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Szám: I. 35-28/2013.                                     


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. szeptember 25-én 9.00 órakor  a Városháza dísztermében  (2890 Tata, Kossuth tér 1.) megtartott  rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:	Michl József polgármester
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
Horváthy Lóránt alpolgármester

Borsó Tibor, Brunner Sándor, Dinga László, Gerébi Ákos, Kaszál József, Király István, Kovács Attila, Szabó Gyula képviselők.

Az ülésről távolmaradt: dr. Varga András képviselő

Az ülésre meghívást kapott:

	Dr. J.Nagy Éva Tatai Járási Hivatal vezetője	

Kremnitzky Gábor Tatai Tankerület igazgatója	
	Kristóf Jánosné könyvvizsgáló				
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke	
	Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
	Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke	
Harsányiné dr. Patkó Enikő kistérségi tiszti-főorvos		
Dr. Vízkeleti András díszpolgár			
Dr. Nemes Lajos prof. díszpolgár			
Markó Gyula díszpolgár					
Kótai László díszpolgár					
Bohács Gyuláné díszpolgár 
Dr. Béres György díszpolgár
Császár Angéla díszpolgár
Kalmár Ferenc díszpolgár
Schadl János díszpolgár				
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár			
Tatai Televízió Közalapítvány				
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc			
Tatai Városi Ügyészség Vezetője	
Tata Városi Bíróság 					
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnok 
Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor r.alezredes	
Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek KEM Szövetsége
KEM Kereskedelmi és Iparkamara			
Tatai Civil Társulás vezetője				
Tatai Református Egyházközség			
Szent Imre Plébánia					
Szent Kereszt Plébánia					
Dr. Pethő Emil humán és ügyrendi bizottsági tag   
Horváth József humán és ügyrendi bizottsági tag      
Dr. Laky Zoltán humán és ügyrendi bizottsági tag       
Ruchti Róbert humán és ügyrendi bizottsági tag	      
Viczenáné Czégény Ágnes pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag
Kiss János pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag  
Szabó Katalin pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag 
24 ÓRA megyei napilap  
Helyi Téma

Napirendi pontok előterjesztői,  előadói:
Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető	
dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető		
dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazd.csop.v.
Ősz Tibor intézményi referens			
Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 	
Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
Molnár Judit építési csoportvezető		
Lakos Zsuzsa projektkoordinátor			
Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens
Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző	
Takács Zoltán személyügyi referens		
Valusek Helga projekt ügyintéző			
Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 

A napirendekhez meghívottak:

Németh Tamás a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója
Petzke Ferenc Tatai Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
Riszter Jánosné IGH mb. vezetője				
Kovács Attila Tata Energia Kft. ügyvezetője	
Megyeri Imre Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője
Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója  
Huszár Anett Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetője
Székely Csaba Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója 
Szeles László Perfekt Motorfelújító Kft. 		
Krámerné Kozicz Marianna a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezető-helyettese
 
Az ülésen a meghívottak közül megjelentek: a mellékelt jelenléti íven szereplők.

M i c h l  József polgármester tisztelettel köszönti a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen  megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 képviselőből 11 fő jelen van, majd az ülést megnyitja.
Tájékoztatja a testületet, hogy dr. Varga András képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni.
      
Tisztelettel köszönti a tanácskozási joggal meghívottakat, a napirendi pontok előadóit, és a Tatai Televízió nézőit is. 
Tisztelettel köszönti a Járási Hivatal vezetőjét, a Tatai Rendőrkapitányság vezetőjét.
Szeretettel köszönti Harsányiné dr. Patkó Enikőt, aki a tisztifőorvosi feladatokat látja el a megyében az ÁNTSZ új kistérségi vezetőjeként. Jó munkát és sok sikert kíván az új feladathoz.


M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Szabó Dénes főorvos úr, és Páhy László mérnök úr részére a mai ülésen, 11.00 óra körül kerül átadásra a városi kitüntetés, melyet nem tudtak átvenni az augusztus 20-i városi ünnepségen, augusztus 19-én.

Napirend előtt:

M i c h l  József polgármester jelzi, napirend előtti felszólalás jogával kíván élni Horváthy Lóránt alpolgármester úr, akinek megadja a szót.

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester elmondja, a távfűtéssel kapcsolatosan kérte a napirend előtti felszólalás lehetőségét. Talán képviselőtársai is tapasztalták, hogy komoly kivitelezési munkák indultak a Keszthelyi úton, illetve a távhő közelében. Szerencsére sikerült hétfőre olyan állapotot elérni, hogy a munkaterület átadására, illetve a vállalkozói szerződés megkötésére nyílt lehetőség. Ez azt mutatja, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy a fűtési szezon kezdetére helyreálljon a biztonságos szolgáltatás az ott lakók számára. A kivitelező 500 méteres nyomvonal négy helyszínén kezdett hozzá a földmunkához. A hét hátralévő részében a helyszínre érkezik a teljes csőmennyiség, tehát elkezdődhet a vezetéket hegesztése, és a legutóbbi kivitelezői egyeztetés alapján biztonsággal mondható, hogy az épületek ellátása, a gerincvezeték a fűtési szezon kezdetére működőképes lesz. Az, hogy teljes mértékben nem fog befejeződni a munka, az természetes dolog, de az a  szolgáltatás jellegét nem fogja érinteni. Lesz olyan beavatkozás, mint például  a szivattyúház építése, amely nem fog befejeződni teljesen, de a kivitelező vállalta, hogy egy más megoldással üzembe helyezi, illetve a szolgáltatást a Dobroszláv úti telephely felől meg tudja oldani. Három részre tagozódott a fejlesztés, az egyik a csővezeték fektetése, a másik a szivattyúház építése, amelynek a léte azért fontos, hogy a fűtési rendszerben egy kiegyensúlyozott, dinamikusan működő kiegyenlítés legyen. Ezt szolgálja majd a szivattyúház megépítése, és annak gépészete. Nagyon lényeges, hogy két épületben új hőközpont kerül beépítésre, s így már nem az épületeken kívül, hanem belül fog megvalósulni a hőátadás, illetve a szolgáltatás. Ezek a hőközpontok nagyrészt készen vannak, várják azt, hogy a megfelelő összekötést követően a szolgáltatás beindulhasson.
Összességében megerősíti azt, ugyan szűk a határidő, de a fűtési szezon kezdetére tudják a távhőszolgáltatást beindítani.
A tegnapi napon az érintett lakók tájékoztató levelet kaptak Polgármester úr, a kivitelező és a Tata Energia Kft. mint szolgáltató által aláírva. 
Bízik abban, hogy a körülmények nem fogják gátolni a kivitelezés rövid idejű befejezését, egyébként október végéig kell az egész fejlesztést a vállalkozónak befejeznie. 

M i c h l  József polgármester köszöni a tájékoztatást.


Napirenddel kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester javasolja, a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület azzal a változtatással, hogy a 21. napirendet - Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Barina Kft.-vel – a tegnapi pénzügyi és városfejlesztési bizottság véleményezését követően visszavonja.

Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-27/2013. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg a 21. napirend – Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Barina Kft.-vel – kivételével, az alábbiak szerint:

N A P I R E N D : 

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

	Rendelet tervezet az Új Széchenyi Terv energiahatékonyság 
javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatására 

Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyonhasznosítási csoportvezető

	A.) Tájékoztató Tata városában végzett ebösszeírásról 

B.) Rendelet-tervezet az ebrendészeti hozzájárulásról I.olvasat 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

	Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról 

Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 

	Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:   Michl József polgármester
Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                        Ősz Tibor intézményi referens


Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

	A helyi közösségi közlekedés nyugdíjas bérlet árának csökkentése

Előterjesztő:  Horváthy Lóránt alpolgármester                                       
Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
Meghívott:      Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója

A Tatai Televízió Közalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                      Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 
Meghívott:    Petzke Ferenc kuratóriumi elnök, Tatai Televízió 
Közalapítvány

	Az önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő kérdések

Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  
irodavezető
             Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                       Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
Meghívott:     Riszter Jánosné, az IGH vezetője 

	Tata, Bartók B. u. 5. számú épület támogatási kérelme

Előterjesztő:   Michl József  polgármester
Előadó:           dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyonhasznosítási csoportvezető     





Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések:

	Norvég Alap Intézményi kapacitás fejlesztési pályázat
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: 	   Lakos Zsuzsa projektkoordinátor



Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

10. Egyes közterületek  felülvizsgálata  - Toldi Miklós utca, Dob utca,    
     Nefelejcs utca térsége  
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész

11.A tatai 3306/3 hrsz-ú (Angolpark) ingatlan átminősítése 
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Valusek Helga projekt ügyintéző 

12.Városfejlesztési megállapodás megkötése a Perfekt 
Motorfelújítás Kft.-vel 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó: Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző


Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések                                                                  

13.A) A Tatai Fényes Fürdő Kft. tájékoztatója a 2013-as fürdőszezonról
          B) Műszaki felújítási koncepció a Fényes-fürdő területén 2014-ben. 
Előterjesztő:   Huszár Anett ügyvezető
Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 
csoportvezető   

14.Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. I. félévi pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

15.a.) Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft 2013. június 1-ét 
követő működéséről. 
Előterjesztő: Megyeri Imre ügyvezető 
Előadó:         Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 

b.) A Tatai Távhõszolgáltató Kft. KEOP-5.4.0/11-2011-0018 
     azonosítószámú pályázatával kapcsolatos tájékoztató 
Elõterjesztõ: Horváthy Lóránt – alpolgármester 
Előadó:        dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető   
Meghívott:   Kovács Attila  Tata Energia Kft. ügyvezető
			 Megyeri Imre ügyvezető


Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

16 .Pedagógus előmeneteli rendszer  bevezetése 
     Előterjesztő:  Michl József polgármester 
     Előadó:          Takács Zoltán személyügyi referens 

17.Óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségei 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                      Molnár Judit építési csoportvezető
                      Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 

18.A Szociális Alapellátó Intézményt érintő döntések
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                       Ősz Tibor intézményi referens
                       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:     Székely Csaba igazgató  

19.Szállítási és együttműködési szerződés városi egészségkártya  bevezetésére vonatkozóan
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                 Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző 

20.Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: Michl József  polgármester
Előadó:         Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens


Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

21.A Tata, 1992/4 hrsz.-ú ingatlan (Bacsó Béla lakótelep mögötti terület)  térítésmentes  átvételével kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető



22.Tata, Kocsi u. 4. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
  vagyongazdálkodási csoportvezető   

23.Egyes, az önkormányzat tulajdonában álló földek haszonbérleti                 szerződéssekkel  kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:     Megyeri Imre, a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője

24.Az újhegyi buszforduló kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és     
vagyongazdálkodási csoportvezető

Személyi jellegű előterjesztések:

25.Intézmények Gazdasági Hivatala intézményvezetői pályázatának  kiírása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 

26.A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének jogviszonya 
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Takács Zoltán személyügyi  referens 

Beszámolók, tájékoztató

27. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
    végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb    
       eseményekről
      Előterjesztő: Michl József polgármester

28. Interpellációk, kérdések.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
418/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a 2013. szeptember 25-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-27/2013. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg a 21. napirend – Stratégiai együttműködési megállapodás megkötése a Barina Kft.-vel – kivételével, az alábbiak szerint:

N A P I R E N D : 


Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

	Rendelet tervezet az Új Széchenyi Terv energiahatékonyság 
javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatására 

Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyonhasznosítási csoportvezető

	A.) Tájékoztató Tata városában végzett ebösszeírásról 

B.) Rendelet-tervezet az ebrendészeti hozzájárulásról I.olvasat 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

	Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról 

Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 

	Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:   Michl József polgármester
Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                        Ősz Tibor intézményi referens



Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

	A helyi közösségi közlekedés nyugdíjas bérlet árának csökkentése

Előterjesztő:  Horváthy Lóránt alpolgármester                                       
Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
Meghívott:      Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója

A Tatai Televízió Közalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                      Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 
Meghívott:    Petzke Ferenc kuratóriumi elnök, Tatai Televízió 
Közalapítvány

	Az önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő kérdések

Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  
irodavezető
             Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                       Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
Meghívott:     Riszter Jánosné, az IGH vezetője 

	Tata, Bartók B. u. 5. számú épület támogatási kérelme

Előterjesztő:   Michl József  polgármester
Előadó:           dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyonhasznosítási csoportvezető     


Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések:

	Norvég Alap Intézményi kapacitás fejlesztési pályázat
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: 	   Lakos Zsuzsa projektkoordinátor



Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

10. Egyes közterületek  felülvizsgálata  - Toldi Miklós utca, Dob utca,    
     Nefelejcs utca térsége  
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész

11.A tatai 3306/3 hrsz-ú (Angolpark) ingatlan átminősítése 
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Valusek Helga projekt ügyintéző 

12.Városfejlesztési megállapodás megkötése a Perfekt 
Motorfelújítás Kft.-vel 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó: Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző





Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések                                                                  

13.A) A Tatai Fényes Fürdő Kft. tájékoztatója a 2013-as fürdőszezonról
          B) Műszaki felújítási koncepció a Fényes-fürdő területén 2014-ben. 
Előterjesztő:   Huszár Anett ügyvezető
Előadó: dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 
csoportvezető   

14.Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. I. félévi pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

15.a.) Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft 2013. június 1-ét 
követő működéséről. 
Előterjesztő: Megyeri Imre ügyvezető 
Előadó:         Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 

b.) A Tatai Távhõszolgáltató Kft. KEOP-5.4.0/11-2011-0018 
     azonosítószámú pályázatával kapcsolatos tájékoztató 
Elõterjesztõ: Horváthy Lóránt – alpolgármester 
Előadó:        dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető   
Meghívott:   Kovács Attila  Tata Energia Kft. ügyvezető
			 Megyeri Imre ügyvezető


Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

16 .Pedagógus előmeneteli rendszer  bevezetése 
     Előterjesztő:  Michl József polgármester 
     Előadó:          Takács Zoltán személyügyi referens 

17.Óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségei 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                      Molnár Judit építési csoportvezető
                      Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 

18.A Szociális Alapellátó Intézményt érintő döntések
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                       Ősz Tibor intézményi referens
                       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:     Székely Csaba igazgató  

19.Szállítási és együttműködési szerződés városi egészségkártya  bevezetésére vonatkozóan
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                 Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző 

20.Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: Michl József  polgármester
Előadó:         Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens


Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

21.A Tata, 1992/4 hrsz.-ú ingatlan (Bacsó Béla lakótelep mögötti terület)  térítésmentes  átvételével kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

22.Tata, Kocsi u. 4. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
  vagyongazdálkodási csoportvezető   

23.Egyes, az önkormányzat tulajdonában álló földek haszonbérleti                 szerződéssekkel  kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:     Megyeri Imre, a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője

24.Az újhegyi buszforduló kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és     
vagyongazdálkodási csoportvezető


Személyi jellegű előterjesztések:

25.Intézmények Gazdasági Hivatala intézményvezetői pályázatának  kiírása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 


26.A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének jogviszonya 
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Takács Zoltán személyügyi  referens 


Beszámolók, tájékoztató

27. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
    végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb    
       eseményekről
      Előterjesztő: Michl József polgármester

28. Interpellációk, kérdések.



N a p i r e n d :

Rendelet tervezet az Új Széchenyi Terv energiahatékonyság 
javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatására 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyonhasznosítási csoportvezető


M i c h l  József polgármester  jelzi, olyan téma került újra a testület elé, amely már korábban, és több alkalommal szerepelt a képviselő-testület ülésein. Szeretnénk, ha az energiahatékonyság javításához továbbra is a város hozzá tudna járulni. 

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévő 5 bizottsági tag, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát, és mind a két rendelet-tervezetet.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a ma reggeli rendkívüli ülésén megtárgyalta az előterjesztést a bizottság, és a határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezeteket a jelenlévő 6 bizottsági tag, egyhangú, 6 igen szavazattal támogatja.


G e r é b i  Ákos képviselő hozzászólásában elmondja, egyrészt a tegnapi pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, másrészt a rendes bizottsági ülésen sem volt biztos, hogy az előterjesztés a bizottság elé fog kerülni, így nagyon rövid volt az idő arra, hogy érdemi módosító javaslatot tehessenek a képviselők.
A pályázat célja, hogy a fosszilis energiafelhasználást, illetve az energiatakarékosságot állami, illetve önkormányzati ágon is megfelelően támogassák. A rendelet-tervezet 4. § (2) bekezdése foglalkozik a támogatás mértékével. Ha valaki végiggondolja, milyen műszaki megoldás, és annak milyen költsége van a megújuló energiákra, akkor a maximum 250 EFt-os támogatás azoknak segítség, akik egyszerű, korszerű gázkazánt cserélnek ki, mert akkor érdemi támogatás ez az összeg. Ha valaki nem gázalapon kíván fűteni, nem ösztönző a beruházás, arról nem beszélve, hogy ennek célja az lenne, hogy hőszivattyúval, napkollektorral felszerelve, olyan korszerű fűtési rendszer alakuljon ki a családi házaknál, ami lehetővé teszi, hogy hosszú távon lehessen csökkenteni a fosszilis energiák felhasználását, lehessen csökkenteni a széndioxid kibocsátást is. 
Tekintettel arra, hogy a bizottságnak sem volt nagyon ideje, hogy módosító javaslatot tegyen, javasolja, a 250 EFt-os felsőhatárt töröljék el a rendeletből, hogy valóban arra ösztönözzön, ha már a megújuló energiák felhasználását kívánjuk ösztönözni, és erre irányuló korszerűsítést lehetővé tenni.
Emlékei szerint a rendelkezésre álló forrás az idei évi költségvetésben a beadott pályázatokhoz elég lesz, ha a korlátozás nem szerepel.
Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy jelenleg nem lehet benyújtani pályázatot, és ha megnyílnak a pályázati források, akkor sem valószínű, hogy az idei évi költségvetést fogja terhelni.
Javasolja a képviselő-testületnek módosító javaslatának megfontolását és támogatását.

M i c h l  József polgármester elmondja, az elmúlt héten csütörtökön küldtük meg az előterjesztést, tehát kedden délig lehetett megfogalmazni módosító indítványt. Köszöni a véleményt, és jelzi, ezt a kérdést vitatták a frakció ülésen is, és abban maradtak, az eddigi rend szerint ez az összeg volt az, amit korábban is a pályázatoknál maximális összegként megjelöltek, és ennél a pályázatnál is ezt fenntartanák. Az észrevételt mindenképpen megvizsgálják de egy új pontozási rendszer kidolgozására lenne szükség, hogy milyen arányban, hogyan adják majd a támogatást. Az arányokhoz mérten kell megtalálni a helyes, és korrekt elosztási rendet. Javasolja, most ezzel az összeggel fogadja el a képviselő-testület a rendelet-tervezetet, és kéri a Képviselőtársakat, tegyenek javaslatot arra, hogy a következő évi költségvetésünkben már úgy határozzuk meg, és akkor módosíthatnák a rendeletet.

További hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet – az írásos anyag szerint - 
az Új Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/2012 támogatására (Kódszám: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012) energiahatékonyság javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatásáról szóló írásos előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő rendeletet alkotja meg:

    Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013.(IX.30 .)  önkormányzati rendelete
az Új Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/2012 támogatására (Kódszám: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012) energiahatékonyság javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)


S z a v a z á s r a   bocsátja 

az Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítási Alprogram 2013 támogatására (Kódszám: ÚSZT-TEF-2013) energiahatékonyság javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatásáról szóló írásos előterejsztés szerinti rendelet-tervezetet,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő rendeletet alkotja meg:


    Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013.(IX.30.)  önkormányzati rendelete
az Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítási Alprogram 2013 támogatására (Kódszám: ÚSZT-TEF-2013) energiahatékonyság javítását célzó pályázatok önkormányzati támogatásáról


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítási Alprogramja (ÚSZT-TEF-2013) forrásaként a 2013. évi költségvetésben a Panel Program ÚSZT fűtéskorszerűsítés előirányzatát jelöli meg,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
419/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
ÚSZT-TEF-2013 pályázat finanszírozásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítási Alprogramja (ÚSZT-TEF-2013) forrásaként a 2013. évi költségvetésben a Panel Program ÚSZT fűtéskorszerűsítés előirányzatát jelöli meg.  

Határidő: 2013. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző 



N a p i r e n d :

A.) Tájékoztató Tata városában végzett ebösszeírásról 
B.) Rendelet-tervezet az ebrendészeti hozzájárulásról I.olvasat 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy az ebösszeírás során, 2374 db eb került bevallásra a tatai lakosok részéről. Azt gondolja, ennél biztos több kutya van Tatán, tehát ezt a munkát tovább kell folytatni. Javasolja, a határozati javaslatnak megfelelően, 2014. december 31-ig a Jegyzőt kérjük fel, hogy  a soron következő ebösszeírást végezze el. Köszöni azoknak, akik korrekten, a kiküldött kérdőíven bevallották a kutyájukat. A rendelet-tervezetet pedig I. olvasatként kéri tárgyalni.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztés tárgyalásakor tette a határozati javaslattal összefüggő javaslatot, hogy a következő összeírást a jelen összeírás tapasztalataival, illetve a javaslatokkal kellene ötvözni. A testületnek kell eldönteni, hogy az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet mikor lép hatályba. A tájékoztatót a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
 
K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság is egyetért egy újabb ebösszeírással annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni az ebek mennyiségével, hiszen a 2374 db eb valószínűsíthető, hogy jóval kevesebb, mint ami a valóságban létezik. Méltánytalannak tartaná azokkal szemben, akik eleget tettek a határidőre való bejelentési kötelezettségüknek. A határidő módosítás az utolsó lehetőség legyen az ebösszeírással kapcsolatosan, és aki ennek nem tesz eleget, azzal valamilyen szabálysértési eljárást indítsunk. A tájékoztatót a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

K i r á l y  István képviselő elmondja, a humán és ügyrendi bizottság ülésén felvetette, hogy a chippes kutyák számát, és a bevallott 2374 db kutyának a számát össze lehetne vetni, így látható lenne a különbség. Megjegyzi, tudja, hogy az ebrendészeti hozzájárulásból 5 MFt folyik majd be, de ha a tatai polgároktól ebrendészeti hozzájárulást szed az önkormányzat, akkor joggal várnak el ezzel szemben valamit. Nemes dolognak tartja támogatni az állatmenhelyet, és a gyepmesteri szolgálatot, de gondol kutyafuttatók kialakítására.

M i c h l  József polgármester hozzáfűzi, ebrendészeti hozzájárulást nem szed az önkormányzat addig, amíg a rendeletet nem fogadja el. A rendeletet pedig akkor szeretnék elfogadni, ha mindennel tisztában vannak, és akkor lehet meghatározni azt is, hogy ebből mekkora bevétele lehet a városnak, és hogy kinek, milyen kedvezményt tudnak esetleg biztosítani. Akkor van lehetőség arról is dönteni, hogy a befolyt összeget mire használjuk fel.

További hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja az ebösszeírásról szóló tájékoztatót. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő ebösszeírást 2014. december 31-ig végezze el, majd ennek ismeretében terjessze a Képviselő-testület elé az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
420/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Tájékoztató az ebösszeírásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja az ebösszeírásról szóló tájékoztatót. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő ebösszeírást 2014. december 31-ig végezze el, majd ennek ismeretében terjessze a Képviselő-testület elé az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet.

Határidő: 2014. december 31. – ebösszeírásra 
	       2015. január 31. – a rendelet-tervezet előterjesztése
Felelős:   Michl József polgármester
	       Dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról 
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 


M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szeptember 1-jén hatályba lépett szabálysértési eljárásokról, és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzat rendeletben tilalmat határozzon meg a szeszesital fogyasztására vonatkozóan. Ezt a jogszabályi lehetőséget szeretnék a helyi rendeletben átvezetni. Személy szerint tovább szeretné bővíteni, és vizsgálják annak lehetőségét is, hogyan lehet megakadályozni, hogy az üzletekben esti óráktól kezdődően alkoholt lehessen árulni.
Most a helyi rendeletünknek kell érvényt szerezni. Tatán többfelé tapasztalható, hogy továbbra is a közterületen történő alkoholfogyasztás jelen van. Ezt szeretnénk visszaszorítani a városban. Jó lenne, ha a fiataljaink nem ilyen módon találnák meg a szórakozás lehetőségét.

K i r á l y  István képviselő Polgármester úr által elmondottakhoz csatlakozik, de szerinte, hozhat az önkormányzat bármilyen rendeletet, de hogyan lesz annak betartása ellenőrizve?  Hiába szigorítunk a rendeletben, ha nincs rá megfelelő létszám, tehát kérdezi, ki fogja ezeket ellenőrizni, és büntetni?

M i c h l  József polgármester elmondja, a közterület-használat helyi szabályzásáról szól a rendelet-tervezet, tehát elsősorban a közterület-felügyelet az, akinek a feladatkörébe be fog lépni. Eddig is feladatuk volt a közterület rendjét ellenőrizni, de ezután még inkább ezt meg kell tenniük. A vendéglátó üzletekben való kiszolgálás vizsgálatára továbbra is a hatóságoknak van jogosítványa. Reméli, a tatai polgároknak, és a vendéglátó egységeknek – üzleteknek – tulajdonosainak, munkatársainak a jogkövető magatartása tovább erősödik, és esélyt láthatunk arra, hogy Tatán hatékony lesz a döntésünk bevezetése. 

További kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság egyetértett azzal, hogy a jogszabályi változást vezessük át a helyi rendeletünkben, és a jelenlévő 7 bizottsági tag, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság már korábban is foglalkozott ezzel a kérdéssel, főleg az ifjúságra vonatkozóan, hiszen a közterületen ennek következtében a hangoskodás, rongálás, a békés sétálók, turisták zaklatása, valamint a közterület szennyezése a szeszesital fogyasztás következménye.
Összetett jelenség ez a városban, de hogy a rendeletben foglaltaknak érvényt tudjunk szerezni, a közterület-felügyeletnek a rendőrséggel, polgárőrséggel kell szorosan együttműködni. A rendelet-tervezetet a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az írásos előterjesztésnek megfelelően,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja meg:


    Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013.(IX.30.)  önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról

	(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)




N a p i r e n d :

Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:   Michl József polgármester
Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                        Ősz Tibor intézményi referens


M i c h l   József polgármester elmondja, korábban több intézmény került be az önkormányzat feladatkörébe, és így az étkeztetésüket is meg kellett szervezni, mivel közigazgatási területünkön vannak ezek az intézmények. Ezek közül most kikerül a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium, mert a Vidékfejlesztési Minisztérium lett a  közvetlen fenntartója, irányítója. Ezen intézmény étkeztetési feladatait a jövőben közvetlenül a Minisztérium irányítja, ezért kell a rendeletünket módosítani.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az írásos előterjesztésnek megfelelően, a 23/2001. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja meg: 


    Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013.(IX.30.)  önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 23/2001. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

	(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)


N a p i r e n d :

A helyi közösségi közlekedés nyugdíjas bérlet árának csökkentése
Előterjesztő:  Horváthy Lóránt alpolgármester                                       
Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző

A napirend tárgyalásán jelen van: Illés Józsefné a Vértes Volán Zrt. képviselője.

M i c h l  József polgármester köszönti Illés Józsefnét a Vértes Volán Zrt. képviselőjét.
Megragadja az alkalmat, hogy a képviselő-testület előtt is gratuláljon a 60. születésnapjához a Vértes Volán Zrt-nek, és megköszöni azt az együttműködést a Zrt. vezetésének, mellyel Tata városa hosszú évek óta példamutató, jó együttműködést valósított meg a tataiak utaztatása érdekében.
Jelzi, Magyarországon ez év januárjától egy komoly rezsicsökkentést élhetünk meg, ehhez szeretne városunk is csatlakozni a maga lehetőségeivel, és több lépésünket egy újabbal megtoldani, amelyet eddig is tettek a családok költségeinek csökkentése érdekében. 
Hozzáfűzi, javaslata a képviselő-testület felé az, döntsön arról, hogy a helyi közösségi közlekedés nyugdíjas bérletének árát 20 %-kal csökkentse. Ezen utazók még nem érték el a 65. életévüket, amikortól már szinte ingyenesen utazhatnak, de a nyugdíjukat élvezhetik. A célunk az, hogy ezt a lehetőséget már november 1-től érvényesíteni tudjuk. 
A kérdések előtt, átadja Illés Józsefnének a szót.

I l l é s   Józsefné a Vértes Volán Zrt. képviselője úgy gondolja, a Vértes Volán Zrt. mindig jó partnernek bizonyult az önkormányzati kezdeményezések tekintetében. Úgy gondolja, számukra is nagyon kedvező, ha az utasoknak tudnak olyan kedvezményt adni, amelynek a költségeit más módon tudják fedezni, ezáltal nőhet az utas szám, s ez mindenképpen az utasok jobb kiszolgálását fogja biztosítani. Természetesen ennek a kedvezménynek a mértékét, illetve, hogy a kedvezményt Tata Város Önkormányzata biztosítja, ezt valamilyen formában a bérleten igyekeznek feltüntetni. Erről előzetesen tájékoztatta a kolléganőt, aki intézi ennek módját.

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett azzal, hogy nyugdíjas bérletek árát 20 %-al csökkentsük, és mivel 30 nappal előre be kell jelenteni a változtatást, ezért lehet csak 2013. november 1-től ezt bevezetni. A határozati javaslatban szereplő 159.189.- Ft összeg az ez évben hátralévő két hónap költségét jelenti, nyilván a jövő évi nagyobb összeget jelent.
A határozati javaslat 4. pontjára a bizottsági ülésen tette meg javaslatát, hiszen mindenki tudja, elnyertük a térségi turisztikai pályázatot, melynek egyik eleme a turisztikai kártya bevezetése. Folyik a turisztikai desztináció, illetve a Tatai Városkapu Zrt. között egy megbeszélés annak érdekében, milyen kedvezményeket tegyenek, mely munkát segítenénk azzal, ha a 4. pontot is megszavazná a testület. A bizottság ezt is egyhangú, 7 igen szavazattal támogatta. Azt gondolja, az 50 %-os kedvezmény támogatható, hiszen veszteségforrásból finanszírozzuk a céget. Bízik abban, hogy ezáltal többletbevételhez jut a Zrt., és az önkormányzat veszteségforrása, amivel ki kell egészíteni a költségvetést, csökkenni fog.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el a képviselőtársak.

B r u n n e r  Sándor képviselő nem igazán az előterjesztéshez kapcsolódva, de a Vértes Volán Zrt-hez kapcsolódva jelzi, szeptember 1-től, az új tanév megkezdésével a diákok délutáni elfoglaltsága jelentősen megváltozott, megnőtt az iskolában töltött idő, ebből adódóan kitolódott az iskola utáni edzésekre fordított idő. A probléma az Agostyán vonatkozásában, hogy 17.10 órakor és 18.40 órakor van buszjárat, tehát másfél órás időintervallumot kell kivárni a gyerekeknek, ha a 17.10 órás buszt nem érik el. Szeretnének segítséget kérni, egy köztes járat beállításával.

M i c h l  József polgármester köszöni a jelzést, és írásban kérnek választ majd a Vértes Volán Zrt-től erre. Új járat beállítását nehezen tudja elképzelni, hanem inkább átcsoportosításra lesz lehetőség.

G e r é b i  Ákos képviselő azt gondolja, minden olyan forrást, lehetőséget támogatni kell, és támogat is,  amivel a nem túl széles korosztálynak segíteni tudnak azzal, hogy csökkentik a nyugdíjas bérletek árát, ezáltal talán többen vásárolhatják meg a bérleteket. Elmondja, a tárcának világos az álláspontja atekintetben, ha az önkormányzat túl akar terjeszkedni szociálisan ezen, akkor ennek költségeit állnia kell. Felvetette a bizottsági ülésen azt is, hogy a határozati javaslat 4. pontjához csatlakozva, elérkeztünk egy olyan időszakhoz, amikor is végig kellene nézni a konstrukciót, amelyet az együttműködés kapcsán akár a fejlesztésekben, akár a támogatások kapcsán elértünk. A bizottsági ülésen javasolta, hogy kapjanak tájékoztatót a diákbérlettel kapcsolatban is, és a Turisztikai kártyával kapcsolatos javaslat reálisan kezelhető legyen a költségvetés szempontjából is.

M i c h l  József polgármester azt gondolja, van annak normális határa, hogy milyen és mennyi kedvezményt ad az önkormányzat a közös kasszából. Azt fontosnak tartja azon túl, hogy a család összköltségvetését csökkenthetjük egy ilyen lehetőséggel, de az a cél is benne foglaltatik, hogy a tataiak esetében minél többüket megpróbáljuk a közösségi közlekedés felé terelni. A tanulók esetében is az egyik szempont az volt, ami miatt az ingyenes  tanulóbérletet kapják, hogy gyerekkorban szokják meg azt, hogy nem biztos, hogy mindig, mindenhova autóval kell nekik is közlekedni.

B o r s ó  Tibor képviselő kiegészíti néhány gondolattal Gerébi Ákos képviselőtársa által elmondottakat, hogy a határozati javaslat 4. pontja, csak egy felkérés egy javaslat kidolgozására, ami nem azt jelenti, hogy elfogadott dolog lenne az 50 %. Mivel veszteségfinanszírozást tesz az önkormányzat a szerződés alapján a Vértes Volán Zrt. felé, és ha többen igénybe veszik a tömegközlekedést, akkor több bevételt lehetne elérni.
Bízik abban, hogy azon nyugdíjasok, akik a korábbi bérletjegy árát magasnak tartották, és azért nem vették meg, a 20 %-os csökkentéssel talán többen vásárolnak bérletet. A Tatai Turisztikai Kártyát a térségi projekt keretében kívánják bevezetni, mert a pályázaton ilyen célra nyertek. Ennek lehetőségét pénz nélkül lehetne bevezetni, s azzal egyetértett, és a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén is úgy fogalmaztak, ezzel együtt tekintsük át azt a kedvezményrendszert, hogy hogyan lehet folytatni, mert ezzel olyan közösségi célokat tudnak támogatni, ami jó, és támogatandó. Bízik abban, hogy ezzel még 2013. december 31-ig konkrétan tudnak foglalkozni.


M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, elmondja, a jelenlegi 1715.- Ft-os bérlet helyett, a tatai nyugdíjasoknak a jövőben, 1370.-Ft-ba kerül az autóbusz bérlet.
S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.	támogatja a Vértes Volán Zrt. javaslatát és a nyugdíjas bérletek árát 20 %-al csökkenti. A bevezetés dátuma: 2013. november 1.
2.	felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel történő módosításának aláírására.
3.	Felkéri a polgármestert, hogy a költségek felmerülésének évében az önkormányzati költségvetésbe tervezze be a veszteségtérítési igényt 159.189.- Ft összeggel.
4.	Felkéri a szolgáltatót és a hivatalt, hogy a jövőre nézve dolgozzon ki egy olyan konstrukciót, amely a Tatai Turisztikai Kártyával rendelkezők számára 50 %-os kedvezményt biztosít a közösségi közlekedés igénybevétele esetén.
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
421/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A helyi közösségi közlekedés nyugdíjas bérlet árának csökkentése

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

	támogatja a Vértes Volán Zrt. javaslatát és a nyugdíjas bérletek árát 20 %-al csökkenti. A bevezetés dátuma: 2013. november 1.
felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel történő módosításának aláírására.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségek felmerülésének évében az önkormányzati költségvetésbe tervezze be a veszteségtérítési igényt 159.189.- Ft összeggel.
Felkéri a szolgáltatót és a hivatalt, hogy a jövőre nézve dolgozzon ki egy olyan konstrukciót, amely a Tatai Turisztikai Kártyával rendelkezők számára 50 %-os kedvezményt biztosít a közösségi közlekedés igénybevétele esetén.
 
Határidő: 	2. pont: 2013. október 15.
	4. pont: 2013. december 31.
Felelős:      Michl József polgármester	  

N a p i r e n d : 

A Tatai Televízió Közalapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                      Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 

M i c h l  József polgármester elmondja, az ülésre meghívást kapott Petzke Ferenc kuratórium elnöke is, akinek egy pályázat miatt Budapestre kellett utaznia, így nem tud részt venni a napirend tárgyalásán.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslat A. variációját.
 
K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal a határozati javaslat A. változatát támogatja.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat A. variációját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
         1. támogatja a Tatai Televízió Közalapítvány költségvetési kérelmét, és     a   2013. évi önkormányzati költségvetés működési céltartalék előirányzatában szereplő, a Tatai Televízió Közalapítvány részére zárolt 9.000.000 Ft-os tartalékból felszabadít 2.600.000 Ft-ot a pályázati önrész biztosítására. 
	2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
          3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a  költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
422/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Tatai Televízió Közalapítvány költségvetési kérelméről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
         1. támogatja a Tatai Televízió Közalapítvány költségvetési kérelmét, és     a   2013. évi önkormányzati költségvetés működési céltartalék előirányzatában szereplő, a Tatai Televízió Közalapítvány részére zárolt 9.000.000 Ft-os tartalékból felszabadít 2.600.000 Ft-ot a pályázati önrész biztosítására. 
	2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
          3. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a  költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:  2013. szeptember 30. illetve 
                   a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős:     Michl József polgármester



N a p i r e n d :

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő kérdések
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  
irodavezető
             Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                       Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens

A napirend tárgyalásán jelen van: Riszter Jánosné, az IGH mb.vezetője 

M i c h l  József polgármester elmondja, az előterjesztés hat határozati javaslatot tartalmaz, melyből kiemeli, hogy szeretnék az idei esztendőben is a Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítványt támogatni 1,5 MFt összeggel. Köszönet illeti a tatai menőállomás dolgozóit, akik lelkiismeretesen végzik a feladataikat, másrészt minden esztendőben azt a támogatást, amelyet az önkormányzat megítélt számukra, hasznosan költötték el. Javasolja, az idén is támogassa a testület az Alapítványt.
Javasolja a szeptemberben beiratkozott gyerekek közlekedési támogatásáról is döntsön a testület.
Az óvodáink létszámfejlesztésével kapcsolatos költségviselést kéri támogassák a képviselőtársak, illetve az IGH-nak az I. félévi költségek átalakulása miatt szükséges egy bizonyos összegen kiegészítés, melyre vonatkozóan a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatát elfogadta, és eszerint alakították át a határozati javaslatot.

K i r á l y  István képviselő utal a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda támogatási kérelmére, ahol az udvari játékok megvétele mellett a csoportszobák és helyiségek egészségtelen voltáról is számot ad az óvodavezető. Az előterjesztésből az derül ki, hogy két óvodai szobát felújítottak a szülők, de kérdezi, hogy akkor ez a probléma megoldódott, vagy nem, mert ha nem, akkor erre kellene biztosítani összeget, hogy a gyerekek egészséges körülmények között legyenek. 

M i c h l  József polgármester információja szerint megoldódott a csoportszobák egészségtelen mivolta, ezért az udvari játékok beszerzésének támogatása szerepel. Köszöni az óvodavezetőnek a szervező munkát, a szülőknek pedig a támogatást.  Befogadta azt a javaslatot, hogy támogassuk a beszerzést, de az idén már nincs értelme, hiszen a közelgő téli időjárás miatt nem használnák a gyerekek, így a jövő évi költségvetésbe kerüljön be a kérelem, és akkor tavasszal el lehet indítani a beszerzést.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság kétszer is foglalkozott az előterjesztéssel, hiszen a múlt heti bizottsági ülésen a  jelenlévő 7 bizottsági tag, egyhangú, 7 igen szavazattal támogatta az önkormányzati óvodák létszámfejlesztéséről és az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jétől esedékes béremeléséről szóló határozati javaslat   „A” variációját, és a tegnapi bizottsági ülésen ezt egy B. ponttal egészítette ki a hivatal, melyet egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolnak a képviselő-testület számára.
A bizottság a további öt határozati javaslatot szintén egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, az elmúlt heti bizottsági ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és úgy foglaltak állást, amennyiben a költségvetési keretszámokat meg lehet határozni, és van rá fedezet, akkor a törvény által előírt kötelező feladatokat végre kell hajtani. A mai rendkívüli bizottsági ülésen a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatára határozatba foglaltakat egyhangú, 6 igen  szavazattal  támogatta a bizottság. 

G e r é b i  Ákos képviselő szerint, ha végignézik a határozati javaslatokat, az óvodai játékbeszerzés kérdése az, ami halasztható a következő költségvetési évre, hiszen ha most kezdik el a beruházásokat, akkor már idén nem használhatóak.  Az összes többinél pedig úgy értelmezi, hogy felhatalmazzuk az Intézmények Gazdasági Hivatalát ezen költségvetési előirányzatoknak a végrehajtására, és hogy milyen forrásból lesz ez biztosítva, az a novemberi képviselő-testületi ülésen, az 1-3. negyedévi beszámolóból derül ki. 
Az elmondott megjegyzésével támogatja a határozati javaslatokat.

M i c h l  József polgármester javasolja a határozati javaslat 4. pontjánál az „A” változatot. 

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat I. pontját,

	A. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati óvodák létszámfejlesztésével és az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jétől esedékes béremelkedésével kapcsolatos önkormányzati költségvetést érintő beszámolót. Az I/11-256/2013. sz. előterjesztés 1. A. és B. pontjában meghatározott költségvetési igényeket - az állami támogatás kivételével - biztosítja az IGH személyi és járulék előirányzata terhére. Az 1-3. negyedéves költségvetési beszámoló ismeretében a Hivatal az előirányzatokat felülvizsgálja, ennek eredményéről előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére. Az IGH személyi és járulék előirányzatában esetlegesen jelentkező hiányt a következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület biztosítja.
B. 1. B. pontban az óvodapedagógusok béremeléséhez nyújtott állami támogatás összegével (ami tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is) az Intézmények Gazdasági Hivatalának költségvetési támogatási előirányzatát növelni kell. Az előirányzat növekedés átvezetése a soron következő költségvetés módosításkor történik.



melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
423/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Az önkormányzati óvodák létszámfejlesztéséről és az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jétől esedékes béremeléséről

	A. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati óvodák létszámfejlesztésével és az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jétől esedékes béremelkedésével kapcsolatos önkormányzati költségvetést érintő beszámolót. Az I/11-256/2013. sz. előterjesztés 1. A. és B. pontjában meghatározott költségvetési igényeket - az állami támogatás kivételével - biztosítja az IGH személyi és járulék előirányzata terhére. Az 1-3. negyedéves költségvetési beszámoló ismeretében a Hivatal az előirányzatokat felülvizsgálja, ennek eredményéről előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére. Az IGH személyi és járulék előirányzatában esetlegesen jelentkező hiányt a következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület biztosítja.
B. 1. B. pontban az óvodapedagógusok béremeléséhez nyújtott állami támogatás összegével (ami tartalmazza a szociális hozzájárulási adót is) az Intézmények Gazdasági Hivatalának költségvetési támogatási előirányzatát növelni kell. Az előirányzat növekedés átvezetése a soron következő költségvetés módosításkor történik.


Határidő:	A. pont – A Képviselő-testület 2013. novemberi ülése
		B. pont – a költségvetés soron következő módosítása
		Értesítésre: 2013. szeptember 30.
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a II. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatja a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda támogatási kérelmét új udvari játékok beszerzésére vonatkozóan, de a konkrét támogatásról az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállításakor dönt. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
424/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda támogatási kérelméről új udvari játékok beszerzésére vonatkozóan
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatja a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda támogatási kérelmét új udvari játékok beszerzésére vonatkozóan, de a konkrét támogatásról az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összeállításakor dönt. 

Határidő: Az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetésének 
összeállítása
                 Értesítésre: 2013. szeptember 30.       
Felelős:   Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a III. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 197. 201 Ft összeget biztosít a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda egykori dolgozójának végkielégítésére történő kifizetése címén az IGH személyi és járulék előirányzata terhére. Az 1-3. negyedéves költségvetési beszámoló ismeretében a Hivatal az előirányzatokat felülvizsgálja, ennek eredményéről előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére. Az IGH személyi és járulék előirányzatában esetlegesen jelentkező hiányt a következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület biztosítja. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
425/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda egykori dolgozójának végkielégítéséről
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 197. 201 Ft összeget biztosít a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda egykori dolgozójának végkielégítésére történő kifizetése címén az IGH személyi és járulék előirányzata terhére. Az 1-3. negyedéves költségvetési beszámoló ismeretében a Hivatal az előirányzatokat felülvizsgálja, ennek eredményéről előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére. Az IGH személyi és járulék előirányzatában esetlegesen jelentkező hiányt a következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület biztosítja. 

Határidő:  A Képviselő-testület 2013. novemberi ülése
	        Értesítésre: 2013. szeptember 30.
Felelős:     Michl József polgármester	   


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat 4/A. variációját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési módosítási kérelmét az intézmény újonnan munkába álló dolgozóinak bérére vonatkozóan és ennek pénzügyi fedezetét, 325 755 Ft-ot az IGH személyi és járulék előirányzata terhére biztosítja. Az 1-3. negyedéves költségvetési beszámoló ismeretében a Hivatal az előirányzatokat felülvizsgálja, ennek eredményéről előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére. Az IGH személyi és járulék előirányzatában esetlegesen jelentkező hiányt a következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület biztosítja. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
426/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési módosítási kérelméről az intézmény újonnan munkába álló dolgozóinak bérére vonatkozóan
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési módosítási kérelmét az intézmény újonnan munkába álló dolgozóinak bérére vonatkozóan és ennek pénzügyi fedezetét, 325 755 Ft-ot az IGH személyi és járulék előirányzata terhére biztosítja. Az 1-3. negyedéves költségvetési beszámoló ismeretében a Hivatal az előirányzatokat felülvizsgálja, ennek eredményéről előterjesztés készül a Képviselő-testület 2013. novemberi ülésére. Az IGH személyi és járulék előirányzatában esetlegesen jelentkező hiányt a következő költségvetési rendelet módosításakor a Képviselő-testület biztosítja. 

Határidő:  A Képviselő-testület 2013. novemberi ülése
	        Értesítésre: 2013. szeptember 30.
Felelős:     Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat V. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 1-től tanulói jogviszonyba lépő tanulók közlekedési támogatásának biztosítására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő előirányzaton felül további 706 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat általános működési tartalékának terhére.  

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
427/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A tanulói közlekedési bérletek biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 1-től tanulói jogviszonyba lépő tanulók közlekedési támogatásának biztosítására az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő előirányzaton felül további 706 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat általános működési tartalékának terhére.  

Határidő: Az előirányzat biztosítására: a költségvetés soron következő 
módosítása 	       
       Értesítésre: 2013. szeptember 30. 
Felelős:   Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a VI. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 264/2013. (V.30.) Tata Kt. határozatában támogatott szervezetként megjelölt Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet helyett  - a szervezet kérésére - a Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítványt támogatja, így a határozat a következőre módosul:
„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítvány támogatási kérelmét, és részére 1.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának terhére.”

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
428/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a 264/2013. (V.30.) Tata Kt. határozat módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 264/2013. (V.30.) Tata Kt. határozatában támogatott szervezetként megjelölt Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet helyett  - a szervezet kérésére - a Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítványt támogatja, így a határozat a következőre módosul:
„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítvány támogatási kérelmét, és részére 1.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának terhére.”

Határidő:  az előirányzat biztosítására: a költségvetés soron következő 
módosítása
	Értesítésre: 2013. szeptember 30.
Felelős:    Michl József polgármester


N a p i r e n d :

Tata, Bartók B. u. 5. számú épület támogatási kérelme
Előterjesztő:   Michl József  polgármester
Előadó:           dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyonhasznosítási csoportvezető     

M i c h l  József polgármester elmondja, olyan társasház kérelméről szól az előterjesztés, amely korábban pályázott az önkormányzatunkhoz is a panelprogram felújításának önkormányzati részére. Sajnos nem tudta bemutatni az Ady Endre Lakásszövetkezet azóta sem azt a támogatási szerződést, amelyet aláírtak volna a minisztériummal, a közvetítő szervezettel arra vonatkozóan, hogy elnyerték ezt a támogatást, és az aláírt támogatás nélkül önkormányzatunk sem tudja a támogatást átadni. Megkeresték a lakók, időközben elkészült a fejlesztés, és nagy bajban vannak, mert a Lakásszövetkezet elmulasztotta  határidőre benyújtani a hiánypótlást, határidő módosítást sem kért. Hogy ez a lakásszövetkezet, vagy a pályázatíró hibája volt, abban nem kíván állást foglalni. Javasolja az A. variációs határozati javaslatot elfogadásra, vagyis igyekezzünk megvizsgálni, milyen módon tudnánk pályázaton kívül támogatást nyújtani a lakóközösségnek. Korábban már több lépést is tett, és igyekezett a Minisztériumban is eljárni azért, hogy valamilyen módon megkaphassák a támogatást, de mivel minden jogszabályi lehetőséget meghaladott már a támogatási kérelmük, a hiánypótlás lehetősége, ezért a minisztérium elutasította. Elmondja, egy újabb 3 MrdFt panelpályázati kiírás jelent meg a napokban, a beragadt pályázatokra vonatkozóan. Megvizsgáljuk, milyen módon van lehetősége a lakóközösségnek újra pályázni, és ebben segítséget nyújtunk számukra. A minisztériumnak ebben az ügyben, újra levelet fogok írni.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal Polgármester úrral egyetértve, az A. variációt támogatta.

K a s z á l  József képviselő, a humán  és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal a határozati javaslat A. variációját támogatja.

K i r á l y   István képviselő megjegyzi, a tavalyi és az idei évben is többször foglalkozott ezzel az üggyel, többször beszélt a lakókkal, de úgy tudja, nincs teljesen kész a munka, 70 %-os készültségen áll. Hozzáfűzi, a lakókon segítve, minél előbb megoldást kellene találni, mert sok a nyugdíjas, egyedül élő a jelzett tömbben. 

G e r é b i  Ákos képviselő utal az elsőkörös panel pályázatra, amikor is 27-28 pályázat az Ady Lakásszövetkezeté volt, és akkor olyan pályázati rend volt, hogy az önkormányzathoz kellett pályázni, és volt a felelőse a kivitelezőnek. A törvényalkotó, amikor egyszerűsíteni kívánta a pályázatok lebonyolítását, egy dolgot elfelejtett, és talán ez tanúság a következő időszakra is, azok a gazdasági társaságok, lakásszövetkezetek, amelyek ilyen típusú projektek lebonyolítását vállalják, legalább olyan felelősségbiztosítással rendelkezzenek, ami fedezetet nyújt arra, ha ilyen helyzet bekövetkezik, akkor helyt tudjon állni a probléma rendezésére. A bíróság majd eldönti ki volt a hibás ebben, de ismerve mindkét gazdasági társaságot, nagy valószínűséggel nincs olyan saját forrásuk, hogy ezt a projektet rendezni tudják, és a teher azokon a lakókon maradt, akik vétlenek voltak, és ők meg is fizették ennek költségét, amelyben a „szakértőknek” közre kellett volna működniük.
Azt gondolja, függetlenül attól, hogy a támogatási szerződést fel kell bontani, keressünk olyan megoldást, minél hamarabb, ami rendezni tudja legalább az önkormányzati részt, hiszen ezt a költségvetésben megterveztük, hiszen a megítélt panelprogram támogatásokról döntöttünk, szerepelt a költségvetésben. Nyilván az idei évi költségvetésben nem, mert látva a problémákat, úgy döntött a testület, nem állítja be ezt a forrást. Támogatja Polgármester urat abban, hogy forduljon a tárcához, bár az új pályáztok kizárják egy megvalósított beruházást, de tekintettel a körülményre, akár a tárca is egyszeri méltányossági megoldással támogathatja a lakóközösséget, mert különben nincs kimenete. A vége az lesz, a független magyar bíróság a tulajdonosokra terheli rá ezt a terhet, ami méltánytalan akkor is, ha egyébként ez a döntés  jogszabályszerű lesz.
Javasolja az „A” variáció elfogadását, mert a támogatási szerződést nyilván fel kell bontani ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, de ez nem azt jelenti, hogy elutasítja azt, hogy a képviselő-testület foglalkozzon ezzel.

M i c h l  József polgármester az elmondottakhoz hozzáfűzi, hangsúlyos volt az, amit Gerébi Ákos képviselőtársa mondott, hogy volt egy időszak, amikor az önkormányzat felelt ezekért a pályázatokért, ott rendben is volt minden, de ez nem abban a körben tartozott. Ebben a projektben az önkormányzatnak semmi beleszólása nem volt. A lakókra nem tudja a bíróság rányomni ezt a terhet, mert a Lakásszövetkezet volt az, aki a szerződő fél volt, de az egész Lakásszövetkezetre igen. 
Köszöni a véleményeket, valóban igyekszik az önkormányzat valamilyen módon segíteni a lakóknak is, és persze a vállalkozónak is, aki nem jutott a pénzéhez.

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” variációját,

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ady Endre Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezettel (a Bartók Béla út 5. szám alatti ingatlanra vonatkozóan) megkötött Támogatási szerződéstől elálljon, továbbá felkéri, hogy vizsgálja meg a pályázaton kívüli támogatás lehetséges módjait, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
429/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Tata, Bartók B. u. 5. számú épület támogatási kérelméről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ady Endre Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezettel (a Bartók Béla út 5. szám alatti ingatlanra vonatkozóan) megkötött Támogatási szerződéstől elálljon, továbbá felkéri, hogy vizsgálja meg a pályázaton kívüli támogatás lehetséges módjait, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester
	     dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Norvég Alap Intézményi kapacitás fejlesztési pályázat
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előterjesztő: Lakos Zsuzsanna projekt koordinátor


M i c h l  József polgármester egy új pályázati lehetőségre, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus Norvég Alap 2009-2014 programozási időszakának „Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés támogatása” című pályázati konstrukcióra hívja fel a figyelmet, és javasolja, ebben a pályázatban vegyen részt önkormányzatunk. 
A pécsi egyetem egy projekt cégével működnénk együtt a pályázatban, amelyben arra van lehetőség, hogy 6.830 eurós pályázati keretből, mintegy közel 1,5 millió eurónyi összegre nyújtsunk be pályázatot. Azt a lehetőséget dolgoztuk ki, hogy a városban működő Bláthy Ottó Szakközép, Szakmunkás Iskolánk céljára nyújtsuk be a pályázatot. Az intézménynek áttételesen az önkormányzat a fenntartója a közalapítványon keresztül, ezért már több alkalommal felvetődött, hogy az intézmény épületét még nem tudtuk megújítani. Fontos lenne most, amikor a szakképzés Magyarországon átalakult, többletfinanszírozással a szakmai munkát is megerősíteni, segíteni a pályázattal. Három fő célja van a pályázatnak: 1.) az esélyegyenlőség további segítése, 2.) az oktatás fejlesztése norvég társon keresztül, közös együttműködésben, 3.) az ehhez kapcsolódó infrastruktúrának a fejlesztése. Ennek a pályázatnak a beadását javaslom a képviselőtársaknak. Mintegy 20 MFt-nyi önerő vállalására tesz javaslatot.

G e r é b i  Ákos képviselő konkrétan szeretné tudni, miről is szól ez a projekt. Az látszik, hogy építési beruházás van benne, bizonyos fejlesztések, de erről többet szeretne hallani.

M i c h l  József polgármester elmondja, a pályázat mint ahogy mondta, három fő csomagból áll, az épület infrastruktúrának a megújításánál azt tűzték ki célul, hogy ott is egy energiamegtakarítást eredményező felújításra kerülhessen sor. Itt közvetlen az oktatásra szolgáló területek férhetnek bele a projektbe. A tantermek oktatás céljára szolgálnak, tehát ezek belekerülhetnek. A szertárfelújítás is lehet benne.
A másik részben azt szeretnénk elérni, hogy a közvetlen a szakképzés szakirányú feladatait végző pedagógusoknak, mestereknek a szakmai továbbképzését, színvonal emelését segítse elő a pályázat. Ehhez kapcsolódna egy olyan többlet tantervi fejlesztés is, ami olyan területeket is behoz a szakképzésbe, amit a fiataloknak, de az idősebb, szakmában dolgozóknak egyéb területen van lehetőségük megtalálni, de itt célzottan is segítenénk elérni. Itt a különböző hatóságokkal való együttműködéstől kezdve az adóbevalláson keresztül olyan új területet is segítenének elérni, amire közvetlenül az iskola feladata nem terjed ki.
Mindezt segíteni szeretnék egy olyan többletfejlesztéssel, ami a szakképzésben részt vett tanulók életpálya követését segítené. A cél az lenne, hogy a szakmunkás, szakközépiskolából kikerülő végzett szakemberek életpályáját követnénk, és szeretnénk egy olyan képet a város elé tenni, hogy a Bláthy iskolában végzett tanulók az életben hogyan állják meg a helyüket. Ez egyrészt az iskola számára egy komoly minőségbiztosítási mutató is lehet a jövőre vonatkozóan, illetve a Bláthy iskolába jelentkező szülők, gyerekek számára is egy jó mutató lenne. Ez azt is szolgálhatná, akivel menet közben gondok, bajok vannak, azoknak jobban utána tudjon menni az iskola, és mint valamikori alma mater.
A harmadik csomag pedig az, hogy segítsük a felzárkózást, az esélyegyenlőség valamilyen elérését azoknak, akik nehéz családi körülmények közül, csonkacsaládból jönnek, gyengébb tanulmányi eredménnyel kerülnek be az iskolába. Ezeknek a felzárkóztatását, segítését az iskola egy új program segítségével tovább tudja erősíteni.
Egy norvég társat kellett keresni, amelynek a megtalálása folyamatban van, több kapcsolati lehetőséget is feltártunk, ezek közül megpróbáljuk a legjobbat kiválasztani, aki az iskolával is egy szorosabb kapcsolatot tudna kiépíteni.

További kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.
 
B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazatával támogatja az előterjesztés határozati javaslatát.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke is elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
	

1. támogatja a Norvég Alap Intézményi kapacitás fejlesztési pályázat benyújtását és megvalósítását
2. a benyújtáshoz szükséges pályázati 5%-os önerőt, 20.971.600 Ft-ot a többlet helyi adóbevétel terhére biztosítja.
3. felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
430/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a Norvég Alap Intézményi kapacitás fejlesztési pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
	

1. támogatja a Norvég Alap Intézményi kapacitás fejlesztési pályázat benyújtását és megvalósítását
2. a benyújtáshoz szükséges pályázati 5%-os önerőt, 20.971.600 Ft-ot a többlet helyi adóbevétel terhére biztosítja.
3. felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:	1-2. pont: 2013. szeptember 30.
		3. a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Felelős:	Michl József polgármester
		dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Egyes közterületek  felülvizsgálata  - Toldi Miklós utca, Dob utca,    
     Nefelejcs utca térsége  
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész

M i c h l  József polgármester elmondja, folyamatosan kerülnek a képviselő-testület elé az eddig névtelen közterületek, vagy azok a közterületek – utcák, közterek -  amelyek sajnálatos módon még mindig olyan nevet viselnek, amelyet szeretnének lecserélni. 
Kérdés nem lévén megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévő 9 tag, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot, az 5.A. verzióval.

D i n g a  László képviselő azért kért szót, hogy egyértelműsítse, hogy ez még nem döntés, hanem társadalmi egyeztetésre kerül most sor. 
 
M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 
1. a Toldi Miklós utca térségében
A) a 458/44 helyrajzi számú közterület a Tatai Mezőgazdasági Rt. bejárata előtti tértől (parktól) a Dadi útig tartó részének, a 432 helyrajzi számú közterület  valamint a 0332/22 helyrajzi számú út
A1)  Fehérvári útra,
A2) ..... útra,
B) a Nemzeti Összetartozás terétől a Győri útig (déli ipari park feltáró út) (458/44, 432 és 0332/22 helyrajzi számú közterületek) Toldi Miklós utcára,
C) a Kocsi úttól a déli ipari parki feltáró útig tartó szerkezeti terv szerinti gyűjtő út (a 461/1, a 460/135, a 458/46-47, a a 458/44 helyrajzi számú ingatlanok egy-egy része, a 432 és 0332/22 helyrajzi számú közterületek)
	C1) Dob utcára,
	C2) Fehérvári útra,
	C3) ......... útra

2.	A Dob utca Balassi Bálint utcára merőleges részének 
A) Heltai Gáspár utcára, 
B) ...... utcára,

3.	A 460/38 helyrajzi számú belterületi útnak 
A) Taliga útra,
B) ....... útra,

4.	A Koltói Anna utcát 
A) Mikes Kelemen utcára,
B) .......... utcára 

5.	A 460/38 helyrajzi számú úttól a Koltói Anna utcáig a 0328/6, 440/1, 440/2, 441 helyrajzi számú terülteket 
A) Koltói Anna/Mikes Kelemen utcára (a jelenlegi Koltói Anna utca folytatásaként)
B) Szenczi Molnár Albert utcára
C) ........ utcára
való elnevezésének társadalmi egyeztetését.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
431/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Egyes közterületek elnevezésének társadalmi egyeztetéséről

Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 

1. a Toldi Miklós utca térségében
A) a 458/44 helyrajzi számú közterület a Tatai Mezőgazdasági Rt. bejárata előtti tértől (parktól) a Dadi útig tartó részének, a 432 helyrajzi számú közterület  valamint a 0332/22 helyrajzi számú út
A1)  Fehérvári útra,
A2) ..... útra,
B) a Nemzeti Összetartozás terétől a Győri útig (déli ipari park feltáró út) (458/44, 432 és 0332/22 helyrajzi számú közterületek) Toldi Miklós utcára,
C) a Kocsi úttól a déli ipari parki feltáró útig tartó szerkezeti terv szerinti gyűjtő út (a 461/1, a 460/135, a 458/46-47, a a 458/44 helyrajzi számú ingatlanok egy-egy része, a 432 és 0332/22 helyrajzi számú közterületek)
	C1) Dob utcára,
	C2) Fehérvári útra,
	C3) ......... útra

2.	A Dob utca Balassi Bálint utcára merőleges részének 
A) Heltai Gáspár utcára, 
B) ...... utcára,

3.	A 460/38 helyrajzi számú belterületi útnak 
A) Taliga útra,
B) ....... útra,

4.	A Koltói Anna utcát 
A) Mikes Kelemen utcára,
B) .......... utcára 

5.	A 460/38 helyrajzi számú úttól a Koltói Anna utcáig a 0328/6, 440/1, 440/2, 441 helyrajzi számú terülteket 
A) Koltói Anna/Mikes Kelemen utcára (a jelenlegi Koltói Anna utca folytatásaként)
B) Szenczi Molnár Albert utcára
C) ........ utcára
való elnevezésének társadalmi egyeztetését.

Határidő: 	2014. december 31.
Felelős: 	Michl József polgármester





N a p i r e n d :

A tatai 3306/3 hrsz-ú (Angolpark) ingatlan átminősítése 
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Valusek Helga projekt ügyintéző 

M i c h l  József polgármester elmondja, a Közreműködő Szervezet a pályázat elbírálását megkezdte és hiánypótlásként kérte a 3306/3. hrsz-ú ingatlan művelési ágának módosítását. A  kivett közút művelési ágú ingatlan megnevezését közpark megnevezésre szükséges módosítani, így az átminősítés összhangban van a TÉSZ-szel.

Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó szabályozással összhangban  – tekintettel arra, hogy a tatai Angolkert szerves része - átminősíti a tatai 3306/3 hrsz-ú kivett közút művelési ágú  megnevezésű ingatlant közpark megnevezésűre. 
Felhatalmazza Polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
432/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A tatai 3306/3 hrsz-ú (Angolpark) ingatlan átnevezéséről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó szabályozással összhangban  – tekintettel arra, hogy a tatai Angolkert szerves része - átminősíti a tatai 3306/3 hrsz-ú kivett közút művelési ágú  megnevezésű ingatlant közpark megnevezésűre. 
Felhatalmazza Polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárás kezdeményezésére. 

Határidő: 2013. október 31. 
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző
N a p i r e n d :

Városfejlesztési megállapodás megkötése a Perfekt 
Motorfelújítás Kft.-vel 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző

M i c h l  József polgármester jelzi, hogy elkészült az a fejlesztés, amire korábban már a Perfekt Motorfelújítás Kft. vállalkozott. Szeles Lászlónak megköszöni, hogy amit vállaltak,  határidőre elvégezték, vagyis a valamikori Wágner házba, a Fürdő u. 19. sz. alá költözhet a városban működő október 1-vel megalapításra kerülő Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény. Az alapellátó intézmény ügyeleti részét, illetve a védőnők munkahelyét biztosíthatjuk az épületben. Ehhez kapcsolódóan vállalta a Kft., hogy a várossal együttműködve, saját költségén felújítja az épület környezetében, a Wágner ház mellett található közt, illetve a Fürdő utca – Bláthy O. utca közötti közön – Fürdő utcai óvodával szemben – egy új út kerül megnyitásra, így a Fürdő utcából nem kell a Kossuth térre autóval bejönni, hanem közvetlenül a Bláthy Ottó utcán keresztül, a Május 1 útra ki lehet hajtani. 
Köszönet a Kft. ezen felajánlásáért, ami több mint 10 MFt értékű városfejlesztést tesz lehetővé, a Kft. költségén.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a tegnapi bizottsági ülésen tárgyalták meg az előterjesztést, és a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

D i n g a  László képviselő hangsúlyozza, a Fürdő utca – Bláthy Ottó utca közötti átkötés megvalósulását több éve javasolták már az ott lakók, tehát találkozott a lakossági igénnyel. Köszöni a Perfekt Motorfelújító Kft-nek, hogy ezt a feladatot bevállalta, ami a Kossuth tér későbbi közlekedése miatt is jó lesz.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, felhívja a figyelmet arra, hogy október 1-től a védőnők, illetve az ügyeleti ellátás is ott fog működni. Az út építése azzal elkezdődött, hogy a villanyoszlopot arrébb helyeztettük, a konkrét út megépítése pedig most kezdődik, és reméli, a következő hetekben el is készül.

S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Perfekt Motorfelújítás Kft.-vel kötendő, az I.11-260/2013. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező városfejlesztési megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
433/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Városfejlesztési megállapodás a Perfekt Motorfelújítás Kft.-vel

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Perfekt Motorfelújítás Kft.-vel kötendő, az I.11-260/2013. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező városfejlesztési megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: értesítésre: 2013. október 15.
Felelős:   Michl József polgármester
	       dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

A) A Tatai Fényes Fürdő Kft. tájékoztatója a 2013-as fürdőszezonról
          B) Műszaki felújítási koncepció a Fényes-fürdő területén 2014-ben. 
Előterjesztő:   Huszár Anett ügyvezető
Előadó:           dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető   

A napirend tárgyalásán jelen van: Huszár Anett ügyvezető és Krámerné Kozicz Marianna a Kft. részéről.

M i c h l  József polgármester köszönti az Ügyvezető asszonyt, aki jelezte, hogy szóban nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 
A tájékoztatóból látható, hogy az idei esztendőben a Fényes fürdőre több mint ötvenezren látogattak ki, s ennek megfelelően a Kft. bevétele is lényegesen jobban alakult, mint a tavalyi esztendőben. Ez köszönhető a jó időjárásnak, illetve a Kft. vezetésének is, hiszen azok a fejlesztések, javaslatok, amelyek a fürdőn ebben az évben megvalósultak, bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy többen kilátogattak a Fényes fürdőre.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az elmúlt heti ülésén hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és az elemzésekhez szükséges költségekkel szóban kiegészítették az előterjesztést. A bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Fényes Fürdő Kft. tájékoztatóját fogadja el, a B.) pontban szereplő beruházásokat tartalmazó ütemezett műszaki koncepciót I. olvasatban javasolják megtárgyalni, és erről majd a 2014. évi költségvetés tervezése előtt egy újabb előterjesztésben kellene konkretizálni a feladatokat. Hangsúlyozza, a sok-sok egyéb feladat mellett, egyre fontosabb lesz figyelembe venni  a beruházásoknál a Fényes-fürdő természeti értékeinek megvédésére szolgáló 180 MFt-os pályázatunk jövő évi megvalósítását is, illetve azt, hogy a természeti értéken felül, komoly értéket képvisel az épített érték, a műszaki berendezések. A bizottsági ülésen is kérték a menedzsmentet, hogy  az őrzés-védelemmel kapcsolatosan is gondolja át a beruházási ütemtervet, és decemberig készüljön újabb előterjesztés, hogy a jövő évre már elfogadott, az önkormányzat költségvetésébe is beilleszthető összegű, és fontosságú, ütemezett feladatsort tudjanak elfogadni.
 
M i c h l  József polgármester megköszöni Huszár Anett ügyvezető munkáját, mivel szeptember 30-án lejár a szerződése, és jelezte, nem kívánja meghosszabbítani a szerződést. Támogatja a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatát, hogy a beruházásokat tartalmazó ütemezett műszaki koncepciót később tárgyaljuk, hiszen új ügyvezetőt kell választani, és akkor a javaslatot is már ő tudná összeállítani. 
Még egyszer megköszöni az ügyvezető együttműködését, és a magánéletében, a további szakmai munkájában sok sikert kíván.
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013-as fürdőszezon eredményéről szóló tájékoztatóját.

melyet a bizottság jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
434/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. tájékoztatója a 2013-as fürdőszezon 
eredményéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013-as fürdőszezon eredményéről szóló tájékoztatóját.

Határidő: értesítésre – 2013. október 15.
Felelős:   Michl József polgármester





N a p i r e n d :

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. I. félévi pénzügyi 
beszámolója
Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető


M i c h l  József polgármester köszönti Berczelly Attila vezérigazgatót, aki jelezte, hogy szóbeli kiegészítése nincs az előterjesztéshez. 
Jelzi, a könyvvizsgáló véleményét is ma megkapták a képviselők, így a napirend tárgyalásánál ezt is vegyék figyelembe.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a pénzügyi beszámolót. A könyvvizsgáló véleményében is szerepel az épület állagmegóvásáról szóló fejezet. Hangsúlyozza, már ebben az évben foglalkozott a bizottság, testület ezzel a problémával, és az a konszenzusos álláspontja volt a testületnek, hogy a 2014. évi költségvetésbe, függetlenül a futó pályázat eredményétől, el kell kezdeni az ingatlan állagmegóvását. A vezérigazgató úr vezetésével a cég menedzsmentje előkészítette I. olvasatos tanulmányként az uniós fejlesztési források közül az Angol parkos projekt működtetési anyagát, melynek továbblépést szeretnék látni, mert bízik abban, hogy lassan elindulnak a kivitelezési munkák, és szükség van arra, hogy a következő évi költségvetés megalkotásakor lássák, milyen funkcióval, feltételekkel fog ez működni. Fut egy pályázat, az Ökoközpontos fejlesztés, melynél látható, hogy az épület eltűnt, és reméli a növőfélben lévő új épület is látható lesz nemsokára, melyet működtetni kell. Ennek a feladatairól is szeretnének előterjesztéseket látni. Kérték Jegyző asszonytól, illetve Polgármester úrtól, Alpolgármester úrtól, hogy ebbe induljon meg egy közös munka, kapjon felkérést, szerződést, és ez látszódjon meg majd a költségvetés teljesítési oldalán is, mert ez hiányzik az I. félévnél.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a Tatai Városkapu Zrt. I. félévi pénzügyi beszámolóját a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

G e r é b i  Ákos képviselő hozzászólásában elmondja, és egyetért a könyvvizsgálói vélemény  utolsó előtti bekezdésében leírtakkal, „hangsúlyozni kell, hogy az épület állagára vonatkozó, biztonságos üzemeltetési feltételek, továbbra sem rendeződtek”. A pénzügyi és városfelesztési bizottság ülésén rákérdezett Vezérigazgató úrra, tekintettel arra, ha az épületet körbejárja valaki, látszik, bizonyos hiányosságok vannak az épületen, amelyek számára azt vetítik előre, hogy a beázás megszüntetése további feladatokat jelentenek. Megkérdezte, hogy a jelenlegi költségvetési keretek között, van-e arra lehetősége, hogyan ítéli meg annak lehetőségét, hogy ezt a problémakört legalább olyan szinten kezelni lehessen, amíg eldől, hogy a pályázatban sikerül-e valamilyen forrást megszerezni. A beszámolót azzal a kiegészítéssel tudja elfogadni, hogy jelenleg a társaság saját működési körében a legszükségesebb problémákat rendezni tudja, ha csak nem egy szélsőséges időjárás következik be.

M i c h l  József polgármester megköszöni Vezérigazgató úrnak és munkatársainak az elmúlt félév munkáját. Azt gondolja, nem csak a beszámoló minősége, hanem a munka minősége is folyamatosan javul, és külön értékeli, hogy Vezérigazgató úr rendszeresen újabb és újabb ötleleteivel, javaslataival keresi meg, tehát olyan cégvezetővel van dolgunk, aki folyamatosan a fejlesztéseken töri a fejét, melyhez önkormányzatunk, amit lehet megad. Reméli, a KEOP-os felújítási program meg tud valósulni, a pályázatot jelenleg felfüggesztették, de reméli lesz olyan forrás, amit még hozzá lehet tenni, és akkor mindenki részesülhet a KEOP pályázat keretéből, így Tata is, a gimnáziummal együtt. 
Az Angolparki projekttel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzés útvesztőiben járunk, nagyon feszített a határidő, sajnálatosan a cégek egymásközti vetélkedésében ez a pályázat is nehéz helyzetben van, a kivitelező cégek egymást támadják meg a pályázati döntést követően. Most újabb támadás van a közbeszerzési döntőtanács előtt, reméli, minél gyorsabban lezárul, és önkormányzatunk tud eredményt, győztest hirdetni, és elkezdődhet a munka.
S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. I. félévi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
435/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. I. félévi pénzügyi beszámolójáról


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. I. félévi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő: értesítésre: 2013. október 1.
Felelős:   Michl József polgármester

N a p i r e n d :

a.) Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft 2013. június 1-ét 
követő működéséről. 
Előterjesztő: Megyeri Imre ügyvezető 
Előadó:         Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 

b.) A Tatai Távhõszolgáltató Kft. KEOP-5.4.0/11-2011-0018 
     azonosítószámú pályázatával kapcsolatos tájékoztató 
Elõterjesztõ: Horváthy Lóránt – alpolgármester 
Előadó:        dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető   

A napirend tárgyalásán jelen van: Megyeri Imre a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője

M i c h l  József polgármester köszönti Megyeri Imre ügyvezetőt, aki jelezte, hogy szóban nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. A napirend tárgyalására meghívást kapott a Tata Energia Kft. ügyvezetője is.
A tegnapi pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén a Tata Energia Kft. képviselője is jelen volt, akihez kérdéseket tettek fel a bizottság tagjai.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a  bizottság a tegnapi rendkívüli ülésén tárgyalta meg az előterjesztést, ahol elmondta, hogy ilyen mondatok régen nem voltak a távhős előterjesztésekben, hogy „jelen állapotban a Tatai Távhőszolgáltató Kft. működésének személyi, tárgyi feltételei biztosítottak. Megjegyzi, a tevékenység erősen leszűkült. 
A határozati javaslat 2. pontját a bizottsági vita során javasolták. A bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a kiegészített határozati javaslatot.

G e r é b i  Ákos képviselő szerint, az látszik, hogy a nem kevés összeggel, amit az önkormányzat rendelkezésre bocsátott, azzal kezelni lehet a cég ügyeit. Külön kérdés, milyen források folynak be a kintlévőségekből. 
A b.) pont a csőprojekttel foglalkozik, és Alpolgármester úr napirend előtti hozzászólása alapján, azt gondolja, ha nem is a készenlét elérésének időpontjára, de legalább a kötelező szolgáltatás megkezdésének időpontjára reményt ad arra, hogy a szolgáltatás beindulhat. Jegyző asszonyt bízták meg azzal, hogy folytasson vizsgálatot, mi okozta, hogy ez a helyzet előállt, hiszen a 2003. évi fejlesztések kapcsán tudni lehetett, hogy a következő lépés a csőprojekt végrehajtása lesz. A tavalyi fűtési szezonra már úgy indultak neki, lehet, hogy menetközben olyan műszaki megoldásokra lesz szükség, amelyek ennek a csőszakasznak a kiváltását biztosították.
Kérdezi, hogy mi volt az oka, hogy ettől függetlenül ilyen helyzet alakult ki.
Azt gondolja, a Távhő Kft. működése ebben az évben kezelhető, átlátható, az pedig külön kérdés, és talán az ügyvezető javaslatot is fog tenni arra vonatkozóan, hogy milyen megtérülés várható, hogy a kintlévőségeket kezelni tudjuk, és lassan arról is dönteni kell, hogy ezen alternatívák figyelembevételével mi lesz 2014-ben a Kft-vel.

M i c h l  József polgármester jelzi, Jegyző asszony készíti az említett anyagot, és a következő testületi ülésen szerepelni fog. A tegnapi pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén felmerülteket a határozati javaslat 2. pontjába foglalták bele. Kérik a kintlévőségek kezelésére vonatkozóan készítsen beszámolót az ügyvezetés. Ez a legfontosabb feladat, amit az új ügyvezetésre bíztak, hogy a kintlévő, mintegy ötvenmillió forint milyen módon térül meg a cégnek, illetve rajta keresztül a tulajdonosnak, mert ennek következtében volt sokszor tagi hitelezés a cég felé.
Kéri mindazon tataiakat, akik a korábbi távhő cégnek tartoztak, tegyék meg, hogy a tartozásukat rendezik. Sokféle jó megoldást, lehetőséget biztosít a Kft., fontosnak tartják, hogy ne kelljen egy-egy lakó tartozását ráterhelni minden tataira, ezért kéri, a tartozás megfizetésében határozott lépést tegyenek.

S z a v a z á s r a  bocsátja az A. ponthoz tartozó határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa 

1. elfogadja a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 2013. június 1-ét követő működéséről   szóló tájékoztatót.
2. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a kintlévőségek analitikus kezelésére, illetve a behajtási módok alternatíváinak elkészítésére, javaslattételére készítsen előterjesztést a következő havi testületi ülésre

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
436/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Tatai Távhőszolgáltató Kft tájékoztatójáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa 

1. elfogadja a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 2013. június 1-ét követő működéséről   szóló tájékoztatót.
2. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a kintlévőségek analitikus kezelésére, illetve a behajtási módok alternatíváinak elkészítésére, javaslattételére készítsen előterjesztést a következő havi testületi ülésre

Határidő:	2013. október 15. illetve
		2013. október havi rendes testületi ülés
Felelős:	Megyeri Imre ügyvezető

S z a v a z á s r a  bocsátja a B. ponthoz tartozó határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a Tatai Távhőszolgáltató Kft. KEOP-5.4.0/11-2011-0018 azonosítószámú pályázatával kapcsolatban.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
437/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
KEOP-5.4.0/11-2011-0018 azonosító számú pályázattal kapcsolatos tájékoztatásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a Tatai Távhőszolgáltató Kft. KEOP-5.4.0/11-2011-0018 azonosítószámú pályázatával kapcsolatban.

Határidő:	2013. október 15.
Felelős:	Michl József polgármester
Dr. Kórósi Emőke jegyző

M i c h l  József polgármester e napirendnél felhívja a figyelmet arra, hogy a mintegy 300 lakásban, akiket érint a csőprojekt, egy levelet juttattak el a kivitelező, a Tata Energia Kft., és az önkormányzat aláírásával, melyben tájékoztatást adtak arról, hogy milyen ütemezésben, hogyan valósul meg ez a projekt. Megfogalmazták a levélben azt is, hogy a fűtési idényre legjobb reményeink szerint is a fűtés biztosított lesz minden lakásban. Mint ahogy Alpolgármester úr az ülés elején elmondta, a munka megkezdődött, és nagy ütemben folyik.


N a p i r e n d :

Pedagógus előmeneteli rendszer  bevezetése 
     Előterjesztő:  Michl József polgármester 
     Előadó:          Takács Zoltán személyügyi referens 

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

G e r é b i  Ákos képviselő felhívja a figyelmet arra, ha a képviselő-testület elfogadja a határozati javaslatot, akkor is minimumra áll rá a pótlékokkal az óvodavezető. Javasolja, nézzék meg összességében, hogy az életpálya modell bevezetése kapcsán ígértekhez képest, hogyan alakultak az intézményvezetők jövedelmi viszonyai, és ha szükséges, akkor van lehetőség még az intézményvezetői pótlékok növelésére, és ennek megfelelően készítsék elő a jövő évi költségvetésnél ennek az ügynek a kezelését.

M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselőtársakat, a határozati javaslatban is szerepel, hogy az intézményvezetői pótlék mértékét 40 %-os összegre állították be. Ez azt jelenti, hogy a mindenkori minimálbérhez aránylik a jövőben a pedagógusok bérezése. Ez a 40 % jelenleg 61.858.-Ft-ot jelent az óvodavezető pedagógusainknak az intézményvezetői pótlékra vonatkozóan. Ez az elmúlt időszakban, hogy a maximumra tették a pedagógusok intézményvezetői pótlékát, úgy ennek kb. 2/3-át érte el, 40 EFt körüli összeg volt. Elmondható, azzal, hogy az új pedagógus életpálya modellben bevezetett bértarifarendszerben az intézményvezetői pótlékot a legalacsonyabb szinten állapítjuk meg, így is durván 20 EFt-tal növekszik az óvodavezetőinknek az intézményvezetői pótléka. Azt gondolja, különösen akkor, ha azt is hozzáteszi, összességében mindegyik intézményvezetőnek a teljes bére, az új életpálya modellnek köszönhetően komoly összeggel növekszik, 70-80 EFt-tal a tatai óvodavezetőknek. Ilyen értelemben tisztességes hozzáállás az, hogy most kezdetként a 40 %-os pótlékot határozzuk meg. Jelzi,  Alpolgármester asszonyt kérte, a következő ülésre készítse elő azt az előterjesztést, amelyben összegyűjti az óvodáink szakmai munkájának színvonalemeléséhez szükséges további feladatokat is az intézményvezetők bevonásával. Szeretnénk azt a lehetőséget kihasználni Tata városában, amit most az állami döntés következtében az új nemzeti köznevelési törvény pedagógus életpálya modellje lehetővé tesz. Ahogy az iskoláinkban óriási lehetőség nyílik a szakmai munka minőségének javítására, úgy az óvodáinkban, akiknek fenntartói szerepét az önkormányzat látja el, szintén komoly szakmai fejlődésnek, minőségi továbblépésnek adjunk teret. A testület előtti beszámolók, intézményvezetői beszámolók, megbízások esetében is mindig megállapítottuk, Tata városában az óvoda pedagógusainak munkáira büszkék lehetünk, olyan munkát végeznek, amellyel általánosságban mindig elégedett volt a képviselő-testület. Ennek a munkának a továbbfejlesztését, javítását szeretné megcélozni, és erre kérni az intézményvezetőket. Egyébként az intézményvezetők teljes bérére vonatkozóan az információk nyilvánosak, hiszen az önkormányzat átláthatósági rendje szerint is közérdekű adatnak minősül, nyilvánosságra fog kerülni. Csütörtöki napon adja át az intézményvezetőknek az átsorolásokat, és sajtótájékoztató keretében ismertetik az új bérezés rendjét. Elmondja, Tatán nincs olyan óvodapedagógus, akinek csökkenne a fizetése, viszont mindenkié minimum 40 EFt körüli összeggel nőni fog szeptember hónaptól.

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a nevelési-oktatási intézményeiben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak magasabb vezetők intézményvezetői pótlékát a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.sz. mellékletében foglaltak határok között  2013. szeptember 1. napjától  az alábbiakban határozza meg:


intézményvezető neve
intézmény megnevezése
intézményvezetői pótlék mértéke
pótlék összege
a)
Berczeli Edit
Szivárvány Óvoda
40%
61 858 Ft
b)
Fiú Ferencné
Fürdő utcai Óvoda
40%
61 858 Ft
c)
Gira Tamásné
Bartók Béla Óvóda
40%
61 858 Ft
d)
Gombik Gabriella
Bergengócia Óvoda
40%
61 858 Ft
e)
Görözdiné  Vojnits Klára
Kincseskert Óvoda
40%
61 858 Ft
f)
Kubóné Erdőszéli Ilona
Kertvárosi Óvoda
40%
61 858 Ft
g)
Vas Judit
Geszti Óvoda
40%
61 858 Ft


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
438/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Pedagógus előmeneteli rendszer bevezetése

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a nevelési-oktatási intézményeiben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak magasabb vezetők intézményvezetői pótlékát a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.sz. mellékletében foglaltak határok között  2013. szeptember 1. napjától  az alábbiakban határozza meg:


intézményvezető neve
intézmény megnevezése
intézményvezetői pótlék mértéke
pótlék összege
a)
Berczeli Edit
Szivárvány Óvoda
40%
61 858 Ft
b)
Fiú Ferencné
Fürdő utcai Óvoda
40%
61 858 Ft
c)
Gira Tamásné
Bartók Béla Óvóda
40%
61 858 Ft
d)
Gombik Gabriella
Bergengócia Óvoda
40%
61 858 Ft
e)
Görözdiné  Vojnits Klára
Kincseskert Óvoda
40%
61 858 Ft
f)
Kubóné Erdőszéli Ilona
Kertvárosi Óvoda
40%
61 858 Ft
g)
Vas Judit
Geszti Óvoda
40%
61 858 Ft


Határidő:  azonnal		
Felelős:   Michl József polgármester


N a p i r e n d :

Óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségei 
Előterjesztő: Michl József polgármester 
Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                      Molnár Judit építési csoportvezető
                      Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 

M i c h l  József polgármester megköszöni Jegyző asszonynak, illetve a humán iroda munkatársainak munkáját, akik előkészítették az óvodai férőhelyek bővítésének lehetőségeit. Sok megkeresés érkezik, hogy hogyan lehetne bővíteni a tatai óvodák számát, illetve az óvodai férőhelyeket. Az előterjesztés 2. oldalán szerepel, hogy a 2013/2014. nevelési évben az óvodában, ha mindenki beiratkozna, akkor 147 főnek az elhelyezéséről kellene gondoskodni. Ez a jövő tanévben már 82 főre csökken, a 2015/2016-os nevelési évben már csak 38 fő lesz. Ez azt a szomorú tényt jelenti, hogy Tatán is csökken a születések száma. Reméli, hogy a 0-3 éves kor közötti létszám most ismert adataira rácáfol majd az ezután születőknek a száma, ezért továbbra is szükséges arról gondoskodni, hogy egy új óvodát hozzunk létre a városban.
Ennek a területére javasolják, hogy az Újhegyi részt vizsgálják továbbra is, és lehetőség szerint ott hozzon létre a következő esztendőben egy új óvodát Tata Város Önkormányzata. Ez fogalmazódott meg az előterjesztésben.
Kérdés nem lévén, megkérem a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal a határozati javaslat A. pontjának c. alternatíváját javasolja elfogadásra. 

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal a határozati javaslat A. pontjának c. alternatíváját javasolja elfogadásra.

G e r é b i  Ákos képviselő elmondja, az előterjesztés 2. oldalának táblázatából látható, hogy attól függetlenül is, hogy a köznevelési törvény megváltozása, rajtunk kívül álló okok miatt, átmenetileg milyen problémát okozott. Az is látszik, és azt gondolja, a 2015. utáni időszakban a kb. kétcsoportnyi hiány, ami az óvodai férőhelyeken meg van, változatlanul fennáll, még akkor is, ha a jogszabály lehetőséget biztosított az óvodai csoportok létszámainak növelésére, ami nyilván pedagógiai szempontból nem tartható, és nem is szükséges. Emiatt elkerülhetetlen egy olyan beavatkozás, amely e problémát kezelni tudja hosszabb távon is. Sajnálja, hogy átmeneti megoldásként az Almási úti volt óvoda bevonása már nem jöhet szóba, hiszen itt az átmenet fog problémát okozni, az átállás az új rendszerre, a 3 éves kortól való kötelező óvodáztatás, miközben hosszú távon meg kell oldani.
Támogatja, és támogatta a bizottsági ülésen is az Újhegyi fejlesztést, mert az a terület az, amelyben reális lehetőség van arra, hogy lakóterületi fejlesztések történjenek, hiszen a város többi területe erre nem alkalmas. 
A kérdés számára az, mi fog történni az átmeneti időszakban, és azért kérte a bizottsági ülésen, és most is a vezetést, hogy az egész projekt előkészítését gyorsítsák fel, mert a táblázatban látszik, jelentős problémás létszám jelentkezik ma, amelynek megoldását nem nagyon lehet a jelenlegi keretek között megoldani. Nyilván van lehetőség arra, akár a járás területén meglévő gyermekintézményeket is felhasználják a probléma kezelésére, vagy voltak korábbi tárgyalások más helyi megoldási lehetőségek is, amelynek törvényi és egyéb problémája van. A jelenlegi óvodáinkban nagyon nincs lehetőség fejlesztésre, ezért lenne szükséges, hogy a fejlesztés minél gyorsabban megvalósuljon. A következő tanévre várja, milyen átmeneti megoldások fognak történni, mert a mai határozati javaslat csak hosszútávú megoldás lehetőségét vetíti előre, amelyet támogat.

M i c h l  József polgármester elmondja, az új köznevelési törvény előírja, hogy 3 éves kortól kötelező óvodába járatni a gyerekeket. Ezzel a törvényi kötelezettséggel talán elérhetjük azt, hogy csökkenni fog azoknak a száma, akiket vissza kell tartani az óvodában, és nem tudnak iskolába menni, mert további esztendőre van szükségük a fejlesztéshez, illetve azoknak a nehéz sorban lévő családoknak a gyerekeit sokkal hamarabb tudjuk segíteni arra, hogy az iskolában jobban megállják a helyüket. Ezért javasolja azt, hogy a régi tervet valósítsuk meg, az Újhegy fejlesztésében régóta gondolkodnak abban, hogy Újhegyi alközpontot létrehozzák, s ezért is támogatja, és javasolta alternatívaként, hogy vizsgálják meg Újhegyben a két területen, a lőtér területét, egy olyan óvoda létrehozását, amely alkalmas lehet Újhegy számára egyéb funkciók ellátására, közösségi tér lehetőségére is. Ezzel segíthetik az ott élők szocializációját, az életbe való jobb beágyazását. 


További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az A. határozati javaslat c. alternatíváját, a két területre vonatkozóan, 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az óvodai létszámról szóló beszámolót és támogatja az óvodai férőhelyek számának növelését a következők szerint:
- Új óvoda épület építése a  15324 és a 15323 helyrajzi számú ingatlanokon.
Felkéri a Polgármestert, hogy ennek részleteit dolgozza ki, és készüljön 
előterjesztés a következő Képviselő-testületi ülésre.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
439/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
az óvodai férőhelyek bővítéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az óvodai létszámról szóló beszámolót és támogatja az óvodai férőhelyek számának növelését a következők szerint:
- Új óvoda épület építése a  15324 és a 15323 helyrajzi számú ingatlanokon.

Felkéri a Polgármestert, hogy ennek részleteit dolgozza ki, és készüljön 
előterjesztés a következő Képviselő-testületi ülésre.

Határidő: 2013. október 30.
Felelős :  Michl József polgármester





M i c h l  József polgármester jelzi, a napirendek sorát megszakítva, egy kicsit ünnepélyesebb hangra váltva, szeretettel, és tisztelettel köszönti Páhy László mérnök urat, és dr. Szabó Dénes főorvos urat, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni az augusztus 19-én tartott Szent István napi ünnepségünkön. Így a mai alkalommal kerül átadásra a város kitüntetése.

A „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst, vagy bronz fokozata adományozható azon személyeknek, vagy közösségeknek, akik/amelyek Tatán tevékenykednek, és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét. Így döntött a képviselő-testület több kitüntetésről is ennek az évnek a nyarán. 
Megkéri Alpolgármester asszonyt, a kitüntetettekről szóló méltatásokat tegye meg.


Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester elsőként Dr. Szabó Dénes házi gyermekorvos rövid méltatását mondja el: 

A tatai Eötvös József Gimnáziumban végezte középfokú tanulmányait.  Érettségi után két évig nem vették fel az egyetemre, mert a gimnázium igazgatója az 1956-os forradalmi "bűntettéért" – idézőjelben - nem javasolta. 

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját. Csecsemő-és gyermekgyógyász, valamint a fertőző betegségek témakörből  is  szakvizsgát tett. 1977. június 1-től dolgozik Tatán,  pályázat útján osztályvezető főorvossá nevezték ki. 1995. október 1-ig, az osztály megszűnéséig osztályvezető főorvos és gyermekgyógyász szakfelügyelő volt. Ezután a gyermekszakrendelés és az újszülött részleg vezetésével bízták meg, melyet lelkiismeretesen, nagy szakmai tudással látott el. 
A gyermekgyógyászat tárgykörében több cikke jelent meg, különböző  folyóiratokban. Számtalan előadást tartott orvosoknak gyermekgyógyász kongresszusokon, de a védőnőket és gyermekápolónőket is ellátta jó tanácsokkal. Tanított szakápolóképzőben és egészségügyi szakközépiskolában is. Tagja volt a Veszprémi Akadémiai Bizottság genetikai munkabizottságának, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának. A Komárom megyei Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke tisztségét látta el, annak megszűnéséig. A Komárom-Esztergom megyei Orvosi Kamara titkáraként is tevékenykedett. A Tatai Eötvös Gimnázium "Öregdiákok Egyesülete Dotis Alapítvány" kuratóriumának tagja.

Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesül dr. Szabó Dénes gyermekorvos, több évtizeden  keresztül végzett példamutató, lelkiismeretes gyógyító tevékenységének elismeréseképpen.

M i c h l  József polgármester átadja a Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát dr. Szabó Dénes gyermekorvosnak.

R o b o z n é   Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester Páhy László építész méltatását mondja el:

Páhy László tatai építész, vezető tervező általános iskolai tanulmányait Nagyigmándon, középfokú iskoláit a győri Hild József Építőipari Szakközépiskolában végezte, majd a BME Építészmérnöki Karán diplomázott.
Tagja a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamarának, a Magyar Építőművész Szövetségnek, a Kereskedelmi és Iparkamarának. Több díjjal is elismerték már munkáját. Olyan  tatai lakó-együtteseket tervezett, mint a Fényes- és a Tópart-lakópark, de a Zsigmond Király udvar és a Harangláb környékének kialakításában is tevékeny részt vállalt. Az ő tervei alapján készült el a tatai Kőkúti iskola tanuszodája, valamint a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. új telephelye is.
Két gyermeke van, fia és lánya is végzett építészmérnök. 
Páhy Lászlót a város mai arculatát formáló magas színvonalú tervezőmunkája elismeréséül a képviselő-testület a Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesíti.  

M i c h l  József polgármester átadja a Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatát Páhy László építésznek.

Szívből gratulál a kitüntetetteknek, és még egyszer megköszönve a városért végzett munkájukat, azt kéri, továbbra is szeretettel végezzék a városért, a város közösségéért tevékenységüket. Önöknek és családjuknak jó egészséget, sok boldogságot kíván a továbbiakban, és további sok-sok kitüntetést.


N a p i r e n d :

A Szociális Alapellátó Intézményt érintő döntések
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                       Ősz Tibor intézményi referens
                       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  
vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester elmondja, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás lépett be fenntartónak, ami azt igényli, hogy néhány ponton módosítani kell az alapító okiratot, illetve egyéb döntést kell meghozni a képviselő-testületnek, melyben kéri a támogatásukat.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatait.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatait.

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában jelzi, hat határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés, melyből az első háromnál minősített többségű szavazatra van szükség.

S z a v a z á s r a  bocsátja az I. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló 401/2013. (VIII. 15.) és 402/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatait visszavonja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
440/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A 401-402/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatok visszavonásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló 401/2013. (VIII. 15.) és 402/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatait visszavonja.

Határidő:	Magyar Államkincstár felé történő bejelentésre: 2013. október 1.
Felelős:	Michl József polgármester
		Dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja az II. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratát a következők szerint módosítja:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

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

1.	Az alapító okirat 7. pontja a következőre módosul:

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

2.	Az alapító okirat 8. pontjának negyedik mondata a következőre módosul:

„Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

3.	Az alapító okirat 13. pontjában a „jogköre” szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép.

4.	Az alapító okirat 15. pontjának 1. mondatában a „nevez ki” szövegrész helyébe a „bíz meg” szöveg lép, 2. mondatában az „Elnöke” szövegrész törlésre kerül, a harmadik mondatban a „kinevezésre” szövegrész helyébe a „megbízásra” szöveg lép, így a 15. pont a következőre módosul:
„15.	Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.”

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 28-án kelt 369/2013. (VI.28.) Tata Kt.  határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a   440/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 401/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatát visszavonta.

A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  …../2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
Tata, 2013. szeptember         .

	Michl József	Dr. Kórósi Emőke
	polgármester	jegyző


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
441/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról

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

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

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

1.	Az alapító okirat 7. pontja a következőre módosul:

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

2.	Az alapító okirat 8. pontjának negyedik mondata a következőre módosul:

„Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

3.	Az alapító okirat 13. pontjában a „jogköre” szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép.

4.	Az alapító okirat 15. pontjának 1. mondatában a „nevez ki” szövegrész helyébe a „bíz meg” szöveg lép, 2. mondatában az „Elnöke” szövegrész törlésre kerül, a harmadik mondatban a „kinevezésre” szövegrész helyébe a „megbízásra” szöveg lép, így a 15. pont a következőre módosul:
„15.	Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.”

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 28-án kelt 369/2013. (VI.28.) Tata Kt.  határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a   440/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 401/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatát visszavonta.

A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  441/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
Tata, 2013. szeptember         .
	Michl József	Dr. Kórósi Emőke
	polgármester	jegyző

Határidő:	a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 2013. október 1.
Felelős: 	Michl József polgármester




S z a v a z á s r a  bocsátja az III. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

1.	Az intézmény neve: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
2.	Az alapítás éve: 1996.01.15.
Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
3.	Alapító: Tata Város Önkormányzata
Székhelye:	 2890 Tata, Kossuth tér 1.
4.	Címe: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
5.	Székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
6.	Telephelyei:	2890 Tata, Almási u. 43.
2890 Tata, Kocsi u. 13.
7.	Közfeladata: szociális szolgáltatások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában, valamint gyermekjóléti ellátások biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában foglaltak alapján.
8.	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.	Alapvető szakágazata:
889 900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10.	Alaptevékenységei:
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
11.	Irányító szerve: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) -ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök kivételével: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, átalakítása és megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint Tata Város       Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
12.	Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével –minden szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek.
Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város
13.	Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
14.	Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.
15.	Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
16.	Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyja jóvá.
17.	Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok)
- közösségi ellátások
Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást:
- éjjeli menedékhely
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat:
- gyermekjóléti szolgálat,
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat:
- kábítószer elterelés
- lakótelepi settlement
18.	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
19.	Az integrált intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosítja:
19.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen:
a) étkeztetés
b) családsegítés
c) házi segítségnyújtás
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) támogató szolgáltatás
f) közösségi ellátások
g) nappali ellátás 
- idősek nappali ellátása
férőhelye: 50 fő
- fogyatékosok nappali ellátása
férőhelye: 25 fő
h) gyermekjóléti szolgáltatás
19.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen
a) hajléktalanok nappali ellátása
férőhelye: 30 fő
b) éjjeli menedékhely
férőhelye: 25 fő
időszakos férőhelye: 15 fő
c) családsegítés
d) gyermekjóléti szolgáltatás
19.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen
a) idősek nappali ellátása
férőhelye: 30 fő
20. 	Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény



Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 28-án kelt 369/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  440/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 402/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  …../2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
Tata, 2013. szeptember         .
	Michl József	Dr. Kórósi Emőke
	polgármester	jegyző


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
442/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

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

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

1.	Az intézmény neve: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
2.	Az alapítás éve: 1996.01.15.
Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
3.	Alapító: Tata Város Önkormányzata
Székhelye:	 2890 Tata, Kossuth tér 1.
4.	Címe: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
5.	Székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
6.	Telephelyei:	2890 Tata, Almási u. 43.
2890 Tata, Kocsi u. 13.
7.	Közfeladata: szociális szolgáltatások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában, valamint gyermekjóléti ellátások biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában foglaltak alapján.
8.	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.	Alapvető szakágazata:
889 900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10.	Alaptevékenységei:
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
11.	Irányító szerve: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) -ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök kivételével: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, átalakítása és megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint Tata Város       Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
12.	Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével –minden szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek.
Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város
13.	Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
14.	Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.
15.	Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
16.	Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyja jóvá.
17.	Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok)
- közösségi ellátások
Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást:
- éjjeli menedékhely
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat:
- gyermekjóléti szolgálat,
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat:
- kábítószer elterelés
- lakótelepi settlement
18.	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
19.	Az integrált intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosítja:
19.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen:
a) étkeztetés
b) családsegítés
c) házi segítségnyújtás
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) támogató szolgáltatás
f) közösségi ellátások
g) nappali ellátás 
- idősek nappali ellátása
férőhelye: 50 fő
- fogyatékosok nappali ellátása
férőhelye: 25 fő
h) gyermekjóléti szolgáltatás
19.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen
a) hajléktalanok nappali ellátása
férőhelye: 30 fő
b) éjjeli menedékhely
férőhelye: 25 fő
időszakos férőhelye: 15 fő
c) családsegítés
d) gyermekjóléti szolgáltatás
19.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen
a) idősek nappali ellátása
férőhelye: 30 fő
20. 	Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény

Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 28-án kelt 369/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  440/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 402/2013. (VIII. 15.) Tata Kt. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  442/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
Tata, 2013. szeptember         .
	Michl József	Dr. Kórósi Emőke
	polgármester	jegyző

Határidő:	a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 2013. október 1.
Felelős: 	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja az IV. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének működési céltartalékából – a Szociális Alapellátó Intézmény működésének finanszírozására – 25.378.135 Ft működési célú pénzeszközátadást bont le a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás részére, valamint 1.018.865 Ft pénzeszközt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére az elrendelt 804.182 Ft + kamatai visszafizetési kötelezettségének biztosítására.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
443/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének működési céltartalékából – a Szociális Alapellátó Intézmény működésének finanszírozására – 25.378.135 Ft működési célú pénzeszközátadást bont le a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás részére, valamint 1.018.865 Ft pénzeszközt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére az elrendelt 804.182 Ft + kamatai visszafizetési kötelezettségének biztosítására.

Határidő: 	2013. október 3.
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja az V. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével működő – a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott – Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők étkeztetéséért a Tatai Kertvárosi Óvoda részére fizetendő díjat 285 Ft + Áfa összegben állapítja meg.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
444/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Szociális Alapellátó Intézmény ellátottjainak étkeztetéséért
fizetendő díj megállapításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat részvételével működő – a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott – Szociális Alapellátó Intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatásokat igénybe vevők étkeztetéséért a Tatai Kertvárosi Óvoda részére fizetendő díjat 285 Ft + Áfa összegben állapítja meg.

Határidő: 	2013. szeptember 30.
Felelős:	Michl József polgármester

S z a v a z á s r a  bocsátja az VI. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.	módosítja a 2013. július 01. napján, Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás között megkötött megállapodást, az I/11-255/2013. számú előterjesztés 1. számú melléklete alapján.

2.	felhatalmazza a polgármestert a Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás között kötendő, I/11-255/2013. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

3.	ingyenes használati szerződést köt a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással a Tata, Deák F. u. 5. szám alatti, 3561 hrsz-ú ingatlanon található főépületre, a tatai 2155/37 hrsz-ú ingatlanon nyilvántartott, a Tata Szélkút u. 1/5. számú, 32 m2 nagyságú és a Tata Szélkút u. 1/6. számú, 32 m2 nagyságú ingatlanokra, valamint a Tata, Almási u. 43. szám alatti, 2834 hrsz-ú korábban a Szociális Alapellátó Intézmény által használt 240,72 m2 nagyságú ingatlanrészre határozatlan időre.

4.	felhatalmazza a Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás között kötendő, I/11-255/2013 számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező használati szerződés aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
445/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Szociális Alapellátó Intézmény által használt ingatlanok
átadásával kapcsolatos megállapodás

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

	módosítja a 2013. július 01. napján, Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás között megkötött megállapodást, az I/11-255/2013. számú előterjesztés 1. számú melléklete alapján.


	felhatalmazza a polgármestert a Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás között kötendő, I/11-255/2013. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.


	ingyenes használati szerződést köt a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással a Tata, Deák F. u. 5. szám alatti, 3561 hrsz-ú ingatlanon található főépületre, a tatai 2155/37 hrsz-ú ingatlanon nyilvántartott, a Tata Szélkút u. 1/5. számú, 32 m2 nagyságú és a Tata Szélkút u. 1/6. számú, 32 m2 nagyságú ingatlanokra, valamint a Tata, Almási u. 43. szám alatti, 2834 hrsz-ú korábban a Szociális Alapellátó Intézmény által használt 240,72 m2 nagyságú ingatlanrészre határozatlan időre.


	felhatalmazza a Tata Város Önkormányzata és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás között kötendő, I/11-255/2013 számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező használati szerződés aláírására.


Határidő:	2013. október 31.
Felelős:	Michl József polgármester



N a p i r e n d :

Szállítási és együttműködési szerződés városi egészségkártya  bevezetésére vonatkozóan
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                 Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző 

M i c h l  József polgármester jelzi, már ezzel a témával is többször foglalkozott a képviselő-testület.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság áttekintette a szállítási és együttműködési szerződés alapján az egészségkártya bevezetésével kapcsolatos előterjesztés határozati javaslatát, és kiegészítésre javasolták a határozati javaslatban látható szövegrészt, melyet a bizottság jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolják.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévő 9 bizottsági tag, egyhangú, 9 igen szavazattal azt a módosítást javasolja, hogy a célcsoportnál az óvodások helyett, a nyugdíjaskorú korosztály legyen kiemelten vizsgálandó terület. 

K i r á l y  István képviselő jelzi, a humán és ügyrendi bizottság ülésén nem az elmondottakról szavazott, hanem arról, hogy a gyerekek helyett, nem vonták külön az óvodáskorúakat, iskoláskorúakat, a nyugdíjas korcsoportot célozzák meg, hiszen akut, krónikus, vagy súlyos, életveszélyes betegségekkel a gyermekeknél elenyésző számban tudnak beszélni, tehát nincs mit írni az egészségkártyákra, mert nem betegek a gyerekek. A vércsoportjukon kívül nem kerül rá semmi, és a mentőben, nem, csak a kórházban a keresztpróbák elvégzése után adnak vért. 

M i c h l  József polgármester elmondja, a humán és ügyrendi bizottság ülésén jelen volt, és valóban a pontosítást a hivatal végezte el a határozati javaslatban. A bizottsági ülésen az óvodások esetében az az érv hangzott el, hogy úgyis szülőkkel mennek az orvoshoz, az iskolás korosztálynál pedig már nem, ezért gondolták, ha a gyerekeknél az iskolában ott van probléma esetén ez a kártya, és a nyugdíjasokat vonjuk be. Nincs létszámprobléma, nyugodtan fel tudják bővíteni az összes nyugdíjas számára is ezt a kártyát. 

G e r é b i  Ákos képviselő utal ennek a témának a többszöri tárgyalására, ahol megvitatták, mennyire használhatók az egészségkártyák. Nyilván az idős és veszélyeztetett korosztálynál segíthet a kártya, és ha már az önkormányzat erre forrást kíván fordítani, akkor tegye meg.
A problémát számára az okozza, hogy a szerződés-tervezet 3. pontjában szerepel a megrendelő kötelezettségei között, hogy a kártya elkészítéséhez szükséges információkat a megrendelőnek kell biztosítani, tehát az önkormányzatnak, és ennek technikája nincs igazán végiggondolva. Amikor azt mondták, hogy az adatszolgáltatással kapcsolatos ügyeket kell végigjárni, és akkor lehet érdemben használni a kártyákat, mert ahhoz, hogy ez ütemesen, gyorsan elkészüljön, szükséges minimum az egészségügyi alapellátó szolgálat együttműködése. Erről nem szól az előterjesztés, ezért ezt még tisztázni kell. A tartózkodása amiatt lesz, mert hogy ez működőképes legyen, az nem a szolgáltatást igénybevevőn múlik, hanem az egészségügyi alapellátáson, hogy gyorsan menjen, és ne kerüljön külön forrásba, vagy ha igen, akkor pontosan lehessen látni, hogy ez mibe kerül.

M i c h l  József polgármester javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a tatai általános iskolákba járó tanulók és a tatai nyugdíjasok részére biztosítja.

K i r á l y  István képviselő hozzáfűzi, és annyiban módosítaná a határozati javaslatot, hogy vizsgálják meg, a szülőket kérdezzék meg, hogy az iskolás korosztálynál mekkora igény van a kártyára, és azok a gyerekek kapjanak az iskolákban ilyen kártyát, akik tényleg betegek és a szülők látják, hogy van értelme, és inkább a nyugdíjas korosztályt célozzuk meg a kártyákkal.

M i c h l  József polgármester jelzi, a nyugdíjasok közé beleértik azokat is, akik betegségük miatti ellátásban részesülnek, tehát nem nyugdíjkorúak.

S z a b ó  Gyula képviselő elmondja, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén felvetette a problémát, hogy a szerződés 3. pontjában szerepel, hogy a megrendelő kötelessége az adatszolgáltatás. Felvetette, hogy ez az adatszolgáltatás nem biztos, hogy teljes körű lesz, nem biztos, hogy az önkormányzat teljesíteni tudja. A másik probléma, hogy személyi jogok, okok miatt, nem biztos, hogy ezt teljesíteni tudjuk teljes körűen. A gyerekeknél is bejöhet ez, ha a szülő úgy gondolja, nem hajlandó dolgokat közölni, de a nyugdíjasoknál, időskorúaknál még jobban bejöhet a személyi jogokat sértő nyilatkozatot, adatot fel tudja használni az önkormányzat. Ezt is meg kell vizsgálni. 

M i c h l  József polgármester az elmondottak alapján javasolja a határozatot kiegészíteni azzal, hogy önkéntes jelleggel készülnek a kártyák.

További hozzászólás hiányában, s z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslatot az említett kiegészítésekkel,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a városi egészségkártya programhoz. Az egészségkártyát önkéntes jelleggel, a tatai lakóhellyel rendelkező általános iskolás korosztály, valamint a tatai általános iskolákba járó tanulók és a tatai nyugdíjasok részére biztosítja, Tata Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében erre a célra már elkülönített előirányzat terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására azt követően, ha az önkormányzat részéről az adatszolgáltatás feltételei biztosítottak és annak módja megállapodásban rögzítésre került.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja,  8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
446/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
az egészségkártya program bevezetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a városi egészségkártya programhoz. Az egészségkártyát önkéntes jelleggel, a tatai lakóhellyel rendelkező általános iskolás korosztály, valamint a tatai általános iskolákba járó tanulók és a tatai nyugdíjasok részére biztosítja, Tata Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében erre a célra már elkülönített előirányzat terhére. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására azt követően, ha az önkormányzat részéről az adatszolgáltatás feltételei biztosítottak és annak módja megállapodásban rögzítésre került.

Határidő: 	2013. december 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


N a p i r e n d :

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: Michl József  polgármester
Előadó:         Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens


M i c h l  József polgármester elmondja, régóta jól működő, a felsőoktatásban  tanulókat segítő ösztöndíjrendszer, a tatai gyerekek elég nagy számban tudtak eddig is pályázni, és kaptak támogatást. A 2014. évi költségvetésben javasolja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 4 MFt-ot biztosítsunk.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, jelzi, az előterjesztésben szerepel, hogy a tavalyi esztendőben 65 pályázó részesült 5 EFt/fő összeggel támogatásban.  Reméli, a jövő évben is sok pályázat érkezik, és majdnem mindenkinek tudnak segíteni.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
	csatlakozik a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási és az on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
	Felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására a mellékelt pályázatok alapján azzal, hogy amennyiben a központi kiírás szerint a pályázati felhívásban módosítás szükséges, akkor azt a polgármester jogosult elvégezni.

A 2014. évi költségvetésében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra  4 M Ft-ot biztosít.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
447/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról és a pályázatok kiírásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
	csatlakozik a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási és az on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
	Felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírására a mellékelt pályázatok alapján azzal, hogy amennyiben a központi kiírás szerint a pályázati felhívásban módosítás szükséges, akkor azt a polgármester jogosult elvégezni.

A 2014. évi költségvetésében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra  4 M Ft-ot biztosít.

Határidő: a. pont: 2013. október 11.
                 b. pont: 2013. október  14.
	       c. pont: 2014. évi költségvetés készítése
Felelős:   Michl József polgármester


N a p i r e n d :

A Tata, 1992/4 hrsz.-ú ingatlan (Bacsó Béla lakótelep mögötti terület)  térítésmentes  átvételével kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető


M i c h l  József polgármester javasolja az említett terület térítésmentes átvételét. A Magyar Állam tulajdonában, és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében áll ez a terület, mely 3638 m2. Önkormányzatunk szeretné ezt a területet is úgy átvenni, mint a lakótelepet, melyben kéri a képviselőtársak együttműködését.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” variációját.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat „A” variációját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján kéri a Magyar Államtól, hogy a Tata, belterület 1992/4 hrsz.-ú, kivett állami terület megnevezésű ingatlan ingyenes átruházás útján kerüljön a tulajdonába, és felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse Magyar Államot. Az épület ingyenes tulajdonba  vételének  segítendő feladata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés. Az  ingatlan ingyenes  tulajdonba vételének felhasználási célja a településüzemeltetésből adódó helyi közutak és tartozékainak kialakítása, a gépjárművek parkolásának biztosítása, továbbá az építési szabályzatban meghatározott egyéb fejlesztési lehetőségek megvalósítása.

2. Felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes tulajdonba vétellel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
	Az ingyenes tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket Tata Város Önkormányzata vállalja.



melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:            


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
448/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Tata, 1992/4 hrsz.-ú ingatlan (Bacsó Béla lakótelep mögötti terület) térítésmentes átvételével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján kéri a Magyar Államtól, hogy a Tata, belterület 1992/4 hrsz.-ú, kivett állami terület megnevezésű ingatlan ingyenes átruházás útján kerüljön a tulajdonába, és felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse Magyar Államot. Az épület ingyenes tulajdonba  vételének  segítendő feladata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés. Az  ingatlan ingyenes  tulajdonba vételének felhasználási célja a településüzemeltetésből adódó helyi közutak és tartozékainak kialakítása, a gépjárművek parkolásának biztosítása, továbbá az építési szabályzatban meghatározott egyéb fejlesztési lehetőségek megvalósítása.

     2. Felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes tulajdonba vétellel    kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
    3. Az ingyenes tulajdonba vétellel kapcsolatos költségeket Tata Város  Önkormányzata vállalja.

Határidő: értesítésre: 2013. október 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző
            

N a p i r e n d :

Tata, Kocsi u. 4. szám alatti ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
  vagyongazdálkodási csoportvezető   

M i c h l  József polgármester utal arra, hogy az előterjesztés több variációt tartalmaz. A bizottság, illetve az intézmény véleményét figyelembevéve kéri a határozati javaslat elfogadását, hogy a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézményét segítsék sportfunkció bővítésével, az ingatlan hasznosításával.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetért. Megemlíti, a bizottság elsősorban a Fazekas iskolához tartozó tevékenységre javasolta a funkciót kialakítani, de ha lehet, ütemezetten, mert nem tudjuk, hogy a jövő évi költségvetésben milyen lehetőség lesz az ingatlanrész kialakítására.

D i n g a  László képviselő a sportpálya kialakítását támogatja, mivel a köznevelési törvény előírja a mindennapos testnevelést, és az iskolának szüksége lenne egy ilyen sportpályára, és ahogy megemlítik esetlegesen sátortetővel, hogy  az késő ősszel és kora tavasszal is használható legyen.

M i c h l  József polgármester köszöni a felvetést, amelyet megvizsgálnak.
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
	javasolja, hogy a Tata, Kocsi u. 4. szám alatti, 8/2 hrsz-ú ingatlan a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézmény sport funkciónak bővítésére kerüljön hasznosításra.

felkéri a polgármestert, hogy készíttessen költségbecslést a betöltendő funkció figyelembevételével. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
449/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Tata, Kocsi u. 4.  szám alatti ingatlan hasznosításáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
	javasolja, hogy a Tata, Kocsi u. 4. szám alatti, 8/2 hrsz-ú ingatlan a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézmény sport funkciónak bővítésére kerüljön hasznosításra.

felkéri a polgármestert, hogy készíttessen költségbecslést a betöltendő funkció figyelembevételével. 

Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése
Felelős:   Michl József polgármester
	    dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Egyes, az önkormányzat tulajdonában álló földek haszonbérleti                 szerződéssekkel  kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

A napirend tárgyalásán jelen van: Megyeri Imre, a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja, hogy a jelenlegi haszonbérlők számára hosszabbítsuk meg a haszonbérleti szerződést, 2014. szeptember 30. napjáig. A haszonbérleti díj tekintetében javasolta, hogy minimum a jelenlegi, de próbáljanak egy 5 %-os díjemelést elfogadtatni a haszonbérlőkkel.

M i c h l  József polgármester jelzi, az 5 %-os díjemelést elfogadták a bérlők, így került be már mindkét határozati javaslatban is a haszonbérleti díj összege.

Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. meghosszabbítja a Körmendi Miklóssal megkötött, a tatai 1363/103 hrsz.-ú 6 ha 1102 m2 nagyságú szántó megnevezésű és a 1363/102 hrsz.-ú 2 ha 757 m2 nagyságú, szántó megnevezésű és a 1363/98 hrsz.-ú ingatlanból 7 ha 2050 m2 nagyságú, szántó megnevezésű ingatlanokra haszonbérleti szerződést 2014. év szeptember hó 30 napjáig,    242.407.- Ft + ÁFA haszonbérleti díj ellenében.
	Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező haszonbérleti szerződés módosítás aláírására.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
450/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A tatai 1363/103, a 1363/102 és 1363/98 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	meghosszabbítja a Körmendi Miklóssal megkötött, a tatai 1363/103 hrsz.-ú 6 ha 1102 m2 nagyságú szántó megnevezésű és a 1363/102 hrsz.-ú 2 ha 757 m2 nagyságú, szántó megnevezésű és a 1363/98 hrsz.-ú ingatlanból 7 ha 2050 m2 nagyságú, szántó megnevezésű ingatlanokra haszonbérleti szerződést 2014. év szeptember hó 30 napjáig,    242.407.- Ft + ÁFA haszonbérleti díj ellenében.
	Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező haszonbérleti szerződés módosítás aláírására.


Határidő: értesítésre: 2013. október 5.
                 2. pont esetén: 2013. október 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző
            

S z a v a z á s r a  bocsátja a II. határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. meghosszabbítja a Körmendi Miklóssal megkötött, a tatai 15415 hrsz.-ú ingatlanból 1 ha 3243 m2, a tatai 15410/1 hrsz.-ú ingatlanból 980 m2, a tatai 15410/2 hrsz.-ú ingatlanból 7500 m2 nagyságú területekre vonatkozó haszonbérleti szerződést  2014. év szeptember hó 30. napjáig,   59.304.- Ft + ÁFA haszonbérleti díj ellenében.

	Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező haszonbérleti szerződés módosítás aláírására.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
451/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A tatai 15145, a 15410/1 és 15410/2 ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződés megkötéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. meghosszabbítja a Körmendi Miklóssal megkötött, a tatai 15415 hrsz.-ú ingatlanból 1 ha 3243 m2, a tatai 15410/1 hrsz.-ú ingatlanból 980 m2, a tatai 15410/2 hrsz.-ú ingatlanból 7500 m2 nagyságú területekre vonatkozó haszonbérleti szerződést  2014. év szeptember hó 30. napjáig,   59.304.- Ft + ÁFA haszonbérleti díj ellenében.

2. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező haszonbérleti szerződés módosítás aláírására.

Határidő: értesítésre: 2013. október 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző



N a p i r e n d :

Az újhegyi buszforduló kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és     
vagyongazdálkodási csoportvezető


M i c h l  József polgármester elmondja, elkezdték kialakítani a IV. dűlőben, Újhegy közepén azt a buszfordulót, ami azt jelentené, hogy a 8-as buszjárat egészen odáig fel tud menni, és így lényegesen többeknek esik közelebb a lakóhelyükhöz a buszmegálló. Ennek kialakítása során újabb ingatlan kisajátítására van szükség. Sajnos nem tudtak megegyezni a térképen látható 2155/28 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, mert olyan összeget kért az ingatlanért, ami irreális, ezért a másik telek tulajdonosával tárgyaltak, akivel lényegesen jobb ajánlatban tudnának megegyezni, és nagyobb területhez is jut az önkormányzat, a kiszolgáló egységek is jobban elférnek, amennyiben szükséges lesz a későbbiekben ott létrehozni.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a tegnapi ülésén megtárgyalta az előterjesztést, és a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
	az újhegyi buszforduló kialakításához szükséges területek megszerzése érdekében az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított 2.832.000.-Ft-on túl további 3.525.080.-Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

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

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
452/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Az újhegyi buszforduló kialakításával kapcsolatos döntés meghozataláról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. az újhegyi buszforduló kialakításához szükséges területek megszerzése érdekében az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított 2.832.000.-Ft-on túl további 3.525.080.-Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor  gondoskodjon.

Határidő: 2. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő 
		módosítása.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző


 N a p i r e n d :

Intézmények Gazdasági Hivatala intézményvezetői pályázatának  kiírása
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 
 

M i c h l  József polgármester  javasolja az Intézmények Gazdasági Hivatal intézményvezetői pályázatának kiírását, mert a korábbi vezető, aki jelenleg Gyes-en volt, jelezte, és kérte áthelyezését Tatabányára, így megüresedett a vezetői álláshelye. Jelenleg megbízott igazgatóval látják el ezt a feladatot, ezért szükséges a pályázat kiírása.
A határozati javaslat b.) pontjában javasolja az IGH pályázatának javaslattételi bizottságába, 
Gerébi Ákos képviselőt,
Borsó Tibor képviselőt,
Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezetőt.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslat a.) pontját, a pályázat kiírását.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a pályázat kiírását.

Michl József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat a.) pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Intézmények Gazdasági Hivatal igazgatói beosztás ellátására az alábbi pályázati kiírás szerint.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Intézmények Gazdasági Hivatala 
Igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. november 29. napjától 2018.október 31.-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátására, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
	főiskola,  egyetem pénzügyi-számviteli felsőoktatásban szerzett végzettség, 
	önkormányzat költségvetési intézményénél szerzett 3 éves szakmai tapasztalat, 

magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy, 
magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
	okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés, 

Szt. 151.§ (3) bek. szerinti regisztráció, és tevékenység ellátására jogosító engedély megléte. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	részletes szakmai önéletrajz, 

végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 
a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program. 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. november 29. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap 
A pályázatok benyújtásának módja: 
	Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/277/2013. , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.  MB _     

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.tata.hu - 2013. október 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörbe történik. Az intézménynél újonnan létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagot kérjük 2 példányban benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet. 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
453/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Intézmények Gazdasági Hivatal intézményvezetői pályázat kiírása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Intézmények Gazdasági Hivatal igazgatói beosztás ellátására az alábbi pályázati kiírás szerint.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Intézmények Gazdasági Hivatala 
Igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. november 29. napjától 2018.október 31.-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátására, valamint a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
	főiskola,  egyetem pénzügyi-számviteli felsőoktatásban szerzett végzettség, 
	önkormányzat költségvetési intézményénél szerzett 3 éves szakmai tapasztalat, 

magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy, 
magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
	okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés, 

Szt. 151.§ (3) bek. szerinti regisztráció, és tevékenység ellátására jogosító engedély megléte. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	részletes szakmai önéletrajz, 

végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, 
a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program. 
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. november 29. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap 
A pályázatok benyújtásának módja: 
	Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/277/2013. , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.  MB _     

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.tata.hu - 2013. október 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében felsőfokú szakképesítést igénylő munkakörbe történik. Az intézménynél újonnan létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagot kérjük 2 példányban benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet. 

Határidő:	közzétételre, 2013. október 4.
Felelős: 	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat B.) pontját, az említett három taggal, melyhez minősített többség szükséges,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező –legalább három tagú bizottság hallgatja meg a pályázókat, melynek nem lehet tagja –a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével- a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

A bizottság tagjai:		Gerébi Ákos képviselő
Borsó Tibor képviselő
Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
454/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Intézmények Gazdasági Hivatal intézményvezetői pályázat kiírása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező –legalább három tagú bizottság hallgatja meg a pályázókat, melynek nem lehet tagja –a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével- a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

A bizottság tagjai:		Gerébi Ákos képviselő
Borsó Tibor képviselő
Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető

Határidő:	2013. november 20.
Felelős: 	Michl József polgármester


 N a p i r e n d :

A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének jogviszonya 
Előterjesztő:  Michl József polgármester
Előadó:          Takács Zoltán személyügyi  referens 

A napirend tárgyalásán jelen van: Krámerné Kozicz Marianna.

M i c h l  József polgármester jelzi, 2013. január 1-től bízta meg a képviselő-testület legutóbb Huszár Anettet az ügyvezetői feladatok ellátásával. Ez a megbízás 2013. szeptember 30-án lejár, ezért október 1-től gondoskodni kell új ügyvezető személyéről.
Javasolja, Krámerné Kozicz Mariannát bízzák meg, aki az elmúlt időszakban a Fényes Fürdő Kft. általános vezető-helyettesi feladatit látta el. Azt gondolja, az elmúlt hónapokban, főleg a nyári munkában végzett munkája alapján joggal feltételezhetjük, hogy jól el tudja látni majd a Fényes Fürdő Kft. ügyvezetői feladatait. Azért is gondoltak személyére, mert nem csak egyszerű fürdő üzemeltetésről van szó, hanem sokkal inkább természetvédelmi vizes élőhely gondozásáról is. A jelölt vállalta a lehetőséget, az önéletrajzát kiosztották a képviselőtársaknak, de jelen van az ülésen, így kérdések feltevésére nyílik lehetőség.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a határozati javaslat a.) variációját.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat a.) variációját,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - 2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig a Munka Törvénykönyvéről  szóló 2012. évi I. törvény alapján  szerződést köt Krámerné Kozicz Mariannával a Tatai Fényes Fürdő Kft. (2890 Tata,  Fényes Fürdő fasor 1363/14 hrsz.) ügyvezetői feladatainak ellátására. Az ügyvezető alapbérét bruttó 300.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 11 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
455/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének jogviszonyáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - 2013. október 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig a Munka Törvénykönyvéről  szóló 2012. évi I. törvény alapján  szerződést köt Krámerné Kozicz Mariannával a Tatai Fényes Fürdő Kft. (2890 Tata,  Fényes Fürdő fasor 1363/14 hrsz.) ügyvezetői feladatainak ellátására. Az ügyvezető alapbérét bruttó 300.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő:	a) 2013. október 1.
Felelős: 	Michl József polgármester


M i c h l  József polgármester gratulál az új ügyvezetőnek, és jó munkát kívánnak, és a Fényes Fürdő Kft-vel kapcsolatos napirendnél, már feladatot adtak az új ügyvezetőnek.
Kéri, hogy pontos, precíz átadás-átvétel történjen meg.




 N a p i r e n d :

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
   végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb    
     eseményekről
     Előterjesztő: Michl József polgármester


M i c h l  József polgármester jelzi, az előterjesztéshez tíz határozati javaslat készült, melyből a 10. határozati javaslathoz, ahol a városban működő iskolák intézményi tanácsába többek véleményét meghallgatva, és megkeresésekre a következő javaslatot teszi:
1. 	Kőkúti Általános Iskola:Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
2. 	Vaszary János Általános Iskola: Borsó Tibor képviselő
3. 	Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: Kaszál József képviselő
4. 	Eötvös József Gimnázium és Kollégium: Horváthy Lóránt alpolgármester
5. 	Tatai Református Gimnázium: Dinga László képviselő
6. 	Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium: dr. Varga András képviselő
7. 	Színes Iskola-Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Király István képviselő
8.  	Talentum Angol-Magyar Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskola Brunner Sándor képviselő
9.  KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szabó Gyula képviselő
  10.   Menner Bernát Zeneiskola: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
        alpolgármester
11.  Tatai Református Egyházközség Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola:
       dr. Varga András képviselő

Továbbá kiemeli a VI. határozati javaslatot, hogy a Regionális Fejlesztési és Finanszírozási Zrt-vel a szerződést aláírták, így ennek köszönhetően a másik szerződés is aláírásra került, és elkezdődött a munka az Ökoturisztikai központban, mint ahogy erről már korábban is szó volt. 
Kiemeli még, hogy néhány ponton határidő módosítást kértek az ingatlanok ügyintézése esetében, melyhez kéri a képviselők támogatását.

Tájékozatja a képviselő-testületet még arról, hogy talán jövő héten születik döntés az önkormányzat által, illetve a TAC által kezdeményezett kézilabda csarnok, kézilabda szakosztály általi Tao-s pályázatán, ezért erről további információval nem rendelkezik. Folyamatosan tárgyalja a kézilabda szövetség a beérkezett Tao-s pályázatokat, s amint információhoz jut, arról tájékoztatja a képviselőtársakat.

Kérdés, észrevétel, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármesterek két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
456/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Beszámoló elfogadása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármesterek két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.


Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 500/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozat - Tatai Fényes Fürdő Kft. tulajdonában lévő tatai 1363/46 hrsz.-ú ingatlan jövőbeni hasznosításáról – végrehajtási határidejét 2013. december 31. napjáig meghosszabbítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
457/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
végrehajtási határidő meghosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 500/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozat - Tatai Fényes Fürdő Kft. tulajdonában lévő tatai 1363/46 hrsz.-ú ingatlan jövőbeni hasznosításáról – végrehajtási határidejét 2013. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester


Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 570/2012. (XII.19.) Tata Kt. határozat – A Tata, Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan részleges bontása, felújítása -   végrehajtási határidejét 2014. március 31. napjáig meghosszabbítja.
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
458/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
végrehajtási határidő meghosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 570/2012. (XII.19.) Tata Kt. határozat – A Tata, Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan részleges bontása, felújítása -   végrehajtási határidejét 2014. március 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős:   Michl József polgármester


Szavazásra bocsátja az IV. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2013.(VII.12.) Tata Kt. határozat A tatai 1363/99 hrsz.-ú (Fényes-fasor mentén lévő terület) ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról – végrehajtási határidejét 2013. október 31. napjáig meghosszabbítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
459/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
végrehajtási határidő meghosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 375/2013.(VII.12.) Tata Kt. határozat A tatai 1363/99 hrsz.-ú (Fényes-fasor mentén lévő terület) ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról – végrehajtási határidejét 2013. október 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester


Szavazásra bocsátja az V. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 376/2013.(VII.12.) Tata Kt. határozat -  a Tatai Református Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodásról -  végrehajtási határidejét 2013. október 31-ig meghosszabbítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
460/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
végrehajtási határidő hosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 376/2013.(VII.12.) Tata Kt. határozat -  a Tatai Református Egyházközséggel kötendő együttműködési megállapodásról -  végrehajtási határidejét 2013. október 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester


Szavazásra bocsátja az VI. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a 385/2013. (VII.12.)  Tata Kt. határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és tudomásul veszi a Tata Város Önkormányzata és a Regionális Fejlesztési és Finanszírozási Zrt. között létrejött megállapodásokat az I. 11-231/2013.sz.  előterjesztés 1. mellékletének megfelelően.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
461/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-vel kötött szerződésekről tájékoztató

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a 385/2013. (VII.12.)  Tata Kt. határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és tudomásul veszi a Tata Város Önkormányzata és a Regionális Fejlesztési és Finanszírozási Zrt. között létrejött megállapodásokat az I. 11-231/2013.sz.  előterjesztés 1. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2013. október 15.
Felelős:   Michl József polgármester
	      Dr. Kórósi Emőke jegyző


Szavazásra bocsátja a VII . határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Váralja utca 14. szám alatti 1906 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jogával nem kíván élni.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
462/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
A Tata, Váralja utca 14. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Váralja utca 14. szám alatti 1906 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: értesítésre: 2013. október 5.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Szavazásra bocsátja az VIII. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuny Domokos Múzeum igazgatójának Perger Gyula besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát a benyújtott okiratok alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a kinevezése, valamint megbízása időpontjában -2013. augusztus 1. napjával- H fizetési osztályban és 11. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 210 438 Ft/hó, további szakképesítésével, szakképzettségével összefüggő illetménynövekedését 14 731 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 225.200 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft),   mindösszesen 290 200 Ft/hó összegben állapítja meg.
Kinevezése szerinti munkaköre: főmuzeológus.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
463/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
Kuny Domokos Múzeum igazgatójának illetmény megállapításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuny Domokos Múzeum igazgatójának Perger Gyula besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát a benyújtott okiratok alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a kinevezése, valamint megbízása időpontjában -2013. augusztus 1. napjával- H fizetési osztályban és 11. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 210 438 Ft/hó, további szakképesítésével, szakképzettségével összefüggő illetménynövekedését 14 731 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 225.200 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft),   mindösszesen 290 200 Ft/hó összegben állapítja meg.
Kinevezése szerinti munkaköre: főmuzeológus.

Határidő: 	azonnal
Felelős:	Michl József polgármester


Szavazásra bocsátja az IX. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati adósságkonszolidáció második köréről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
464/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
az önkormányzati adósságkonszolidáció második köréről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati adósságkonszolidáció második köréről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.



Szavazásra bocsátja az X. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő személyeket javasolja a tatai  iskolákban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak:

1. 	Kőkúti Általános Iskola:Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
2. 	Vaszary János Általános Iskola: Borsó Tibor képviselő
3. 	Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: Kaszál József képviselő
4. 	Eötvös József Gimnázium és Kollégium: Horváthy Lóránt alpolgármester
5. 	Tatai Református Gimnázium: Dinga László képviselő
6. 	Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium: dr. Varga András képviselő
7. 	Színes Iskola-Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Király István képviselő
8.  	Talentum Angol-Magyar Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskola Brunner Sándor képviselő
9.  KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szabó Gyula képviselő
  10.   Menner Bernát Zeneiskola: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
        alpolgármester
11.  Tatai Református Egyházközség Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola:
       dr. Varga András képviselő

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
465/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozata
a tatai iskolákban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjairól

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő személyeket javasolja a tatai  iskolákban működő intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjainak:

1. 	Kőkúti Általános Iskola:Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
2. 	Vaszary János Általános Iskola: Borsó Tibor képviselő
3. 	Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: Kaszál József képviselő
4. 	Eötvös József Gimnázium és Kollégium: Horváthy Lóránt alpolgármester
5. 	Tatai Református Gimnázium: Dinga László képviselő
6. 	Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium: dr. Varga András képviselő
7. 	Színes Iskola-Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Király István képviselő
8.  	Talentum Angol-Magyar Két tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskola Brunner Sándor képviselő
9.  KEM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szabó Gyula képviselő
  10.   Menner Bernát Zeneiskola: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
        alpolgármester
11.  Tatai Református Egyházközség Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola:
       dr. Varga András képviselő

Határidő: 	Értesítésre: 2013. szeptember 30.
Felelős: 	Michl József polgármester



N a p i r e n d :

     Interpellációk, kérdések.


M i c h  l  József polgármester tájékoztatja a testületet, hogy interpellációra nem jelentkezett senki, így kérdések feltevésére nyílik lehetőség.

Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy a Zenei Világnapot a városban is megünnepeljük szeptember 30-án 18.00 órakor, a Dandárzenekar és egy operett est keretében kerül sor a művelődési házban, illetve október 1-jén a Zene Világnapján, 18.00 órakor zongoraestre kerül sor a Menner Bernát Zeneiskolában. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Szeptember 29-én, vasárnap este lesz a Szent Mihály napi tűzgyújtás, amelyre Tata városa is benevezett a Szeretlek Magyarország program keretében, 1300 önkormányzat között ott van Tata is. Köszöni, az erre nyújtott állami támogatást, melyre 750 EFt-ot nyert városunk egy pályázat keretében. Ennek keretében lesz a Lóvoda szombaton a lovarda területén, és vasárnap este a tűzgyújtás az Építők parkjában.

Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy október 6-án a korábbi döntésnek megfelelően a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére kerül sor az új emlékmű felavatására a Fenyő téren. Szeretettel hív minden érdeklődőt, 16.00 órakor kezdődően. Az 5 méter magas, fából készült emlékművet avatják fel közösen.

Október 9-én, 9.30 órakor mint már jelezte, várja képviselőtársait is a város új egészségügyi alapellátó intézményének átadására.

Tájékoztatja még a képviselő-testületet, hogy az Idősek Hete programsorozatának záró rendezvényére pénteken 15.00 órakor kerül sor, melyre szintén vár mindenkit.

B r u n n e r   Sándor képviselő bejelenti, Agostyánban az önkormányzat és helyi összefogás segítségével elkészült egy új játszótér, ennek hivatalos átadását október 5-én, szombaton 9.00 órára tervezik, melyre szeretettel várnak mindenkit. Köszönik a támogatást, és ezt a lehetőséget.

M i c h l  József polgármester köszöni a hatékony, gyors munkát, más napirend nem lévén, az ülést  12.15 órakor befejezettnek nyilvánítja.


						Kmf.




M i c h l  József					dr. K ó r ó s i  Emőke
 polgármester 						jegyző



 

