelı Bizottsága 
- elnökének: Schwarczenberger Istvánt   

(2890 Tata, Petıfi S.u.12.) 
                 - tagjainak:   Balogh Jánost  

(2890 Tata, Nagy L. u. 43.) 
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                                    dr. Nagy Katalint   
(2890 Tata, Eötvös u. 25/E) 

megválasztja. 
 

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

              
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   249/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy   Michl József polgármester 2009. július 6-17. 
és augusztus 3-7. közötti idıszakban a megállapított éves 
rendes szabadságából 15 nap szabadságot  igénybe 
vegyen. 
 
Határid ı: 2009. július 5. nyilvántartásba történı bevezetés 
Felelıs:     Dr.Horváth Tivadar jegyzı 

 
 
   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
   250/2009./VI.24./ sz. h a t á r o z a t  a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
3/2009./II.26./ sz. költségvetési rendeletében  a THAC 
kézilabda támogatására mőködési céltartalékban szereplı 
4.800 EF-ot felszabadítja, melynek átvezetésére a soron 
következı költségvetési rendelet módosításakor kerül sor. 
 
Határid ı: költségvetés módosítása – 2009. októberi  

testületi ülés 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
T a t a ,  2009. június 25. 
 
 
 
       Dr. H o r v á t h  Tivadar 
         jegyzı 
 
 
 
 
 


