
Szám: I. 35-34/2013.                                      
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült : Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. december 
18-án 9.00 órakor  a Városháza dísztermében  (2890 Tata, Kossuth tér 1.) 
megtartott  üléséről. 
 
Jelen vannak : Michl József polgármester 

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
Horváthy Lóránt alpolgármester 

 
Borsó Tibor, Brunner Sándor, Gerébi Ákos, Kaszál József, Király István, Kovács 
Attila, Szabó Gyula, dr. Varga András képviselők. 
 
Az ülésről távolmaradt: Dinga László 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     
Tatai Televízió Közalapítvány     
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc    
Tatai Városi Ügyészség Vezetője  
Tata Városi Bíróság       
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnokság  
Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor r.alezredes  
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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 el őterjeszt ői,  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. 
Sárközy Klára szervezési csoportvezető                        
Kiss Zsolt főépítész        
Horváth Róbert közterület-felügyelet vezetője          
Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző                      
Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
Ősz Tibor  intézményi referens     
 
 
A napirendekhez meghívottak:  
 
Krámerné Kozicz Marianna Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetője  
Lázár Ottó a TAC elnöke       
Megyeri Imre a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője  
Miklós Istvánné a Juniorka Alapítványi Óvoda  
Csíkné Mészáros Klára a Juniorka Alapítványi Bölcsőde vezetője  
Jakab György a Kenderke Néptáncegyesület elnöke  
Kovaliczky István a TIT KEM Egyesület igazgatója  
Farkasdi László a  Pötörke Népművészeti Egyesület elnöke 
Dezső Marianna a Concerto Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Riszter Jánosné IGH igazgatója                   
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Kukucska Dávid  Lidl Bt. cégvezetője     
Séráné Kovács Gizella Csillagsziget Bölcsőde vezetője  
Vámosiné Illés Márta a Tatai Járási Hivatal Járási  
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője    
Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Kft. ügyvezetője  
Kodermann Erzsébet Tatai Városgazda Kft. részéről  
Perger Gyula Kuny Domokos Múzeum igazgatója   
Szilvási Pálné Kuny Domokos Múzeum    
 
 
Az ülésen a meghívottak közül megjelentek : a mellékelt jelenléti íven 
szereplők. 
 
A lakosság részéről megjelent 3 fő 
 
 
M i c h l  József polgármester  tisztelettel köszönti a mai képviselő-testületi 
ülésen  megjelenteket.  Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 
képviselőből 11 fő jelen van, majd az ülést megnyitja. 
Jelzi, hogy Dinga László képviselőtársunk betegség miatt nincs jelen az ülésen. 
       
Tisztelettel köszönti a tanácskozási joggal meghívottakat, a napirendi pontok 
előadóit, és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket.  
Köszönti a Tatai Televízió nézőit is, és azokat is, akik az Interneten követik a mai 
testületi ülésünket. 
 
Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy egy új eszközzel próbáljuk segíteni a 
munkánkat. A régi szavazógép-rendszerünk tönkrement, a biztonság kedvéért 
kénytelenek voltunk beruházni erre az eszközre, melynek használatára 
kiosztásra került egy tájékoztató. 
 
 
Napirend előtt: 

 
M i c h l  József polgármester  jelzi, napirend előtti felszólalásra nem 
jelentkeztek képviselőtársak, de egy kedves kötelességének tesz eleget.  
Kovács Ferenc úr a Dunabaráti Kör elnöke kérte, hogy az ülés előtt szólhasson 
néhány szót. 
 
 
K o v á c s  Ferenc Dunabaráti Kör elnöke elmondja, a magyarországi 
Dunabaráti Kör 50 éves jubileumát ünnepelte Tatán, melynek tiszteletére 
készítettek egy jubileumi albumot, melyet a Dunabaráti Kör nevében szeretettel 
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átad Polgármester úr részére.  
 
M i c h l  József polgármester  köszöni Elnök úrnak ezt a kedves gesztust, és 
szívből gratulál a Dunabaráti Kör 50 éves jubileumához. Igazán szép 
kezdeményezés volt az, amit 1961-ben elindítottak azért, hogy a Duna-partján 
élők egymással való barátságát ezen az egyesületen keresztül is erősítsék. Jó 
érzés azt tudni, hogy ebben Komárom-Esztergom Megye is komolyan részt vesz, 
és a Dunabaráti Kör Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének 
közössége, csoportja szervezhette meg ezt a szép, jubileumi alkalmat, melyen 
sok külföldi vendég részvételével ünnepeltek.  
 
Napirendi ponttal kapcsolatban:  
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, a napirendekhez nem érkezett módosítás, a 
meghívóban szereplő 6. napirendi pontot - Támogatás nyújtás az Aradi vértanúk 
emlékmű létesítéséhez   - visszavonja. Megkéri Jegyző asszonyt, hogy a két ülés 
közötti anyaggal kapcsolatosan mondja el módosító javaslatát. 
 
dr. K ó r ó s i  Em őke jegyz ő elmondja, a két ülés közötti anyagban a szociális 
temetésre vonatkozó X. határozati javaslatot javasolja visszavonni, mivel olyan 
törvénymódosítás született, melynek értelmében a hatálybalépést egy évvel 
elhalasztotta az Országgyűlés.  
A Barina Kft kérelmével kapcsolatos XI. határozat módosulna, mivel 
tárgyalásokat folytatnak még a Vízművel. Amennyiben megállapodás születik, 
akkor maradna az eredeti szerződés aláírása, ha ez nem jönne létre, akkor a 
módosított szerint kapna felhatalmazást a Polgármester úr az aláírásra. 
 
M i c h l  József polgármester kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja 
a  jegyzőkönyv mellékletét  képező I-35-36/2013. sz. meghívón szereplő témák 
megtárgyalását a 6. napirend, „Támogatás nyújtása az Aradi vértanúk emlékmű 
létesítéséhez” kivételével, az alábbiak szerint: 

 
N A P I R E N D :  
 
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

      
1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2013. évi  

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          dr.Kórósi Emőke jegyző 
                            Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  irodavezető 
                            Hercegné Barcza Ilona költségvetési csop.vez. 
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2. a./ Rendelet-tervezet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
          Működési Szabályzatáról szóló 28/1999./VII.10./ önkormányzati   
          rendelet módosításáról 
   b./A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása 
      Előterjeszt ő:   Michl József polgármester 
      Előadó:            dr. Kórósi Emőke jegyző 
                              dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

           Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője  
 

3. Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól 
szóló 23/2001. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról    

     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                            Ősz Tibor intézményi referens 
4. Rendelet-tervezet a szociális ellátások és egyes szociális          

szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          Bálint Anita, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője 

 
5. Rendelet-tervezet a településképi véleményezési és településképi bejelentési 

eljárás lefolytatásának részletes szabályairól szóló 19/2013.(V.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 

                 dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
 
Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 
6. A tatai 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséből adódó  pénzügyi 

kötelezettség rendezése 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
 
 7.  A Tatai Atlétikai Club kérelme 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:        dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető 
     Meghívott: Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke 
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Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés: 
 

 8. Tata város  településrendezési eszközeinek módosítása 
A.) Fekete út - Gyertyános utca - Akácos utca által határolt 

terület          (Hotel Gottwald) - rendelet-tervezet 
     B.) Déli Ipari Park (Gip-IP-1 övezet) - az államigazgatási  egyeztetés lezárása 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Kiss Zsolt főépítész  
 
Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések:           
 
 9. Tájékoztató a Tatai Fényes Fürdő Kft működéséről 
      Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető 
 
10.a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató 
           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
    b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése 
         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Előadó :   Takács Zoltán személyügyi  referens 
     Meghívott:    Megyeri Imre a  Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 
 
 
Pályázattal kapcsolatos döntés: 
 
11. Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor megvalósítása 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 
 
 
Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
12. Az önkormányzat által kötött közoktatási, közművelődési   megállapodások 
     és a szociális,   valamint a gyermekjóléti ellátási szerződések értékelése  
     Előterjeszt ő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
     Előadó :        Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens                           

Meghívottak: Miklós Istvánné, a Juniorka Alapítványi Óvoda vezetője 
                          Csíkné Mészáros Klára, a Juniorka Alapítványi Bölcsőde 

vezetője 
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                         Jakab György, a Kenderke Néptáncegyesület Elnöke 
                          Kovaliczky István igazgató, TIT Komárom-Esztergom Megyei 

Egyesülete 
                         Farkasdi László elnök, Pötörke Népművészeti Egyesület 
                         Dezső Marianna, a Concerto Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
13. Az Intézmények Gazdasági Hivatala Szervezeti és Működési   

Szabályzatának jóváhagyása 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
     Meghívott:  Riszter Jánosné, az Intézmények Gazdasági Hivatala         

igazgatója 
 
14.A 2014-2020. évekre szóló Kulturális Koncepció 2014. évi   feladattervének  

meghatározása  
     Előterjeszt ő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
     Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
 
15. Beszámoló a sportkoncepció 2013. évi intézkedési tervében foglaltakról 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 
      
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
          
 16. 1880/3. hrsz.ú (piaci téri) ingatlan cseréje   
      Előterjesztõ : Michl József polgármester  
      Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és                   

vagyongazdálkodási csoportvezetõ  
      Meghívott :    Kukucska Dávid, Lidl Bt. cégvezetõ  

 
 17. A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanban 
       bankautomata kialakítása 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoport vezetője 
 
18. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet bérleti  szerződés 

meghosszabbítási kérelem 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető  
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Személyügyi kérdés: 
 
19.a.) A Csillagsziget Bölcsőde vezetőjének felmentési kérelme  
     b.) A Csillagsziget Bölcsőde vezetésére pályázat kiírása  
    Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
    Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                          Takács Zoltán személyügyi referens   
    Meghívott :    Séráné Kovács Gizella bölcsődevezető 
 
 
Egyebek: 
 
20. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető 
 
 
Beszámolók, tájékoztató 
 
21. a.)Tájékoztató a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről         
           Előterjeszt ő: Vámosiné Illés Márta a Tatai Járási Hivatal Járási 
                               Munkaügyi    Kirendeltségének  vezetője 
           Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 
     b.) I. Tájékoztató a 2012-2013. években megvalósuló önkormányzati  

közfoglalkoztatási programokról  
             Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
             Előadó:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
      II. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatója a közfoglalkoztatási   

programok tapasztalatairól  
             Előterjeszt ő:  Jungvirthné Bús Erzsébet Tatai Városgazda   Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 
   c.) Szociális szövetkezet létrehozására irányuló kezdeményezés I. olvasat 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Meghívott:    Kodermann Erzsébet 
 
22. Tájékoztató a Tata  testvérvárosi kapcsolatai keretében 2013-ban történt  

eseményekről                                                              
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó :        Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referense 
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23. Tájékoztató a Bacsó B.u.66 ltp. közműveinek helyzetéről   
      Előterjeszt ő : Horváthy Lóránt alpolgármester 
      Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető  
 
24. Beszámoló a „ Lépésről lépésre a vízelvezetés javítása  érdekében” című, 

Tata város   csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldására készült  
koncepció 2009-2013. évi végrehajtásáról 

     Előterjeszt ő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
     Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  
 
25. a.) Beszámoló a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2013. évi  

            munkájáról 
              Előterjeszt ő: Borsó Tibor a bizottság elnöke 
         b.) Beszámoló a humán és ügyrendi bizottság 2013. évi munkájáról    

  Előterjeszt ő: Kaszál József a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
               

26. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok    
        végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb     
        eseményekről 
        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                              
  27. Interpellációk, kérdések. 
 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
566/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a 2013. december 18-i testületi ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I-35-36/2013. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg a 6. 
napirend, - Támogatás nyújtása az Aradi vértanúk emlékmű létesítéséhez - 
kivételével, az alábbiak szerint: 
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N A P I R E N D :  
 
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

      
1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2013. évi  

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          dr.Kórósi Emőke jegyző 
                            Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  irodavezető 
                            Hercegné Barcza Ilona költségvetési csop.vez. 
 
2. a./ Rendelet-tervezet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és 
          Működési Szabályzatáról szóló 28/1999./VII.10./ önkormányzati   
          rendelet módosításáról 
   b./A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 

szabályzatának módosítása 
      Előterjeszt ő:   Michl József polgármester 
      Előadó:            dr. Kórósi Emőke jegyző 
                              dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

           Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője  
 

3. Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi 
szabályairól szóló 23/2001. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról    

       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                              Ősz Tibor intézményi referens 
 

4. Rendelet-tervezet a szociális ellátások és egyes szociális          
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:         Bálint Anita, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője 

 
5. Rendelet-tervezet a településképi véleményezési és településképi 

bejelentési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól szóló 
19/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról  

       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 

                  dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
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Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 
6. A tatai 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséből adódó  pénzügyi 

kötelezettség rendezése 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
 
 7.  A Tatai Atlétikai Club kérelme 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:        dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető 
     Meghívott: Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke 

 
Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés: 

 
 8. Tata város  településrendezési eszközeinek módosítása 

A.) Fekete út - Gyertyános utca - Akácos utca által határolt terület          (Hotel 
Gottwald) - rendelet-tervezet 

     B.) Déli Ipari Park (Gip-IP-1 övezet) - az államigazgatási  egyeztetés lezárása 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Kiss Zsolt főépítész  
 
Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések:           
 
 9. Tájékoztató a Tatai Fényes Fürdő Kft működéséről 
      Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető 
 
10.a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató 
           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
    b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése 
         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Előadó :  Takács Zoltán személyügyi  referens 
     Meghívott:   Megyeri Imre a  Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 
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Pályázattal kapcsolatos döntés: 
 
11. Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor megvalósítása 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 
 
 
Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
12. Az önkormányzat által kötött közoktatási, közművelődési   megállapodások 
     és a szociális,   valamint a gyermekjóléti ellátási szerződések értékelése  
     Előterjeszt ő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
     Előadó :         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens                           

Meghívottak   Miklós Istvánné, a Juniorka Alapítványi Óvoda vezetője 
                           Csíkné Mészáros Klára, a Juniorka Alapítványi Bölcsőde 

vezetője 
                          Jakab György, a Kenderke Néptáncegyesület Elnöke 
                          Kovaliczky István igazgató, TIT Komárom-Esztergom Megyei 

Egyesülete 
                         Farkasdi László elnök, Pötörke Népművészeti Egyesület 
                         Dezső Marianna, a Concerto Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
13. Az Intézmények Gazdasági Hivatala Szervezeti és Működési   

Szabályzatának jóváhagyása 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
     Meghívott:  Riszter Jánosné, az Intézmények Gazdasági Hivatala         

igazgatója 
 
14.A 2014-2020. évekre szóló Kulturális Koncepció 2014. évi   feladattervének  

meghatározása  
     Előterjeszt ő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
     Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
 
15. Beszámoló a sportkoncepció 2013. évi intézkedési tervében foglaltakról 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 
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Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
          
 16. 1880/3. hrsz.ú (piaci téri) ingatlan cseréje   
      Előterjesztõ : Michl József polgármester  
      Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és                   

vagyongazdálkodási csoportvezetõ  
      Meghívott :    Kukucska Dávid, Lidl Bt. cégvezetõ  

 
 17. A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanban 
       bankautomata kialakítása 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoport vezetője 
 
18. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet bérleti  szerződés 

meghosszabbítási kérelem 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető  
 
 
Személyügyi kérdés: 
 
19.a.) A Csillagsziget Bölcsőde vezetőjének felmentési kérelme  
     b.) A Csillagsziget Bölcsőde vezetésére pályázat kiírása  
    Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
    Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                          Takács Zoltán személyügyi referens   
    Meghívott :    Séráné Kovács Gizella bölcsődevezető 
 
 
Egyebek: 
 
20. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási 

csoportvezető 
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Beszámolók, tájékoztató 
 
21. a.)Tájékoztató a Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről         
           Előterjeszt ő: Vámosiné Illés Márta a Tatai Járási Hivatal Járási 
                               Munkaügyi    Kirendeltségének  vezetője 
           Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 
      b.) I. Tájékoztató a 2012-2013. években megvalósuló önkormányzati   

közfoglalkoztatási programokról  
           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 
      II. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatója a közfoglalkoztatási   

programok tapasztalatairól  
          Előterjeszt ő:  Jungvirthné Bús Erzsébet Tatai Városgazda   Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
 
    c.) Szociális szövetkezet létrehozására irányuló kezdeményezés I. olvasat 
         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Meghívott:    Kodermann Erzsébet 
 
22. Tájékoztató a Tata  testvérvárosi kapcsolatai keretében 2013-ban történt  

eseményekről                                                              
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó :        Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referense 
 
23. Tájékoztató a Bacsó B.u.66 ltp. közműveinek helyzetéről   
      Előterjeszt ő : Horváthy Lóránt alpolgármester 
      Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető  
 
24. Beszámoló a „ Lépésről lépésre a vízelvezetés javítása  érdekében” című, 

Tata város   csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldására készült  
koncepció 2009-2013. évi végrehajtásáról 

     Előterjeszt ő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
     Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  
 
25. a.) Beszámoló a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2013. évi  

            munkájáról 
              Előterjeszt ő: Borsó Tibor a bizottság elnöke 
         b.) Beszámoló a humán és ügyrendi bizottság 2013. évi munkájáról    

  Előterjeszt ő: Kaszál József a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
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26. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok    

        végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb     
        eseményekről 
        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                              
  27. Interpellációk, kérdések. 
 
 
 

1. N a p i r e n d :  
 

Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 201 3. évi  
költségvetésér ől szóló 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:    dr.Kórósi Emőke jegyző 
                                Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  

irodavezető 
                               Hercegné Barcza Ilona költségvetési csop.vez. 
 

 
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja 
Tata Város önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  rendelet-
tervezetét az írásos előterjesztésnek megfelelően, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
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Tata Város Önkormányzat  Képvisel ő-testületének 

34/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 
Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésé ről 

szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati rendelet módos ításáról 
 

  (A rendelet teljes szövege a jegyz őkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2. N a p i r e n d :  
 

a./ Rendelet-tervezet az Önkormányzat és Szervei Szerve zeti és  
               Működési Szabályzatáról szóló 28/1999./VII.10./ önkor mányzati   
               rendelet módosításáról  
         b./ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési  

szabályzatának módosítása  
      Előterjeszt ő:   Michl József polgármester 
      Előadó:            dr. Kórósi Emőke jegyző 
                              dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

           Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője  
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a.) és b.) részből áll az előterjesztés, 
megkéri Jegyző asszonyt,  hogy foglalja össze a kiosztott rendeletben történt  
pontosításokat, módosításokat. 
 
dr. K ó r ó s i  Em őke jegyz ő tájékoztatja a testületet, hogy a most kiosztott 
rendelet-tervezetben színesen jelölték azokat a módosításokat, amelyek a 
végleges változathoz szükségesek. Ennek oka, hogy minden alkalommal 
törekednek a formai, és tartalmi szempontból a megfelelő, törvényes rendeletek 
megalkotására, ezért a Kormányhivatallal minden alkalommal egyeztetnek.  
A tegnapi napon a Kormányhivatal által jelzettek a következők:  

3. § mely az eredeti rendelet 4. § (8) bekezdés rendelkezését érinti, 
4. § (2) bekezdése, mely az eredeti rendelet 5. §. (5) bekezdését érinti, 
5. § (2) bekezdése, mely az eredeti rendelet 6. §. (3) bekezdését érinti, 
6. §  mely az eredeti rendelet 9. § (1) és (2) bekezdését érinti, 
7. § (1) bekezdése, mely az eredeti rendelet 10. § (4) bekezdését érinti, 
 (2) bekezdése, mely az eredeti rendelet 10. § (8) bekezdését érinti, 
9. §  (1) bekezdése, mely az eredeti rendelet 17. § (2)  bekezdését érinti, 
        (2) bekezdése, mely az eredeti rendelet 17. § (4) bekezdését érinti 
13. § mely az eredeti rendelet 24. § (6) bekezdését érinti,  
16. § mely az eredeti rendelet 31. § (1) bekezdését érinti 
17. § mely az eredeti rendelet 34. §-át érinti 



 17 

18. § mely az eredeti rendelet 36. §-át érinti 
19. § mely az eredeti rendelet 43. § (1) bekezdését érinti 
20. § mely az eredeti rendelet 44. § (1)-(2) bekezdését érinti 
23. § (1) bekezdése, mely az eredeti rendelet 1. melléklet 6. és 7. pontját érinti 
25. § melyben az eredeti rendelet 1 §-át megelőző preambulum  és a                                         
35. §-a hatályát veszti. 
A rendelet-tervezet 3. melléklete az eredeti 8. melléklet 1. bekezdését érinti. 

 
Az SZMSZ átdolgozását indokolta a közterület-felügyelet visszaintegrálása a 
hivatalba, melyről már korábban döntött a képviselő-testület. Úgy gondolták, ha 
már átdolgozzák az SZMSZ-t, akkor az időközben bekövetkezett változásokat is 
átvezetik, ami pld. a közös hivatalra vonatkozik, a testvérvárosi kapcsolatos 
bővülésére, illetve a jogszabályismétléseket, amelyek már a mostani jogalkotási 
szabályok szerint nem lehetnek benne, azokat is kiemelték. 
 
G e r é b i  Ákos  képvisel ő utal a kiosztott rendelet-tervezet 9. §-ra, melyben 
szerepel, hogy a határozati javaslatokat írásban kell benyújtani az egyes 
előterjesztésekhez, és a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt 
előterjesztésnek és határozati javaslatnak a kiosztását. Kérdezi, ha módosító 
határozati javaslatot kíván tenni a képviselő, és csak írásban lehet megtenni, 
akkor miért kell ez a kiegészítés, hogy a polgármester engedélyezheti? Úgy 
gondolja, nem állhat elő az a helyzet, hogy nem engedélyezi, mert ez már a 
képviselő saját kezdeményezési jogát sértené. Azt gondolja, ezt a részt ki kellene 
hagyni. Ellentmondásnak érzi ezt a megkötést, mert formailag nem lehet 
teljesíteni az előírást. 
Az más dolog, hogy a testületi üléssel kapcsolatos minden egyéb, nem a 
napirendekkel összefüggő előterjesztéseket engedélyezi a polgármester, hogy 
kiosztásra kerüljenek.  
 
M i c h l  József polgármester  megkéri Jegyző asszonyt, adja meg a választ. 
 
dr. K ó r ó s i   Em őke jegyz ő jelzi, a válasz megadásához az eredeti szöveg 
megnézésére lenne szüksége. 
 
B o r s ó   Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az SZMSZ módosítását, a Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ 
módosítását, egységes szerkezetben foglalását, valamint a Közös 
Önkormányzati Hivatal és Tata Város Közterület-felügyelete közötti 
munkamegosztási megállapodás felbontásáról szóló határozati javaslatot. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke jelzi, a 
bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az 
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SZMSZ rendelet módosítását. 
 
dr. K ó r ó s i  Em őke jegyz ő tájékoztatja a testületet, hogy  Gerébi Ákos 
képviselő által felvetetteket megnézte, és a rendeletünk korábbi szövege ugyan 
így szólt, hogy „halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az 
írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő 
kiosztását.” Ez is azok közé tartozott, ahol a halaszthatatlan, vagy kivételesen 
indokolt szó kivételét kérte a Kormányhivatal, mert megfoghatatlan, hogy mi 
minősül ilyennek, mit értünk ez alatt. Maradt annyi, hogy a polgármester 
engedélyezheti. Véleménye szerint, annak sincs akadálya, ha úgy fogalmazunk, 
hogy „engedélyezi”.  A gyakorlati működésben ez soha nem okozott problémát 
még. 
 
M i c h l  József polgármester  szerint, nincs akadálya annak, ha ezt a mondatot 
elhagyjuk. 
 
S z a b ó  Gyula képvisel ő szerint, nem csorbít különösebb dolgot, mert  ha a 
Polgármester úr nem engedélyez, és nem kerül a testület elé, a képviselőnek 
jogában áll előterjeszteni, és ha a képviselők többsége úgy dönt, még módosíthat 
is rajta.  Nem hiszi, hogy ilyen előfordul. 
 
dr. K ó r ó s i  Em őke jegyz ő szerint, ez még bővebb, mert azáltal, hogy kikerült 
a „halaszthatatlan eset” szélesebb jogköre maradt a polgármesternek az 
engedélyezésre. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő azt gondolja, technikai jellegű a probléma. Az 
ellentmondást abban érzi, hogy  eddig mód és lehetőség volt arra, hogy a 
képviselő a határozati javaslat módosítására javaslatot tegyen a testületi ülésen, 
és ha ez most engedélyhez kötött lesz, akkor előállhat az a helyzet, hogy a 
képviselő nem tud módosító indítványt tenni, mert a polgármester megteheti, 
hogy nem engedélyezi annak a kiosztását. Lehetnek olyan vitatott kérdések, 
melyben olyan ellentétes álláspontot fogalmaznak meg, hogy ilyen módon is 
akadályozható a képviselő munkája.  
 
M i c h l  József polgármester  javasolja az utolsó mondat elhagyását a 9. § (1) 
bekezdéséből. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az önkormányzat és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  rendelet-tervezetet az 
írásos előterjesztésnek megfelelően azzal, hogy a kiosztott rendelet-tervezet 9. § 
(1) bekezdéséből az utolsó mondat törlésre kerül,  
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
35/ 2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete  

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló 
28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet módosításá ról  

 
  (A rendelet teljes szövege a jegyz őkönyv mellékletét képezi) 
 
 
M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés I. határozati 
javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I-11-337/2013. számú 
előterjesztés 1. mellékletét képező, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2014. január 1-i hatállyal, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
567/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I-11-337/2013. számú 
előterjesztés 1. mellékletét képező, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2014. január 1-i hatállyal. 
 
Határid ő: a szabályzat hatályba léptetésére 2014. január 1.  
Felelős:  Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés II. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I-11-337/2013. számú 
előterjesztés 2. mellékletét képező, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  
Szervezeti és Működési Szabályzatát  a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról 567/2013. (XII.19.) Tata Kt. 
határozattal egységes szerkezetbe foglalja 2014. január 1-i hatállyal. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

568/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és Működési 

Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I-11-337/2013. számú 
előterjesztés 2. mellékletét képező, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  
Szervezeti és Működési Szabályzatát  a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló 567/2013. (XII.19.)  
Tata Kt. határozattal egységes szerkezetbe foglalja 2014. január 1-i hatállyal. 
 
Határid ő: a szabályzat hatályba léptetésére 2014. január 1. 
Felelős:  Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés III. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal és Tata Város Közterület-felügyelete között létrejött, a 126/2013. (III.28.) 
Tata Kt. határozattal jóváhagyott munkamegosztási megállapodás, valamint a 
356/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozattal jóváhagyott személy- és 
küldeményszállítási feladatok ellátásáról szóló megállapodás közös 
megegyezéssel, 2014. január 1-i hatállyal történő felbontását jóváhagyja,  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
569/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és Tata Város K özterület-felügyelete 
közötti munkamegosztási megállapodás felbontásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal és Tata Város Közterület-felügyelete között létrejött, a 126/2013. (III.28.) 
Tata Kt. határozattal jóváhagyott munkamegosztási megállapodás, valamint a 
356/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozattal jóváhagyott személy- és 
küldeményszállítási feladatok ellátásáról szóló megállapodás közös 
megegyezéssel, 2014. január 1-i hatállyal történő felbontását jóváhagyja.  
 
Határid ő: 2014. január 1. 
Felelős:  Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 Horváth Róbert közterület-felügyelet vezető 
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3. N a p i r e n d :  
 

Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ell átások helyi 
szabályairól szóló 23/2001. (VII. 1.) önkormányzati  rendelet 
módosításáról    

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                Ősz Tibor intézményi referens 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, a novemberi testületi ülésen már I. 
olvasatként szerepelt a rendelet-tervezet. A Szociális Alapellátó Intézményünknél 
2013. július 1-től bekövetkezett fenntartóváltás indokolja a rendelet módosítását, 
de a jogszabályi változásokat is átvezettük, a tanulók közlekedési támogatásának 
jövő évi támogatási összegének változása miatt. 
 
K i r á l y  István képvisel ő elmondja, a rendelet-tervezetben olvassa, hogy a 
normatív kedvezményre nem jogosult gyermekek esetében van a kedvezményes 
rendszer, amelyet tavaly vezettek be, de bonyolult az alkalmazása. Kérdezi, mi 
bonyolult az elszámolásban, nem érti, miért bonyolult ez a rendszer? 
 
dr. K ó r ó s i  Em őke jegyz ő elmondja, belső ellenőrzést folytattak le, hogy 
áttekintsék az elmúlt egy év tapasztalatait. Ennek során tárta fel a belső 
ellenőrzési jegyzőkönyv, hogy ebben a formában problémákat okoz a 
működőképesség szempontjából, és ennek felvetése alapján született ez a 
módosítás. Jelzi, nincs akadálya annak, hogy írásban részletesebb jelentést 
adjanak a képviselő-testület tagjainak, hogy mi okozza ezt a problémát. 
 
M i c h l  József polgármester  további kérdés nem lévén, megkéri a két 
bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-
tervezetet az írásos előterjesztésnek megfelelően, 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

36/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete  
a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabá lyairól szóló 23/2001. 

(VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

(A rendelet teljes szövege a jegyz őkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 
 

4. N a p i r e n d :  
 

Rendelet-tervezet a szociális ellátások és egyes sz ociális          
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:    Bálint Anita, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője 

 
 
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke  
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal támogatja a rendelet módosítását. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
szociális ellátások és egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési 
díjairól szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztésnek megfelelően, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
37/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások és egyes szociális szolgáltat ásokról, valamint azok 
térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormány zati rendelet módosításáról  

 
 (A rendelet teljes szövege a jegyz őkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

5. N a p i r e n d :  
 

Rendelet-tervezet a településképi véleményezési és településképi 
bejelentési eljárás lefolytatásának részletes szabá lyairól szóló 
19/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáró l  

      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 

                      dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, kiosztásra került egy kiegészítés, melyet 
tárgyalási alapnak kér tekinteni.  
Megkéri Kiss Zsolt főépítészt, ismertesse a kiegészítést. 
 
K i s s   Zsolt f őépítész elmondja, a Kormányhivatallal történt egyeztetést 
követően néhány ponton kiegészítésre került a rendelet-tervezet. A 2. §-nál d.) 
pontot kellett beiktatni a hivatkozások közé, az 5. §-nál meg kellett nevezni a 
Kormányrendeletet, illetve a 10. §-nál a bírságoknál a reklámtáblák felületének 
alsó, felső határát be kellett építeni a rendeletbe. Ezek formai pontosítások 
voltak. 
 
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását. 

 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés helyi szabályairól szóló  
rendelet-tervezetet a kiosztott anyagnak megfelelően, 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Tata Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
38/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a településképi véleményezés, bejelentés és kötelez és helyi szabályairól 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyz őkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

6. N a p i r e n d :  
 

A tatai 5. sz. feln őtt háziorvosi körzet helyettesítéséb ől adódó 
pénzügyi kötelezettség rendezése  

      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  

 
 
M i c h l  József polgármester  kérdés nem lévén, ismételten megkéri a két 
bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, 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 az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Praxis Bt. részére 2013. február 
4. napján kiutalt 476.500 Ft összegű OEP finanszírozást a 2012. év júniusi 
helyettesítési többletfeladatok ellátása költségeinek fedezeteként állapítja meg, 
és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2013. évi költségvetésének 
működési céltartalékában központi ügyeleti feladatokra elkülönített 2.400 E Ft-ból 
477 E Ft zárolásának feloldásával biztosítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11  tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
570/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a tatai 5. számú feln őtt háziorvosi körzet helyettesítésével kapcsolatos 
pénzügyi kötelezettség rendezésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Praxis Bt. részére 2013. február 
4. napján kiutalt 476.500 Ft összegű OEP finanszírozást a 2012. év júniusi 
helyettesítési többletfeladatok ellátása költségeinek fedezeteként állapítja meg, 
és az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a 2013. évi költségvetésének 
működési céltartalékában központi ügyeleti feladatokra elkülönített 2.400 E Ft-ból 
477 E Ft zárolásának feloldásával biztosítja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. – értesítésre 
        Költségvetési rendelet következő módosítása – előirányzat  

átvezetésére 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

7. N a p i r e n d :  
 

 A Tatai Atlétikai Club kérelme  
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:        dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 
A napirend tárgyalásán jelen van: Lázár Ottó a TAC elnöke. 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Lázár Ottót a TAC elnökét. Tájékoztatja 
a képviselőtársakat, hogy december 9-én a kézilabda szövetség, illetve a tao 
bizottság pozitívan bírálta el a TAC pályázatát a tao támogatás elnyerésére a 
Kőkúti sportcsarnok megépítéséhez. Ezzel összefüggésben, korábban  abban 
maradtak, hogy ha van egy ilyen döntés, akkor az önkormányzat is elindítja a 
támogatási részt, melyet korábban megígért. Ennek első részére kerül most sor. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
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B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. Örül annak, hogy az 1 MrdFt-os 
beruházás megvalósulhat, ezáltal a Kőkúti iskola, illetve a református gimnázium 
a mindennapos testnevelést meg tudja oldani. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. A Tatai Atlétikai Club részére, a Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 
sportcsarnokhoz kapcsolódó előkészítési és tervezési munkálatok által 
keletkezett működési hiány fedezésére összesen 15.500.000.-Ft-ot biztosít 
az általános működési tartalék terhére. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az I.11-367/2013.sz. előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

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

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
571/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Tatai Atlétikai Club kérelmér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. A Tatai Atlétikai Club részére, a Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 
sportcsarnokhoz kapcsolódó előkészítési és tervezési munkálatok által 
keletkezett működési hiány fedezésére összesen 15.500.000.-Ft-ot biztosít 
az általános működési tartalék terhére. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az I.11-367/2013.sz. előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

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

 
Határid ő: értesítésre: 2013. december 20. 
                3. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős:    Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
M i c h l  József polgármester  további jó munkát kíván Lázár Ottónak, és 
gratulál a TAC 2013. évi eredményeihez. További sok sikert kíván az 
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egyesületnek, és még több fiatal gyereket, akik a TAC sportegyesületben 
tevékenykednek. 
 
L á z á r  Ottó a TAC elnöke  tisztelettel meghívja a sportszerető közönséget, a 
képviselő-testület tagjait a ma 18.00 órakor az Eötvös József Gimnáziumban 
sorra kerülő TAC – Tatabánya elleni kézilabda mérkőzésre, ami a legjobb 
nyolcközé jutásért folyik. Örülne, ha minél többen részt tudnának venni a 
mérkőzésen, és  Polgármester urat arra bíztatja, ha elfogadja a meghívást, akkor 
végezze el a kezdő dobást. 
 
M i c h l  József polgármester  köszöni a meghívást, és bíztatja 
képviselőtársakat, hogy menjenek el, és drukkoljunk közösen a csapatnak. 
 
 

8. N a p i r e n d :  
 

Tata város  településrendezési eszközeinek módosítá sa 
A.) Fekete út - Gyertyános utca - Akácos utca által  határolt terület          

(Hotel Gottwald) - rendelet-tervezet  
              B.) Déli Ipari Park (Gip-IP-1 övezet) - az államigazgat ási  egyeztetés  

lezárása  
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész  
 
M i c h l  József polgármester  megkéri Kiss Zsolt főépítészt, röviden foglalja 
össze az előterjesztést. 
 
K i s s   Zsolt f őépítész elmondja, a Kormányhivatallal történt egyeztetés 
alapján, a rendelet-tervezetet kellett kiegészíteni, módosítani. Az 1. §-ban meg 
kellett nevezni, hogy mely rendeletet módosítjuk, illetve a Kormányhivatal kérte, 
hogy mivel 2013. január 1-től nincs felhatalmazása az önkormányzatnak 
kertépítészeti engedélyezési terv kérésére a szabályozási tervben, illetve az 
építési szabályzatban, ezért az építési szabályzatban a kertépítészeti 
engedélyezési tervre hivatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni. 
Kigyűjtötték a közel 20 hivatkozást, amelyek hatályon kívül helyezése szerepel az 
5. §-ban. 
 
M i c h l  József polgármester köszöni a kiegészítést. Kérdés nem lévén, 
megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását, valamint a határozati javaslatokat. 
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K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen 
szavazattal az A.) ponthoz tartozó rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
A.) ponthoz tartozó határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Tata város 
településszerkezeti tervét a következők szerint: 
 
(1) Remeteség városrészben  

a) A 4536 helyrajzi számú  Zkp jelű zöldterületből 1300 m²-nyi területet Kre 
különleges rekreációs területre, 

b) a 4537-4543 helyrajzi számú ingatlanokat Üh jelű hétvégi házas 
üdülőterületről Kid jelű különleges idegenforgalmi területre  

        módosítja, 
 
(2) Tata város településszerkezeti leírása módosul illetve kiegészül a határozat  

1. mellékletét képező „Településszerkezet módosításának leírásá"-val. 
(3) Tata város településszerkezeti terve módosul illetve kiegészül a határozat 

2. mellékletét képező „Wellness Hotel Gottwald Településszerkezeti terv 
módosítás - 2012.” című tervlappal  

 
……/2013.(…….) Tata Kt. határozat  

1. melléklete 
 

A TELPÜLÉSSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
 
Fekete út - Gyertyános utca - Akácos utca által határolt terület  
1. A 4536 hrsz. telek önkormányzati tulajdonban van. A Képviselő-testület 

támogatta, hogy ebből a telekből ~1300 m² -nyit az önkormányzat eladjon, 
hasznosítson. Ezért ez a leválasztott telekrész Zkp zöldterületből Kre 
beépítésre szánt különleges rekreációs területre módosul.  

2. A 4537-től 4543-ig terjedő telekcsoport hétvégi házas üdülő teleknek lett 
kijelölve, de még nem került beépítésre. Az ingatlanokat  jelenleg már a Hotel 
tulajdonosa birtokolja, aki ezen a területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
lovas szolgáltatás építményeit kívánja elhelyezni. Ezért ezt a telekcsoportot 
Üh jelű hétvégi házas üdülő területről Kid jelű beépítésre szánt különleges 
idegenforgalmi területre módosul. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
572/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a Tata szerkezeti tervér ől szóló 128/2002.(IX.25.) önkormányzati határozat  
 módosításáról és kiegészítésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Tata város 
településszerkezeti tervét a következők szerint: 
 
(1) Remeteség városrészben  

a) A 4536 helyrajzi számú  Zkp jelű zöldterületből 1300 m²-nyi területet Kre 
különleges rekreációs területre, 

b) a 4537-4543 helyrajzi számú ingatlanokat Üh jelű hétvégi házas 
üdülőterületről Kid jelű különleges idegenforgalmi területre  

       módosítja, 
 
(2) Tata város településszerkezeti leírása módosul illetve kiegészül a határozat 

1. mellékletét képező „Településszerkezet módosításának leírásá"-val. 
(3) Tata város településszerkezeti terve módosul illetve kiegészül a határozat 

2. mellékletét képező „Wellness Hotel Gottwald Településszerkezeti terv 
módosítás - 2012.” című tervlappal  

 
Határid ő: 2014. január 18. 
Felelős: Michl József polgármester 
 
 

572/2013.(XII.19.) Tata Kt. határozat  
1. melléklete 

 
A TELPÜLÉSSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 

 
Fekete út - Gyertyános utca - Akácos utca által határolt terület  
1. A 4536 hrsz. telek önkormányzati tulajdonban van. A Képviselő-testület 

támogatta, hogy ebből a telekből ~1300 m² -nyit az önkormányzat eladjon, 
hasznosítson. Ezért ez a leválasztott telekrész Zkp zöldterületből Kre 
beépítésre szánt különleges rekreációs területre módosul.  

2. A 4537-től 4543-ig terjedő telekcsoport hétvégi házas üdülő teleknek lett 
kijelölve, de még nem került beépítésre. Az ingatlanokat  jelenleg már a Hotel 
tulajdonosa birtokolja, aki ezen a területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
lovas szolgáltatás építményeit kívánja elhelyezni. Ezért ezt a telekcsoportot 
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Üh jelű hétvégi házas üdülő területről Kid jelű beépítésre szánt különleges 
idegenforgalmi területre módosul. 

 
 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az A.) ponthoz tartozó Tata 
Építési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet a kiosztott anyagnak 
megfelelően, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
39/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 

a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06 .) önkormányzati  
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyz őkönyv mellékletét képezi) 

 
 

M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja a B.) ponthoz tartozó 
határozati javaslat a.) variációját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gip-IP-1 jelű Egyéb ipari terület 
Kereskedelmi szolgáltató övezetbe való átsorolásának államigazgatási 
egyeztetését lezárja. 
 
Tata Város Képviselő-testülete a beérkezett véleményeket mérlegelve 
visszavonja 507/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozatát. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
573/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a Gip-IP-1 övezet átsorolása államigazgatási egyezt etésének lezárásáról 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gip-IP-1 jelű Egyéb ipari terület 
Kereskedelmi szolgáltató övezetbe való átsorolásának államigazgatási 
egyeztetését lezárja. 
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Tata Város Képviselő-testülete a beérkezett véleményeket mérlegelve 
visszavonja 507/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozatát. 
 
Határid ő: 2013. december 19. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

9. N a p i r e n d :  
 

Tájékoztató a Tatai Fényes Fürd ő Kft m űködésér ől 
           Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető 
           Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Krámerné Kozicz Marianna ügyvezetőt, 
aki jelezte, nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. 
Elmondja, az előterjesztés tartalmazza részben azokat a feladatokat, amelyek a 
következő évi fürdőszezon nyitásához elengedhetetlenek, valamint azokat a 
feladatokat, amelyeket hosszú távon meg kell oldani. 
Döntést kell hozni, hogy a 2014-es fejlesztések közé milyen módon soroljuk be a 
Fényes fürdő fejlesztéseit. 
 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a 16. 
17. oldalon látható az a szöveges kiegészítés, melyet kértek a napirend 
tárgyalása során. Kérték, lehetőség szerint olyan ütemezés készüljön, hogy 
elsősorban a fürdő nyitásához szükséges összes munkálatok elkészüljenek, 
illetve azok a fő funkciók, amelyekből a fő bevételi források származnak, 
kiemelten a szállásokat. A bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatait azzal, 
hogy a 2014. évi költségvetésbe a 12 MFt-os szállások felújítására is tervezzünk 
összeget, tehát ezzel egészüljön ki a határozati javaslat 2. pontja. 
 
M i c h l  József polgármester  tájékoztatja a testületet, hogy a HVDSZ-el, 
akikkel vitában vannak a Fényes egy részének használatát illetően, sikerült 
szóban megegyezni, amelynek írásos formájára most kerül majd sor. Jelzi, 
azokért a vagyontárgyakért, amelyeket fenntartanak, az Ady E. u. 19. ingatlanra 
benyújtanak csereajánlatot, és ezzel lezárható a hosszú évek óta húzódó vita, és 
a Fényes Fürdő Kft-nk teljesen birtokba tudja venni a Fényes fürdő területét, és 
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komoly fejlesztési terület nyílik meg ezzel.  
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő jelzi, a bizottsági ülésen a II. határozati javaslattal 
kapcsolatban – a Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök meghosszabbítása - vita 
alakult ki, és arra a megállapodásra jutottak, hogy bár még nem látják az ez évi 
mérlegbeszámolóját a Kft-nek, de ezekkel a funkciókkal, ilyen árbevételekkel, 
ilyen forgalom mellett szinte lehetetlen, hogy ezekből a kölcsönökből valamilyen 
szinten tudjon a Kft törleszteni, ezért valamilyen megoldást kell keresni. Az 
önkormányzat teljeskörű adósságkonszolidációját az állam átvállalja, tehát olyan 
megoldást kellene találni, hogy ne kelljen minden évben ezt a problémát görgetni 
magunk előtt, hiszen csak technikai jellegű, próbáljuk leírni, mert sokkal 
könnyebb lesz a tevékenysége, működése a Kft-nek, ha nem hordozza ezeket a 
terheket. A bizottsági ülésen elhangzott több gondolkodási mód, javaslat, és 
kérik, a jövőben Polgármester úr, a hivatal, a menedzsment gondolja át, és  
találjanak olyan megoldást, hogy rendezésre kerüljön a tulajdonos, és a 100 %-
os Kft-je között ez a dolog.  
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja az I. határozati javaslatot kiegészítve a 12 MFt szállások felújításának 
összegével, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. elfogadja a Tata Fényes Fürdő Kft. 2014. évi fejlesztési koncepciójáról 
szóló tájékoztatást. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési koncepcióban meghatározott I. 
ütemű munkálatok elvégzése érdekében  az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe összesen 56.670.000.-Ft + 12 MFt szállások felújítására 
összeget tervezzen be. 

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

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

574/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
A Tatai Fényes Fürd ő Kft. 2014. évi fejlesztési  lehet őségeir ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. elfogadja a Tata Fényes Fürdő Kft. 2014. évi fejlesztési 
koncepciójáról szóló tájékoztatást. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztési koncepcióban 
meghatározott I. ütemű munkálatok elvégzése érdekében  az 
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önkormányzat 2014. évi költségvetésébe összesen 56.670.000.-Ft + 
12 MFt szállások felújítására összeget tervezzen be. 

 
Határid ő: 2. pont esetén: a 2014. évi költségvetés összeállítása. 
Felelős:     Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés II. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a korábban a Tatai Fényes Fürdő Kft. részére nyújtott és 2013. december 
31. napjával lejáró kölcsönök visszafizetési határidejét 2014. december 31. 
napjáig meghosszabbítja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az I/11-363/2013. számú előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

3. a kölcsönök visszafizetési határidejének átütemezése miatt jelentkező 
bevételkiesést  az alábbiak szerint biztosítja: 

• 40.940.000.-Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére. 
• 20.241.000.-Ft-ot az általános működési tartalék terhére. 

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

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
575/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönök 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a korábban a Tatai Fényes Fürdő Kft. részére nyújtott és 2013. 
december 31. napjával lejáró kölcsönök visszafizetési határidejét 2014. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert az I/11-363/2013. számú előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

3. a kölcsönök visszafizetési határidejének átütemezése miatt jelentkező 
bevételkiesést  az alábbiak szerint biztosítja: 

• 40.940.000.-Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére. 
• 20.241.000.-Ft-ot az általános működési tartalék terhére. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 
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Határid ő: 2. pont esetén: 2013. december 31. 
                 4. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő  

módosítása 
Felelős:    Michl József polgármester 
                Krámerné Kozicz Mariann ügyvezető 
 
 
 

10. N a p i r e n d :  
  
      a.) A Tatai Távh őszolgáltató Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató  

           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
         b.) A Tatai Távh őszolgáltató Kft. ügyvezet ői tisztségének betöltése  
         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Előadó :   Takács Zoltán személyügyi  referens 
      
A napirend tárgyalásán jelen van: Megyeri Imre a  Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
ügyvezetője 
 

 
M i c h l  József polgármester  köszönti Megyeri Imre ügyvezetőt. Jelzi, az 
előterjesztés két részből áll, egy tájékozatóból, melyet az ügyvezető készített, és 
a b.) részben pedig a Kft ügyvezetői tisztségének betöltéséről kell dönteni. A b.) 
pontnál javasolja, 2014. május 31-ig hosszabbítsuk meg a Kft. ügyvezetőjének 
megbízását.  
 
M e g y e r i  Imre a  Tatai Távh őszolgáltató Kft. ügyvezet ője tájékozatja a 
képviselőket, hogy az energiahivatal eljárása miatt a 2012. évi beszámoló 
szétbontása elkészült, a könyvvizsgáló is gyorsan megadta hozzá a szükséges 
záradékot, és az előzetes tájékoztatás szerint, ha ebben a formában elfogadja az 
energia hivatal, így ez az eljárás is lezárul. 
 
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke  
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely 
kiegészült a novemberi bizottsági ülésen elhangzott kérdésekkel, 
hiánypótlásokkal. Köszönik az előterjesztést, ami sokrétű, és örül annak, hogy 
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pozitív része is van a tájékoztatónak, hiszen a KEOP-os csőprojektes pályázat 
önerő tekintetében sikeres volt a pályázat, és komoly összeget nyertek. A 
tájékoztatóval kapcsolatos előterjesztést a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 
6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. Az ügyvezető 
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban a határozati javaslat a.) pontját javasolja a 
bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra. Szintén 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság a Kft. alapító 
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az előterjesztés 
szerint. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólások előtt felhívja a képviselő-testület 
figyelmét az előterjesztés mellékletét képező levélre, mely tartalmazza, hogy  a 
cég által benyújtott önerő támogatás iránti kérelmet az NFÜ pozitívan bírálta el, 
és több mint 100 MFt vissza nem térítendő önerő támogatást nyertünk a 
csőprojekthez. Így a város minimális önerő hozzájárulásával tudott megvalósulni 
a csőprojekt, melynek szeretett volna külön is hangot adni. Azt gondolja, 
köszönettel tartozunk az NFÜ, és a Kormány felé, hogy ezt a támogatást 
elnyerhettük a projekthez. Ez nagy segítség volt most. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő felhívja a figyelmet arra, amit az Ügyvezető úr is 
jelzett, hogy a 2012-es mérleg módosításának elkészültével így nincs akadálya a 
2013-as mérlegbeszámoló elkészítésének sem. Ehhez kapcsolódik, hogy a Kft. 
működése szempontjából szükséges döntések meghozatalára május 31-ig, a 
beszámoló elfogadásáig van lehetőség, ezért is javasolta a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság is, hogy az ügyvezető megbízatása addig kerüljön 
meghosszabbításra. A határidőt a februári testületi ülésre jelölték meg, de 
legkésőbb május végéig el kell dönteni, hogy milyen szándéka  van a testületnek 
a Kft. további működésével, fenntartásával kapcsolatban. Ebben kérdés a 
távhőrendszer üzemeltetése, illetve az adósságkezelés. Nyilván vizsgálni kell, 
hogy milyen ráfordítások mellett kell ezt a problémát megoldani. A határozati 
javaslat is utal, és az előző napirend kapcsán is elhangzott, hogy a Fényes Fürdő 
Kft., és a Távhőszolgáltató Kft. is hurcol magával olyan tagi kölcsönt, amelynek 
visszatérülésére nagy valószínűséggel nincs lehetőség.  Javasolja, nem csak a 
Fényes Fürdő Kft., hanem a Távhőszolgáltató Kft esetében is végiggondolni, 
milyen módon kezelhetők a tagi kölcsönök. Az előző napirend kapcsán is 
elhangzott, hogy a Kft. normál működését befolyásolják ezeknek a tagi 
kölcsönöknek az  évről, évre való cipelése, és a cég hosszútávú működésében 
ezeknek a költségeknek a megtérülésével nem lehet számolni, s nyilván az 
önkormányzat költségvetését is befolyásolják, hiszen folyamatosan szerepelnek 
az önkormányzat költségvetésében is.  
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő utal az előterjesztés azon részére, ahol a csőprojekt 
várható befejezési határidejét ez év december 31-ben jelölték meg. Több 
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társasház közös képviselőjétől, illetve a jelenlegi távfűtést végző cég dolgozóitól 
kapott információja szerint, a távhőfelügyeleti rendszer, mely számítógépes 
vezérléssel vezérli ennek a szakasznak a működését, még nem teljesen 
működik, azokat a finom beállításokat nem tudják még elvégezni, ami a komplett 
irányítástechnikához, távfelügyelethez szükséges lenne. Felhívja a figyelmet, jó 
lenne, nem csak a távhő Új úti, jelenlegi telephelyén kívüli rendszer figyelése, 
hanem a jelenlegi belső rendszerrel való összekapcsolás is. Járható út lenne, és 
ez a műszaki átadás-átvételig lezajlódhatna, mert akkor kompletten lehetne látni, 
hogy az energiatakarékos beruházással, ami a Keszthelyi út 10. 12. és a Thúry 
Gy. utcában történt,  mennyi hőmennyiséget tudnak megtakarítani a lakók, ami a 
számlájukon a rezscsökkentés mellett is megjelenne. 
 
M e g y e r i  Imre a  Tatai Távh őszolgáltató Kft. ügyvezet ője tájékoztatja a 
testületet, hogy december 31-én teljesen átadásra kerül a projektmenedzsment 
részéről a cég felé ez, de nem jelenti azt, hogy a projektmenedzser ezután nem 
foglalkozik ezzel, a segítségükre lesz a továbbiakban is, és a jelzettek már 
folyamatban vannak, és rövidesen lezárul. 
 
M i c h l   József polgármester   úgy gondolja, ha az állam Tata városát 
konszolidálja az adósságát tekintve, vagyis február 28-ig megtörténik a korábbi 
kötvényünk másik 50 %-ának állami átvállalása, akkor a legtermészetesebb az 
önkormányzat számára, hogy saját cégeivel szemben ezt a jócselekedetet 
továbbadja. Ennek az előterjesztése a képviselő-testület elé kerül, amint a 
Kormánnyal alá tudják írni az adósságkonszolidáció másik 50 %-ra vonatkozó 
részt. Kérte, hogy a pénzügyi iroda kezdje meg ezzel kapcsolatos vizsgálatot, 
melyben a Könyvvizsgáló asszonyt is bevonják, hogy milyen módon lehet a 
lehető leggyorsabban, a jogszerűség és pénzügyi szabályok mentén ezt 
megtenni. Nagy előrelépés lesz ez a Távhő Kft. és a Fényes Fürdő Kft. 
tekintetében is, mely  cégekbe sok pénzt beletett az önkormányzat a 
kötvényforrásból. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az A. határozati 
javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
tulajdonosa 
 

1. a KEOP-5.4.0/11-2011-0018 sz. (csőprojekt) projekttel kapcsolatos 
tájékoztatót elfogadja. 

2. a I/11-307/2013 sz. előterjesztés 1. mellékletében szereplő, a Kft. 
ügyvezetője által készített tájékoztatót elfogadja. 

3. a I/11-307/2013 sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tagi 
kölcsönszerződéseket 2014. május 31-ig meghosszabbítja, és 
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felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagi kölcsön-szerződésmódosítást 
aláírja. 

4. A kölcsönök visszafizetési határidejének átütemezése miatt jelentkező 
bevételkiesést  az alábbiak szerint biztosítja: 

• 30.000.000.-Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére. 
• 54.277.000.-Ft-ot az működési céltartalék terhére. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
576/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
a  Tatai Távh ő Kft.-vel kapcsolatban 

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

1. a KEOP-5.4.0/11-2011-0018 sz. (csőprojekt) projekttel kapcsolatos 
tájékoztatót elfogadja. 

2. a I/11-307/2013 sz. előterjesztés 1. mellékletében szereplő, a Kft. 
ügyvezetője által készített tájékoztatót elfogadja. 

3. a I/11-307/2013 sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tagi 
kölcsönszerződéseket 2014. május 31-ig meghosszabbítja, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagi kölcsön-
szerződésmódosítást aláírja. 

4. A kölcsönök visszafizetési határidejének átütemezése miatt jelentkező 
bevételkiesést  az alábbiak szerint biztosítja: 

• 30.000.000.-Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére. 
• 54.277.000.-Ft-ot az működési céltartalék terhére. 

 
Határid ő: 3. pont esetében 2014. január 15. 
Felelős: Michl József polgármester 

dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a B.) ponthoz tartozó 
határozati javaslat 1. a.) variációját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - egyrészről Tatai 
Távhőszolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.) másrészről Megyeri Imre 
között 2013. május 28. napján létrejött, az eddigi 2013. december 31-ig tartó 
határozott időre szóló szerződését -a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
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törvény 58.§ szerint közös megegyezés alapján 2014. január 1 napjától 2014. 
május 31 napjáig tartó határozott időre szóló szerződésre módosítja. 
A munkaszerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
Felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2014. évi üzleti tervet 2014. február 15-ig készítse 
el. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
577/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Tatai Távh őszolgáltató Kft. ügyvezet ői tisztségér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - egyrészről Tatai 
Távhőszolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.) másrészről Megyeri Imre 
között 2013. május 28. napján létrejött, az eddigi 2013. december 31-ig tartó 
határozott időre szóló szerződését -a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 58.§ szerint közös megegyezés alapján 2014. január 1 napjától 2014. 
május 31 napjáig tartó határozott időre szóló szerződésre módosítja. 
A munkaszerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
Felkéri az ügyvezetőt, hogy a 2014. évi üzleti tervet 2014. február 15-ig készítse 
el. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
  2014. február 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 
                   Megyeri Imre a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tatai Távhő Kft. alapító 
okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosító okirat 
 
Az alapító okirat 11. pont második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 

(Az ügyvezető) 
 
„Az ügyvezet ői megbízatás határozott id őre szól: 2014. január 1-jén 
kezdődik és 2014. május 31. napjáig érvényes.” 
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Tata, ………………..                                                           

Tata Város Önkormányzata alapító  
           képviseletében  

       Michl József polgármester 
 

Az alapító okirat módosítását ellenjegyzem Tatán,  ……………..napján:   
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt a módosítás 
cégbíróságnál történő átvezetésére. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
578/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a  Tatai Távh ő Kft. Alapító Okiratának módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosító okirat 
 
Az alapító okirat 11. pont második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 

(Az ügyvezető) 
 
„Az ügyvezet ői megbízatás határozott id őre szól: 2014. január 1-jén 
kezdődik és 2014. május 31. napjáig érvényes.” 

 
Tata, ………………..                                                           

Tata Város Önkormányzata alapító  
           képviseletében  

       Michl József polgármester 
 

Az alapító okirat módosítását ellenjegyzem Tatán,  ……………..napján:   
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt a módosítás 
cégbíróságnál történő átvezetésére. 
 
Határid ő: 2013. december 31. cégbíróságnak megküldésre 

  Felelős:    Megyeri Imre ügyvezető 
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M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Távhő Kft. alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalását  

 
A Tatai Távh őszolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság Alapító 

Okirata 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.11-09-002805 
számon bejegyzett Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okirata, Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének határozataival történt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 
 
1.A társaság  alapítója 
  Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
  Törzsszáma: 1118560 
 
2.A társaság neve, székhelye: 
  Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
  Tatai Távhő Kft. 
  2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.   Módosítva a  250/2013.(V.15.) Tata Kt. határozattal 
 
3.A társaság TEÁOR szerinti tevékenysége 
 
 Fő tevékenység:                    3530’08’ Gőzellátás, légkondícionálás     
 
 Egyéb tevékenységek:          3511’08’ Villamosenergia-termelés 
                                                3513’08’Villamosenergia-elosztás 
                                                3514’08’Villamosenergia-kereskedelem 
                                                1610’08’Fűrészárugyártás 
                                                0210’08’Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
                                                0220’08’Fakitermelés 
                                                4671’08’Üzem-,tüzelőanyag nagykereskedelme 
                                                4690’08’Vegyes termékkörű nagykereskedelem 
                                                4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
 
4.A társaság működésének időtartama 
 
   A társaság határozatlan időre alakult. 
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5.A társaság törzstőkéje: 
 
  A társaság törzstőkéje 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint, amely teljes 
egészében pénzbeli betét, amely a törzstőke 100%-a. 
 
  Az alapító a teljes pénzbeli betétet  a társaság alapításával egyidejűleg a társaság 
rendelkezésére bocsátotta. 
 
6.A tag törzsbetétje: 
 
   Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétjének összege 2.500.000 Ft, azaz  
kettőmillió-ötszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. 
 
6/A. Pótbefizetés 
 
    A társaság veszteséges működése esetén az alapító a veszteség fedezésére pótbefizetés 
teljesítését vállalhatja. A pótbefizetés mértékét az alapító az erre vonatkozó határozatban  
szabályozza. 
 
    Az alapító által vállalt pótbefizetés csak pénzben teljesíthető. A pótbefizetésként 
elrendelt    összeg egészét az alapító köteles az erről szóló határozat meghozatalától 
számított 15 napon belül a társaság  rendelkezésre bocsátani. 
     
    A pótbefizetés teljesítésével az alapító törzsbetétje a befizetés összegével nem 
növekszik. 
 
    A veszteség pótlásánál fel nem használt pótbefizetéseket  az alapító részére vissza kell  
fizetni.  Visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése esetén kerülhet sor. 
 
7.Üzletrész 
 
  A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
 
8.Az üzletrészek átruházása, felosztása 
  A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
  Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. 
  Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új taggal egészül ki 
és  így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági 
szerződésre módosítani.   
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9.A nyereség felosztása 
 
  Az alapítót, a társaságnak a Gt. 132.§ (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani 
rendelt  a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve 
a szabad  eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti 
meg. 
  Az adózott eredmény felosztásáról, ezen belül a társaság törzstőkéjének felemeléséről és 
az  Alapító részére kifizetendő osztalék meghatározásáról az alapító dönt.  
 
 
10.Az alapítói határozat 
 
   A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és erről a 
vezető   tisztségviselőt írásban értesíti.  
   Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény   
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
11.Az ügyvezető 
 
   A társaság ügyvezetését az alapító által megbízott ügyvezető látja el. Az ügyvezető 
   köteles ellátni a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és más 
jogszabályokban, a jelen alapító okiratban, a társaság szabályzataiban előírt, továbbá az 
alapító rendelkezéséből  adódó  ügyvezetői feladatokat. 
 
   A társaság ügyvezetője: 
  Megyeri Imre 
  Anyja neve. Pásztor Éva 
  Születési helye és ideje: Tatabánya, 1957. június 23. 
  lakcíme: 2800 Tatabánya, Kossuth L utca 105. 
 
  Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól: 2014. január 1-én kezdődik  és 2014. 
május 31. napjáig érvényes.    Módosítva a 250/2013.(V.15.), 577/2013.(XII.19.),  Tata 
Kt. határozattal 
 
12.A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. 
     A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott 

vagy   nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által 
hitelesített módon aláírja.  

 
12/.A A társaság felügyelő bizottsága  
 
Az ügyvezetés ellenőrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.  
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      A felügyelő bizottsági tagok megbízatása  2011. november  1- től - 2014. október 31-
ig  tartó 3 (három) év határozott időre szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
-Sasvári Beáta              2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos 
-Fekete Gyula              2890 Tata,  Mindszenty tér 2.  sz. alatti lakos 
-Viczena József           2890 Tata,  Fekete út 5. fsz. 1. sz. alatti lakos   
 
13.A társaság könyvvizsgálója: 
 
    Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság, cégjegyzékszám: 
    13-10-040594,  
    Képviselő: Kristóf Jánosné 
    2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a. 
    könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001504 
 
   Könyvvizsgálatért felelős: Kristóf Jánosné (a.n.Valkó Rozália) 2100 Gödöllő, Hegedűs  
Gy  utca 2/a. szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001234. 
 
  A könyvvizsgáló megbízatása 2011. március 30. napjától – 2015. december 31. napjáig 
szól.  .  
 
14.A társaság megszűnése 
 
    A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon az alapítót illeti meg. 
 
15.Egyéb rendelkezések 
 
     A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a  kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló  2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem 
szabályozott  vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Tata, 2013.   
                                                                                      Az alapító nevében: 
                                                                                            Michl József 
                                                                                          polgármester s.k. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

579/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
a  Tatai Távh ő Kft. többször módosított Alapító Okiratának a 2013 . november 
27. napján kelt módosítással egységes szerkezetbe f oglalásáról az alábbiak 

szerint 
 

 
A Tatai Távh őszolgáltató Korlátolt Felel ősségű Társaság Alapító 

Okirata 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.11-09-002805 
számon bejegyzett Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító 
Okirata, Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének határozataival történt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 
 
1.A társaság  alapítója 
  Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
  Törzsszáma: 1118560 
 
2.A társaság neve, székhelye: 
  Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
  Tatai Távhő Kft. 
  2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.   Módosítva a  250/2013.(V.15.) Tata Kt. határozattal 
 
3.A társaság TEÁOR szerinti tevékenysége 
 
 Fő tevékenység:                    3530’08’ Gőzellátás, légkondícionálás     
 
 Egyéb tevékenységek:          3511’08’ Villamosenergia-termelés 
                                                3513’08’Villamosenergia-elosztás 
                                                3514’08’Villamosenergia-kereskedelem 
                                                1610’08’Fűrészárugyártás 
                                                0210’08’ Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
                                                0220’08’Fakitermelés 
                                                4671’08’Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
                                                4690’08’Vegyes termékkörű nagykereskedelem 
                                                4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
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4.A társaság működésének időtartama 
 
   A társaság határozatlan időre alakult. 
 
 
5.A társaság törzstőkéje: 
 
  A társaság törzstőkéje 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint, amely teljes 
egészében pénzbeli betét, amely a törzstőke 100%-a. 
 
  Az alapító a teljes pénzbeli betétet  a társaság alapításával egyidejűleg a társaság 
rendelkezésére bocsátotta. 
 
6.A tag törzsbetétje: 
 
   Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétjének összege 2.500.000 Ft, azaz  
kettőmillió-ötszázezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. 
 
6/A. Pótbefizetés 
 
    A társaság veszteséges működése esetén az alapító a veszteség fedezésére pótbefizetés 
teljesítését vállalhatja. A pótbefizetés mértékét az alapító az erre vonatkozó határozatban  
szabályozza. 
 
    Az alapító által vállalt pótbefizetés csak pénzben teljesíthető. A pótbefizetésként 
elrendelt    összeg egészét az alapító köteles az erről szóló határozat meghozatalától 
számított 15 napon belül a társaság  rendelkezésre bocsátani. 
     
    A pótbefizetés teljesítésével az alapító törzsbetétje a befizetés összegével nem 
növekszik. 
 
    A veszteség pótlásánál fel nem használt pótbefizetéseket  az alapító részére vissza kell  
fizetni.  Visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése esetén kerülhet sor. 
 
7.Üzletrész 
 
  A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
 
8.Az üzletrészek átruházása, felosztása 
  A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
  Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel. 
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  Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új taggal egészül ki 
és  így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági 
szerződésre módosítani.   
 
9.A nyereség felosztása 
 
  Az alapítót, a társaságnak a Gt. 132.§ (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani 
rendelt  a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve 
a szabad  eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti 
meg. 
  Az adózott eredmény felosztásáról, ezen belül a társaság törzstőkéjének felemeléséről és 
az  Alapító részére kifizetendő osztalék meghatározásáról az alapító dönt.  
 
 
10.Az alapítói határozat 
 
   A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és erről a 
vezető   tisztségviselőt írásban értesíti.  
   Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény   
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.  
 
11.Az ügyvezető 
 
   A társaság ügyvezetését az alapító által megbízott ügyvezető látja el. Az ügyvezető 
   köteles ellátni a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és más 
jogszabályokban, a jelen alapító okiratban, a társaság szabályzataiban előírt, továbbá az 
alapító rendelkezéséből  adódó  ügyvezetői feladatokat. 
 
   A társaság ügyvezetője: 
  Megyeri Imre 
  Anyja neve. Pásztor Éva 
  Születési helye és ideje: Tatabánya, 1957. június 23. 
  lakcíme: 2800 Tatabánya, Kossuth L utca 105. 
 
  Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól: 2014. január 1-én kezdődik  és 2014. 
május 31. napjáig érvényes.    Módosítva a 250/2013.(V.15.), 577/2013.(XII.19.),  Tata 
Kt. határozattal 
 
12.A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. 
     A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott 

vagy   nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy a nevét közjegyző által 
hitelesített módon aláírja.  
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12/.A A társaság felügyelő bizottsága  
 
Az ügyvezetés ellenőrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.  
 
      A felügyelő bizottsági tagok megbízatása  2011. november  1- től - 2014. október 31-
ig  tartó 3 (három) év határozott időre szól. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
-Sasvári Beáta              2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos 
-Fekete Gyula              2890 Tata,  Mindszenty tér 2.  sz. alatti lakos 
-Viczena József           2890 Tata,  Fekete út 5. fsz. 1. sz. alatti lakos   
 
13.A társaság könyvvizsgálója: 
 
    Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság, cégjegyzékszám: 
    13-10-040594,  
    Képviselő: Kristóf Jánosné 
    2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a. 
    könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001504 
 
   Könyvvizsgálatért felelős: Kristóf Jánosné (a.n.Valkó Rozália) 2100 Gödöllő, Hegedűs  
Gy  utca 2/a. szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001234. 
 
  A könyvvizsgáló megbízatása 2011. március 30. napjától – 2015. december 31. napjáig 
szól.  .  
 
14.A társaság megszűnése 
 
    A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon az alapítót illeti meg. 
 
15.Egyéb rendelkezések 
 
     A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a  kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló  2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem 
szabályozott  vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Tata, 2013.   
                                                                                      Az alapító nevében: 
                                                                                            Michl József 
                                                                                          polgármester s.k. 
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Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:  Megyeri Imre ügyvezető 
   
 
 

A.)  N a p i r e n d :  
 

           Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor  megvalósítása  
           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó:    Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, ahol „Testvérvárosok 
üvegkönyve köztéri szobor megvalósítására és elhelyezésére Tatán” címmel 
nyert támogatást. Kéri, hogy a város a jövő évi költségvetésében önerővel 
egészítse ki a megvalósításhoz szükséges összeget. Több szempontból is 
érdekes javaslatról van szó, mert ilyen köztéri szobor, műalkotás nem nagyon 
létezik, tehát újdonság lenne a városban. Javasolja, a határozati javaslatban 
szereplő pontokról hozzon a képviselő-testület döntést. Köszöni a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság munkáját, amivel segítette ezt a határozati javaslatot 
megújítani, és így mindenki számára elfogadható.   
 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
hangsúlyozza, valóban különleges ez a szobor, és egyedi volt az ügymenete, 
mert nem fordult elő eddig, hogy pályázat beadása után kerül a képviselő-testület 
elé a kérelem. Jegyző asszony segítségével a bizottság olyan javaslatsort 
fogalmazott meg, és elfogadásra javasol, ami nem veti az újszerűséget, de több 
ismeretet kellene tudni róla. A bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
B r u n n e r  Sándor képvisel ő is egyetért azzal, ami a határozati javaslat 3. 
pontjában szerepel, hogy meg kell nézni a szobor elhelyezésének alternatíváit, 
mert a bevezető részben az szerepel, hogy az Angol parkba kerül elhelyezésre, 
de lehet, hogy még látványosabb, központibb helyet is lehetne találni. Támogatja, 
a határozati javaslatot.  
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M i c h l  József polgármester örül annak, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat aktív módon ilyen dolgokra is vállalkozik, ami jó dolog, az 
önkormányzat pedig segít az ügyben, és jó helyet talál a szobor elhelyezésére, 
ami akár lehet az Angol park is, de végig kell nézni a lehetséges helyeket. 
 
K a s z á l  József képvisel ő szerint, az előterjesztés ügyrendi szempontból sem 
felel meg, hiszen köztudott, hogy az előzményeket, és azok felvetődését le kell 
írni egy előterjesztésben. A testület előtt egy 3.800 EFt-ot pályázat van, és az 
önkormányzat részéről hozzájárulás a szoborállításhoz. Se műleírás, se tartalmi 
rész nincs, a szobor méreteit, esztétikai megjelenését nem vázolja fel a 
képviselő-testület számára. Fontosnak tartja kiemelni, elvileg valóban egyet lehet 
érteni ilyen kezdeményezéssel, de meg kellett volna előzni egy önkormányzati 
elvi hozzájárulásnak, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani. Annak örül, hogy 
méltónak tartotta az a grémium, amely megítélte a 3.800 EFt-ot, viszont az 
önkormányzatot egy utólagos fizetési kényszerbe hozta ezáltal, hogy kiegészítse 
a szükséges önerőt. A szobor elhelyezésének helyszínéről is lehet gondolkodni,  
viszont elkerülendő további hasonló kezdeményezés az önkormányzat 
megkeresése nélkül.  
 
M i c h l  József polgármester  már említette, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló testület, nincs rá hatása  Tata Város Önkormányzatának. 
Sajnos ezeknél a pályázatoknál nagyon rövid a határidő, és mire összeáll a 
projekt, amit be lehetne mutatni, elmondani, addigra már be is kell adni a 
pályázatot. A testület látja, az esetek többségében nem ez a jellemző. 
 
K i r á l y  István képvisel ő is osztja Brunner Sándor képviselőtársa véleményét, 
hogy a szobor helye nem a legmegfelelőbb lenne az Angol parkban, azért sem, 
mert egy rehabilitációs munka előtt áll. Frekventáltabb helyen kellene a 
látványos, köztéri szobrot elhelyezni. 
 
M i c h l  József polgármester  várja az elhelyezés helyszínére az ötleteket. 
 
S z a b ó  Gyula képvisel ő megerősíti Polgármester úr véleményét, hogy akár 
civil szervezet, akár más önkormányzat önállóan jöhet javaslattal, de nyilván, 
amikor az önkormányzat egy ilyenbe bekapcsolódik, óvatosnak kell lennie. A 
pénzügyi és városfejlesztési bizottság pontosan ezeket a szempontokat vizsgálta, 
mert nem egy mindennapos mű. Meg kell ennek a veszélyét, szélhatását is 
vizsgálni, meg kell nézni a művészeti oldalát, az újdonság oldalát, van-e a világon 
ilyen. Körültekintést igényel, az önkormányzat nem mondhatja azonnal rá, hogy 
ez jó, mehet. 
 
M i c h l  József polgármester  javasolja, és kéri, hogy az alkotó jöjjön el egy 
informális ülésre, ahol makettal, vetítéssel, a lehető legprecízebben bemutatja az 
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alkotást, és a műszaki járulékait is ismerteti. A  képviselőtársak közül akit érdekel, 
ráér, az tegye meg, hogy eljön erre az informális ülésre. 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, a tatai lakosságot, hogy hivatalosan is lezárult 
az Angol park rehabilitációjának közbeszerzése, december 30-án szerződést 
tudnak kötni a kivitelezővel, ami azt jelenti, január első napjaiban elindulhat az 
Angol park projektje, megújítása, s újabb 250 MFt-ot nyertünk az Angol park 
vizeinek és zöldfelületeinek rehabilitációjára is, ami azt jelenti, valóban a jövő 
esztendőben egy komoly megújulás jöhet létre az Angolpark területén. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

1. tudomásul veszi a Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Testvérvárosok 
üvegkönyve köztéri szobor megvalósítására és elhelyezésére Tatán” című 
pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatást. 

2. a tulajdonosi hozzájárulás megadásához részletes tájékoztatást kér a 
műalkotás szakmai, szellemi koncepciójáról és paramétereiről. 

3. a szobor elhelyezési lehetőségeire szóba jöhető közterületi ingatlanokra 
vonatkozó alternatívákat kell a tulajdonos elé beterjeszteni. 

4. az önerőhöz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a 2014. évi 
költségvetés elfogadásakor dönt. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
580/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

„Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor megvalósí tása” 
pályázatról 

  
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

1. tudomásul veszi a Német Nemzetiségi Önkormányzat a „Testvérvárosok 
üvegkönyve köztéri szobor megvalósítására és elhelyezésére Tatán” című 
pályázat megvalósításáról szóló tájékoztatást. 

2. a tulajdonosi hozzájárulás megadásához részletes tájékoztatást kér a 
műalkotás szakmai, szellemi koncepciójáról és paramétereiről. 

3. a szobor elhelyezési lehetőségeire szóba jöhető közterületi ingatlanokra 
vonatkozó alternatívákat kell a tulajdonos elé beterjeszteni. 

4. az önerőhöz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról a 2014. évi 
költségvetés elfogadásakor dönt. 
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Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző  
 
 
 
12.  N a p i r e n d :  
 

Az önkormányzat által kötött közoktatási, közm űvelődési   
megállapodások és a szociális,   valamint a gyermek jóléti ellátási 
szerződések értékelése   

       Előterjeszt ő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
       Előadó : Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens                           
 
A napirend tárgyalásán jelen van: Miklós Istvánné, a Juniorka Alapítványi Óvoda  
vezetője, Csíkné Mészáros Klára, a Juniorka Alapítványi Bölcsőde vezetője,                           
Kovaliczky István igazgató, TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete,                          
Farkasdi László elnök, Pötörke Népművészeti Egyesület. 
 

 
M i c h l  József polgármester köszönti a napirend tárgyalására meghívott 
vendégek közül azokat, akik megjelentek. 
 
R o b o z n é  Sch őnfeld Zsuzsanna alpolgármester azt gondolja, azok a 
beszámolók, értékelések, amelyek elkészültek, hűen tükrözik azokat a 
feladatvállalásokat, melyet Tata város érdekében végeznek ezek a civil 
szervezetek.  Talán mindenki emlékszik, hogy a Magyary Tervben 
meghatározásra került, hogy olyan együttműködést alakítanak ki a tatai civil 
szervezetekkel, ahol nem csak kulturális, hanem szociális, és gyermekjóléti 
feladatokban is közösséget vállalnak együtt. Ezúton is megköszöni a 
beszámolókat, az elvégzett tevékenységet. A humán és ügyrendi bizottság 
ülésén némi kérdések felvetődtek, és sok esetben elhangzott a bizottság 
elnökétől, hogy szeretnék kérni a civil szervezetek képviselőitől, amennyiben 
lehetőségük van, a bizottsági ülésen jelenjenek meg, mert ha nem jelennek meg, 
nem tudnak kérdéseket feltenni a beszámolókkal kapcsolatban. 
A beszámolók szöveges értékelése megfelel a civil szervezetek által végzett 
tevékenységnek, viszont némi pénzügyi elszámolási gondok adódnak, amelyben 
a hivatal munkatársainak a segítségét megköszöni, mert ezek a kiegészítések 
megtörténtek az egyeztetések alapján, beérkeztek a megfelelő pénzügyi 
elszámolások, így nyugodtan elfogadhatja a testület a beszámolókat. 
 
M i c h l  József polgármester  köszöni Alpolgármester asszony kiegészítését.  
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
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bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság valóban nehezményezte, hogy a megállapodásokat 
megkötő szervezetek, intézmények nem minden képviselője volt jelen a bizottság 
ülésén. A beszámolók többségét – négyet - a bizottság jelenlévő 7 tagja, 
egyhangú, 7 igen szavazattal támogatta,  kettőt - Concerto Nonprofit Kft., 
valamint a Kenderke Néptáncegyesület beszámolóját - pedig 5 igen szavazattal, 
2 tartózkodással támogatott.  
 
M i k l ó s   Istvánné, a Juniorka Alapítványi Óvod a vezetője megköszöni a 
alapítványi óvoda, bölcsőde dolgozói, gyermekei, szülői munkaközössége 
nevében a 2013. évben kapott támogatást, és azt a plusz támogatást, amelyet a 
képviselő-testület az előző havi ülésén szavazott meg az óvoda működtetésére. 
Megköszöni azt az odafigyelést, segítőkészséget, amit tapasztalnak nap, mint 
nap folyamatosan, amiből érzik, hogy számítanak a munkájukra, elismerik a 
tevékenységüket, és igyekeznek ennek megfelelni a továbbiakban is. Az 
alapítványi óvoda és bölcsőde nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a 
képviselő-testületnek, a családjaiknak, és eredményekben gazdag Boldog Új 
Esztendőt kíván. 
 
M i c h l  József polgármester  köszöni a szép szavakat, és a testület nevében 
viszont kívánja valamennyi egyesületnek, civil szervezetnek, alapítványnak az 
idei esztendő karácsonyához adható minden szépet és jót, főleg azt az erőt, 
amivel a jövő esztendőben is tudják folytatni ezt a szép feladatot, amit végeznek. 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés határozati javaslatát, 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 
Alapítványi Óvoda beszámolóját a 2013. évi feladatellátásról. 

 
2. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 

Alapítványi Bölcsőde beszámolóját a 2013. évi feladatellátásról. 
  

3. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pötörke  
     Népművészeti Egyesület 2013. évi közművelődési programjairól szóló 

beszámolóját. 
 

4. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TIT Komárom-
Esztergom Megyei Egyesület 2013. évi közművelődési programjairól 
szóló beszámolóját. 
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5.  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Concerto 
Nonprofit Kft. 2013. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 

 
6. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kenderke 

Néptáncegyesület 2013. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
581/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

Az önkormányzat által kötött közoktatási, közm űvelődési megállapodások 
és a szociális, valamint gyermekjóléti ellátási sze rződések értékelésér ől 

 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 
Alapítványi Óvoda beszámolóját a 2013. évi feladatellátásról. 

 
2. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 

Alapítványi Bölcsőde beszámolóját a 2013. évi feladatellátásról. 
 
3. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pötörke  

Népművészeti Egyesület 2013. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 

 
4. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TIT  

Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 2013. évi közművelődési 
programjairól szóló beszámolóját. 

 
5. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Concerto 

Nonprofit Kft. 2013. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 

 
6. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kenderke 

Néptáncegyesület 2013. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 

 
Határid ő: értesítésre: 2013. december 21. 
Felelős:    Michl József polgármester 
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13.  N a p i r e n d :  
 

Az Intézmények Gazdasági Hivatala Szervezeti és M űködési   
Szabályzatának jóváhagyása  

     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
     
Az ülésen jelen van: Riszter Jánosné, az Intézmények Gazdasági Hivatala   
igazgatója. 
                          

 
M i c h l  József polgármester  köszönti Riszter Jánosnét az IGH igazgatóját. 
  
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az IGH Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/11-347/2013. sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Intézmények Gazdasági Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
582/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

Az Intézmények Gazdasági Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/11-347/2013. sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Intézmények Gazdasági Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Határid ő: 2014. január 1. 
Felelős:   dr. Kórósi Emőke jegyző 
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M i c h l  József polgármester  bejelenti, Advent időszakában minden 
alkalommal szokás, hogy meglátogatnak bennünket valamelyik óvoda gyermekei. 
Az idei esztendőben a Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda kisgyermekei 
szeretnének szép karácsonyt kívánni a jelenlévőknek.  
 
 

A Tata-Agostyáni BERGENGÓCIA ÓVODA óvodásai karácso ny köszönt ő  
ünnepi m űsort adnak a képvisel őknek. 

 
 
M i c h l  József polgármester  megköszöni a műsort. 
 
 

14. N a p i r e n d :  
 

A 2014-2020. évekre szóló Kulturális Koncepció 2014 . évi   
feladattervének  meghatározása  

          Előterjeszt ő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
          Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
 
      

 
M i c h l  József polgármester  kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a kulturális koncepció 2014. évi feladattervének meghatározását. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő felveti, meglehetősen sok feladatot tartalmaz a 
feladatterv a 2014. évre. Tavaly is elmondta a hasonló napirend tárgyalásán, 
hogy ami igazán hiányzik, a forrásigény megjelölése. Az sem gond, ha a 
költségvetés teljesítése kapcsán véglegesednek a feladatokra rendelt források, 
de ha végignézik a feladatsort, látszik, meglehetősen komoly forrásigénye van, 
és ha még hozzátesszük azokat a feladatokat, amelyek nem szerepelnek a 
feladatok között, de az előterjesztés utolsó részében szerepelnek, mint a 
Kőfaragó ház, Helyőrségi Klub, Kossuth tér, Eszterházy kastély, amelyek nyilván 
a 2014-es esztendőben nem férnek bele teljes egészében, de ennek a 
forrásnagyságát jó lenne meghatározni. Látható, miközben a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság igyekszik olyan helyzetet teremteni, hogy a 
költségvetés készítése kapcsán kerüljenek ezek véglegesítésre, de folyamatosan 
születnek olyan döntések, amelyek forintosítva is előirányzatokat tartalmaznak, 
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tehát nem ártana, ha erre a területre is lehetne látni, milyen forrásigény van, 
illetve ennek alapján lehetne ténylegesen végrehajtani ezeket a feladatokat. 
Előfordulhat, hogy határidővel, felelőssel megjelölt feladatok vannak, és nem 
kerül forrás rá. Azt szeretné, ha a hivatal kulturális feladataival foglalkozó 
munkatársa, a Tatai Városkapu Zrt. kidolgozná ezt a költségvetés tervezésének 
idejére, hogy ezeket a feladatokat is sorolni lehessen, és a fontossági 
sorrendeket fel lehessen állítani. 
 
K a s z á l  József képvisel ő már említette, hogy a humán és ügyrendi bizottság 
egyhangúan támogatta a feladatterv meghatározását, a rövidtávú programok 
lebonyolítását. Gerébi Ákos képviselőtársa hiányolta a forrás és pénzügyi 
hátteret. Számbavették azokat a megkezdett programokat, amelyekre korábban 
képviselő-testületi döntések születtek, akár a Gutay Galéria, akár a Menner 
Bernát Zeneiskola Művészeti centrummá fejlesztése, a Vár udvar rendbehozatala 
ügyében, mert korábban már elindultak ezekben is a munkálatok, és ezeknek a 
végső megoldását szeretnék 2014-ben megvalósítani. A Kőfaragó háznál a 
pályázati lehetőségek is talán jobban megnyílnak, korábban is voltak pályázati 
lehetőségek,  volt amikor nyert az önkormányzat, volt amikor másra kellett a 
pályázati lehetőség. Számba vették azokat a lehetőségeket, amelyek elindultak a 
kulturális koncepció kapcsán, és nyilván a hosszabb távú tervezéshez mellékelni 
kell a költségvetési részt is, valamint az Eszterházy kastéllyal kapcsolatos 
megoldást, ami nem az önkormányzatunktól függ. 
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Kulturális 
Koncepciójának végrehajtására készült, I-11-359/2013. sz. előterjesztés 
mellékletét képező 2014. évi feladattervét jóváhagyja és megbízza a 
Polgármestert a feladatterv végrehajtásával. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
583/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A 2014-2020. évekre szóló Kulturális Koncepció 2014 . évi  
feladattervének meghatározásáról 

  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Kulturális 
Koncepciójának végrehajtására készült, I-11-359/2013. sz. előterjesztés 
mellékletét képező 2014. évi feladattervét jóváhagyja és megbízza a 
Polgármestert a feladatterv végrehajtásával. 
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Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
   
 
   

15. N a p i r e n d :  
 

 Beszámoló a sportkoncepció 2013. évi intézkedési te rvében  
            foglaltakról  
           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó:          Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 
      
 
M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 

 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság a beszámolót megtárgyalta és a 2013. évi intézkedési 
tervben foglaltak teljesülését egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a testületnek. Megköszöni az előterjesztést a hivatal részéről, Schäfferné Czirok 
Verának, aki számba vette a célkitűzéseket, feladatokat, amelyeket igényesen 
végre is hajtottak. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a I/11-341/2013 sz. 
Előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja a sportkoncepcióban foglalt 
feladatok végrehajtására elfogadott 2013. évi intézkedési terv végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
584/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a beszámoló a sportkoncepcióban foglalt feladatok v égrehajtására 
elfogadott 2013. évi intézkedési terv végrehajtásár ól 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a I/11-341/2013 sz. 
előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja a sportkoncepcióban foglalt 
feladatok végrehajtására elfogadott 2013. évi intézkedési terv végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 



 58 

Határid ő:  2013. december 18. 
Felelős: Michl József polgármester  
 

 
16. N a p i r e n d :  

         
 1880/3. hrsz.ú (piaci téri) ingatlan cseréje   

           Előterjesztõ : Michl József polgármester  
           Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és                   

vagyongazdálkodási csoportvezetõ  
       
A napirend tárgyalásán jelen van: Kukucska Dávid, Lidl Bt. cégvezetõ.  

 
 

M i c h l  József polgármester köszönti Kukucska Dávidot a Lidl Bt. 
cégvezetőjét.   
 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. Hozzáfűzi, hosszú évek után, 
talán ez egy olyan kompromisszumos lehetőség, hogy azok a városfejlesztési 
elképelések, amely ennek a területnek a közúttal való megközelítésének 
szabályzás szerinti végrehajtását elősegíti, jó úton halad. Reméli, a két fél a 
szerződést aláírja, és előbb utóbb megvalósulhat az átminősítés. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő is utal arra, hogy a pénzügyi és városfejlesztési 
bizottság támogatta, hogy elmozduljon ennek a területnek a rendezése. Lassan 
10 éve, hogy közös fejlesztésben gondolkodtak, s azt gondolja, ez a 
területrendezés abban az irányban hat, hogy valami elmozdulhasson ezen a 
területen. Megkérdezné a cégvezetőtől, aki talán választ tud adni arra, hogy 
hogyan állnak a fejlesztéssel, mit gondolnak időben, ütemben, főprojekt célban 
ennek a területnek a hasznosításával. 
 
K u k u c s k a  Dávid, Lidl Bt. cégvezetõje  jelzi, nem régóta kapcsolódott be a 
projektbe, de úgy látja, valóban régóta húzódó ügyről van szó, nyilván vannak 
ezen kívül más akadályai is a fejlesztésnek, de igyekeznek, és céljuk az, hogy 
Tatán megvalósítsanak egy áruházat. Hogy erre mikor adatik meg a lehetőség, 
azt jelenleg nem tudja megmondani, de továbbra is tervben van. 
 
M i c  h l  József polgármester köszöni a választ. 
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További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az előterjesztés 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/6. hrsz.ú ingatlanból az I.11-

353/2013. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét 
képező csereszerződés szerint kialakításra kerülő, a 1879/35. kivett közút és 
1879/39. hrsz-ú kivett közterület kialakítását követően visszamaradó területet, 
és üzleti vagyonná minősíti, mivel a visszamaradó ingatlanrész közcélú 
funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése 
összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 

 
2. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/14. hrsz-ú ingatlant, és kivett 

beépítetlen területté minősíti a az I.11-353/2013. sz. előterjesztés 1. 
mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét képező csereszerződés szerint 
kialakításra kerülő 1879/39. hrsz-ú ingatlant, mivel az ingatlan közcélú 
funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése 
összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.11-353/2013. sz. előterjesztés 2. 

mellékletét képező csereszerződést a Lidl Bt.-vel aláírja. 
 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
585/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a 1880/3. hrsz.ú (piaci téri) ingatlan cseréje 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/6. hrsz-ú ingatlanból az I.11-

353/2013. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét 
képező csereszerződés szerint kialakításra kerülő, a 1879/35. kivett közút és 
1879/39. hrsz.ú kivett közterület kialakítását követően visszamaradó területet, 
és üzleti vagyonná minősíti, mivel a visszamaradó ingatlanrész közcélú 
funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése 
összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 

 
2. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a 1879/14. hrsz-ú ingatlant, és kivett 

beépítetlen területté minősíti a az I.11-353/2013. sz. előterjesztés 1. 
mellékletét képező vázrajz és a 2. mellékletét képező csereszerződés szerint 
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kialakításra kerülő 1879/39. hrsz-ú ingatlant, mivel az ingatlan közcélú 
funkciója már megszűnt és az ingatlan vagyon ezen részének átminősítése 
összhangban áll az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.11-353/2013. sz. előterjesztés 2. 

mellékletét képező csereszerződést a Lidl Bt.-vel aláírja. 
 
Határid ő: szerződéskötésre: 2014. január 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
        Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 

17. N a p i r e n d :  
       
     A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanban  
            bankautomata kialakítása  
            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
            Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoport vezetője 
 
               
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke  
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslat a.) 
variációját. Megemlíti, hogy a mellékelt szerződésben olyan módosítást 
javasoltak, ami már a jelen mellékletben szerepel is, hogy az automata 
kialakítása úgy történjen, hogy az ne zavarja a megmaradó üzlethelyiség 
hasznosítását. A II. határozati javaslatot is 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolja a bizottság, mely a Rákóczi utca 9. sz. alatti ingatlanra 
vonatkozó pályázati kiírás módosítására vonatkozik. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés I. határozati javaslat a.) variációját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 

1. bérbe ad a Pannon Takarék Bank Zrt. részére 6 m2 nagyságú ingatlan 
részt a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú üzletből 
bankautomata elhelyezése céljából 1848,-Ft/m2/hó + Áfa bérleti díj mellett 
2014. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig, amennyiben a Tata, 
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Rákóczi u. 5. szám alatti társasház lakói hozzájárulnak a bankautomata 
elhelyezéséhez. 

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a I.11-355/2013. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

3. hozzájárul a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú üzletből 6 m2 
nagyságú helyiség kialakításához a Pannon Takarék Bank Zrt. 
költségviselése mellett. 

4. felhatalmazza a polgármestert a bankautomata elhelyezésével 
kapcsolatos nyilatkozatok aláírására 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
586/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanban bankautomata 
kialakításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 

1. bérbe ad a Pannon Takarék Bank Zrt. részére 6 m2 nagyságú ingatlan 
részt a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú üzletből 
bankautomata elhelyezése céljából 1848,-Ft/m2/hó + Áfa bérleti díj mellett 
2014. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig, amennyiben a Tata, 
Rákóczi u. 5. szám alatti társasház lakói hozzájárulnak a bankautomata 
elhelyezéséhez. 

2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a I.11-355/2013. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 

3. hozzájárul a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú üzletből 6 m2 
nagyságú helyiség kialakításához a Pannon Takarék Bank Zrt. 
költségviselése mellett. 

4. felhatalmazza a polgármestert a bankautomata elhelyezésével 
kapcsolatos nyilatkozatok aláírására 

 
Határid ő: 2014. január 14. 
Felelős:    Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
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1. módosítja a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlan 
pályázati kiírásában szereplő üzlet nagyságát 69 m2-re, a minimális bérleti 
díjat 127.512,-Ft/hó + Áfa összegre. 

2. felkéri a polgármestert a pályázati kiírás módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
587/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
pályázatról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 

1. módosítja a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlan 
pályázati kiírásában szereplő üzlet nagyságát 69 m2-re, a minimális bérleti 
díjat 127.512,-Ft/hó + Áfa összegre. 

2. felkéri a polgármestert a pályázati kiírás módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

 
Határid ő: 2014. január 14. 
Felelős:    Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

18. N a p i r e n d :  
    

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendel őintézet bérleti    
szerződés meghosszabbítási kérelem  

            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
            Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető  
 
M i c h l  József polgármester jelzi, egy költségalapú bérlakás bérleti 
lehetőségének meghosszabbításáról kell dönteni, amelyet a kórház használ. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 

 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
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szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Mindszenty tér 16. fsz. 2. 
szám alatti költség alapú bérlakás bérlőjeként az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és Rendelőintézet dolgozóját, Bodnariuc Jánost öt év időtartamra 
ismételten kijelöli. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
588/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

bérleti szerz ődés meghosszabbításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Mindszenty tér 16. fsz. 2. 
szám alatti költség alapú bérlakás bérlőjeként az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és Rendelőintézet dolgozóját, Bodnariuc Jánost öt év időtartamra 
ismételten kijelöli. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester 
              dr. Kórósi Emőke jegyző  
 
 
 

19. N a p i r e n d :  
 

            a.) A Csillagsziget Bölcs őde vezetőjének felmentési kérelme   
            b.) A Csillagsziget Bölcs őde vezetésére pályázat kiírása   
            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
            Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                  Takács Zoltán személyügyi referens   
     
A napirend tárgyalásán jelen van: Séráné Kovács Gizella bölcsődevezető. 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Séráné Kovács Gizella bölcsődevezetőt. 
Tájékoztatja a képviselőtársakat arról, hogy Séráné Kovács Gizella bölcsővezető 
azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy 40 éves munkaviszonyának megléte miatt, a 
törvény ezen lehetőségét kihasználva, nyugdíjba vonulhasson, és kérte a 
felmentését. 
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Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal támogatja  
a Csillagsziget Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
M i c h l  József polgármester  a III. határozati javaslathoz bizottság tagjának 
javasolja Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezetőt, és Robozné Schőnfeld 
Zsuzsanna alpolgármestert, a szakmai érdekképviseleti szervezetet pedig felkéri, 
képviseltesse magát a bírálaton. 
 
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az előterjesztés I. határozati 
javaslatát  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Séráné Kovács Gizella 
közalkalmazott a Csillagsziget Bölcsőde (2890 Tata, Új út 14/a.) vezetőjének 
kérelmére jogviszonyát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 30.§ (4) bekezdés  alapján 2014. szeptember 1. napi hatállyal 
felmentéssel megszünteti. 
Felmentési ideje 2014. január 1. napjától 2014. szeptember 1. napjáig tart. 
A felmentési időn belül 2014. május 1. napjától 2014. szeptember 1. napjáig a 
munkavégzési kötelezettség alól a munkáltató mentesíti. 
 
A (Kjt.) 30.§ (4) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt 
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételekkel a 
felmentési idő leteltekor rendelkező közalkalmazott kérelmezi. 
 

Indokolás: 
Séráné Kovács Gizella 2013. november 20-án kelt levelében fentiekre 
hivatkozással kezdeményezte jogviszonyának felmentéssel való megszüntetését. 
A közalkalmazott a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételek megállapításához szükséges 
jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatóság  XII-L-100/286-10/2013 számú  
határozatával igazolta. 
 
A közalkalmazott felmentése, melyet kérelmével kezdeményezett, kétséget 
kizáróan valós és okszerű indokokon alapul, így attól a fent hivatkozott 
jogszabályi rendelkezések értelmében a munkáltató nem térhet el. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

589/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
A Csillagsziget Bölcs őde vezetőjének felmentésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Séráné Kovács Gizella 
közalkalmazott a Csillagsziget Bölcsőde (2890 Tata, Új út 14/a.) vezetőjének 
kérelmére jogviszonyát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 30.§ (4) bekezdés  alapján 2014. szeptember 1. napi hatállyal 
felmentéssel megszünteti. 
Felmentési ideje 2014. január 1. napjától 2014. szeptember 1. napjáig tart. 
A felmentési időn belül 2014. május 1. napjától 2014. szeptember 1. napjáig a 
munkavégzési kötelezettség alól a munkáltató mentesíti. 
 
A (Kjt.) 30.§ (4) bekezdése értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt 
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételekkel a 
felmentési idő leteltekor rendelkező közalkalmazott kérelmezi. 
 

Indokolás: 
Séráné Kovács Gizella 2013. november 20-án kelt levelében fentiekre 
hivatkozással kezdeményezte jogviszonyának felmentéssel való megszüntetését. 
A közalkalmazott a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 18.§ (2a) bekezdésében foglalt feltételek megállapításához szükséges 
jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatóság  XII-L-100/286-10/2013 számú  
határozatával igazolta. 
 
A közalkalmazott felmentése, melyet kérelmével kezdeményezett, kétséget 
kizáróan valós és okszerű indokokon alapul, így attól a fent hivatkozott 
jogszabályi rendelkezések értelmében a munkáltató nem térhet el. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés II. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Csillagsziget 
Bölcsőde magasabb vezetői beosztás ellátására az alábbi pályázati kiírás szerint: 
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Tata Város Önkormányzata  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Csillagsziget Bölcs őde  
 

intézményvezet ő (magasabb vezet ő)  
beosztás ellátására.  

 
A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A vezet ői megbízás id őtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.05.01.- tól 2019.04.30.-ig szól.  
 
A munkavégzés helye:  
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 14/A.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges 
feladatok:  
Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátás biztosítása a 3 éven aluli gyermekek 
részére, az intézmény vezetői feladatainak ellátása, szakmai munka irányítása.  
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek:  

• Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. 
Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és 
szakképzettség ,  

• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
kinevezhető,  

• legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

• büntetlen előélet, cselekvőképesség,  
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• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy,  

•  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval 
szemben ne álljon fenn,  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 

• részletes szakmai önéletrajz,  
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,  
• végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok 

közjegyző által hitelesített másolata,  
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására,  
• szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,  
• nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,  

•  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,  

•  a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot 
véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak.  

 
A beosztás betölthet őségének id őpontja:  
A beosztás legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  A megjelenést követő 30. nap  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ősz Tibor nyújt, a 34/588-
663 -as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I-359/2013 , valamint a beosztás megnevezését: 
intézményvezető.  

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Megjegyzés [MB1]:  
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A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. A pályázat 
eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.  
 
A pályázat elbírálásának határideje:  A benyújtási határidőt követő első testületi 
ülés.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:  

•  www.tata.hu 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny 
• Szociális Közlöny 
• Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:   
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a 
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő 
munkakörbe történik. Közszolgálati jogviszonyba történő kinevezés esetén négy 
hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban 
/eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot 
tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell 
figyelembe venni. A pályázatokkal kapcsolatban a Képviselő-testület a pályázati 
határidő lejártát követő első ülésén hozza meg döntését. A Képviselő-testület 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 Képvisel ő-testületének 
590/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

Csillagsziget Bölcs őde magasabb-vezet ői pályázat kiírásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Csillagsziget 
Bölcsőde magasabb vezetői beosztás ellátására az alábbi pályázati kiírás szerint: 
 
 

Tata Város Önkormányzata  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 
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Csillagsziget Bölcs őde  
 

intézményvezet ő (magasabb vezet ő)  
beosztás ellátására.  

 
A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A vezet ői megbízás id őtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.05.01.- tól 2019.04.30.-ig szól.  
 
A munkavégzés helye:  
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 14/A.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges 
feladatok:  
Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátás biztosítása a 3 éven aluli gyermekek 
részére, az intézmény vezetői feladatainak ellátása, szakmai munka irányítása.  
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek:  

• Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. 
Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és 
szakképzettség ,  

• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
kinevezhető,  

• legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

• büntetlen előélet, cselekvőképesség,  
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett személy,  
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•  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott ok a pályázóval 
szemben ne álljon fenn,  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 

• részletes szakmai önéletrajz,  
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,  
• végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok 

közjegyző által hitelesített másolata,  
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására,  
• szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,  
• nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn,  

•  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,  

•  a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot 
véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak.  

 
A beosztás betölthet őségének id őpontja:  
A beosztás legkorábban 2014. május 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  A megjelenést követő 30. nap  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ősz Tibor nyújt, a 34/588-
663 -as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére 
történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I-359/2013 , valamint a beosztás megnevezését: 
intézményvezető.  

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. A pályázat 
eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.  
 

Megjegyzés [MB2]:  
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A pályázat elbírálásának határideje:  A benyújtási határidőt követő első testületi 
ülés.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:  

•  www.tata.hu 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny 
• Szociális Közlöny 
• Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:   
Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a 
vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő 
munkakörbe történik. Közszolgálati jogviszonyba történő kinevezés esetén négy 
hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban 
/eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot 
tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell 
figyelembe venni. A pályázatokkal kapcsolatban a Képviselő-testület a pályázati 
határidő lejártát követő első ülésén hozza meg döntését. A Képviselő-testület a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon 
szerezhet.  
 
Határid ő: közzétételre, 2014. január 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés III. 
határozati javaslatát, kiegészítve a javasolt két személlyel, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget Bölcsőde 
magasabb vezetői  beosztásának ellátására  pályázatot benyújtók 
meghallgatására legalább három tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel kell hogy 
rendelkezzenek. A bizottság tagja nem lehet a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója, kivéve a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja. 
 

A bizottság tagjai: 
 
1.) Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető (a pályázat előkészítője, vagy 

képviselője),  
2.) szakmai érdekképviseleti szövetség, egyesület képviselője, vagy szakmai 

kollégium tagja, 
3) Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester (munkakör feladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági tag) 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
591/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

eseti bizottság létrehozásáról a Csillagsziget Bölc sőde magasabb vezet ői 
beosztás betöltésére beérkezett pályázatok vélemény ezéséhez 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget Bölcsőde 
magasabb vezetői  beosztásának ellátására  pályázatot benyújtók 
meghallgatására legalább három tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel kell hogy 
rendelkezzenek. A bizottság tagja nem lehet a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója, kivéve a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja. 
 

A bizottság tagjai: 
 

1. Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető (a pályázat előkészítője, 
vagy képviselője),  

2. szakmai érdekképviseleti szövetség, egyesület képviselője, vagy 
szakmai kollégium tagja, 

3. Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester (munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági tag) 

 
Határid ő: 2014. március 28.   
Felelős:  Michl József polgármester 
 

 
20. N a p i r e n d :  

 
  Vállalkozások foglalkoztatás-növel ő támogatása  

            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
            Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
M i c h l  József polgármester   elmondja, munkahelyteremtő támogatásra 
pályázatot írt ki önkormányzatunk. A támogatásra rendelkezésre álló összeg a 
pályázat kiírásakor 1,5 MFt volt. Három pályázat érkezett, 4 fő támogatására. 
Erre vonatkozóan a képviselő-testület döntését kéri. 
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Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke  
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal támogatja az előterjesztés határozati javaslatát. Az 1. napirend 
keretében a pénzügyi iroda előterjesztésében döntött a testület arról, hogy ennek 
a pályázati összegnek a kiegészítése megtörtént, tehát meg van a megfelelő 
keretösszeg. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat 
keretében az A.B.DENT Fogtechnikai Bt. (székhely: Tata, Komáromi u. 
5/a.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 500.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti. 
 

2. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat 
keretében a MOOWA Assembling Kft. (székhely: Tata, Honvéd u. 41.) 
pályázatát érvényesnek fogadja el és 1.000.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti. 

 
3. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat 

keretében a Zilion Nyelviskola és Fordító Szolgáltató Kft. (székhely: 
Tata, Vértesszőlősi u. 50.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 
500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
592/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

vállalkozások foglalkoztatás-növel ő támogatásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat 
keretében az A.B.DENT Fogtechnikai Bt. (székhely: Tata, Komáromi u. 
5/a.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 500.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti. 
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2. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat 
keretében a MOOWA Assembling Kft. (székhely: Tata, Honvéd u. 41.) 
pályázatát érvényesnek fogadja el és 1.000.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesíti. 

 
3. a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat 

keretében a Zilion Nyelviskola és Fordító Szolgáltató Kft. (székhely: 
Tata, Vértesszőlősi u. 50.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 
500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 
Határid ő: 2014. január 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző  
 
 

21. N a p i r e n d :  
 

  a.)Tájékoztató a Tatai járás munkaer ő-piaci helyzetér ől         
            Előterjeszt ő: Vámosiné Illés Márta a Tatai Járási Hivatal Járási 
                                          Munkaügyi    Kirendeltségének  vezetője 
            Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 
          b.) I. Tájékoztató a 2012-2013. években megvalósuló önk ormányzati     

közfoglalkoztatási programokról   
               Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
               Előadó:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 
              II. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatója  a 

közfoglalkoztatási   programok tapasztalatairól   
               Előterjeszt ő:  Jungvirthné Bús Erzsébet Tatai Városgazda   Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 
      c.) Szociális szövetkezet létrehozására irányuló kezdem ényezés   
            I. olvasat 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       
A napirend tárgyalásán jelen van: Kodermann Erzsébet szociális munkás. 
 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, ilyen formában még nem került a testület 
elé napirend. Megköszöni az együttműködőknek, Vámosiné Illés Mártának, a 
Tatai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének, Jungvirthné Bús 
Erzsébetnek a Tatai Városgazda Kft. ügyvezetőjének és Kodermann Erzsébet 
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szociális munkásnak azt az előkészítést, mellyel elkészült a beszámoló, 
tájékoztató Tata munkaügyi helyzetéről.  
 

a.) ponttal kapcsolatban:  
 

V á m o s i n é  Illés Márta a Tatai Járási Hivatal  Járási                                           
Munkaügyi    Kirendeltségének  vezet ője egy-két gondolatot kíván kiemelni a 
Tatai járás munka-erőpiaci helyzetéről. Úgy gondolja, a 2013. évet nagyon 
kedvező munkaerő piaci képpel zárták, illetve a jövő évre a prognózisokat 
ismerve, szintén kedvező képet mutat a járás munkaerő piac helyzete. Reggel 
kapta meg a novemberi adatokat, tehát az előterjesztés elkészítése óta ismét 
csökkent a munkanélküliségünk. 6,8 % a novemberi munkanélküliségi rátánk, 
ami 1243 főt jelent. Ebben jórészt benne vannak azok a munkaerő-piaci 
programok, amelyek az ősszel indultak (hátrányos helyzetű, tartós 
munkanélküliek elhelyezésére indított újradolgozó program, téli közfoglalkoztatási 
program első lépései). Kiemeli, több munkaerő-piaci program is volt országos, 
illetve megyei szinten, és a tatai járás foglalkoztatóira, illetve álláskeresők 
elhelyezkedésére a központi, illetve megyei programokból a pénzügyi keret közel 
¼-ét sikerült a tatai járásba lehívni. Ezt nagyon komoly segítségnek érzi, hiszen 
ezzel tudták részben a munkáltatók foglalkoztatását vagy megtartani, vagy 
bővítését segíteni. Mivel a tatai önkormányzat testületi ülésén van, így elmondja 
azt is, két olyan program van, ami az önkormányzatokat érintette a munkaerő 
piaci támogatások tekintetében. Az egyik a nyári diákmunka, mely keretében egy 
prevenciós céllal a diákokat tudták elhelyezni, illetve a téli közfoglalkoztatási 
program. Mind a kettő program megyei viszonylatban példaértékű, ami részben 
önkormányzati hozzáállásnak is köszönhető. Külön megköszöni Polgármester 
úrnak a hatékony együttműködést, hogy Tatán elmondhatják azt, sem a 
közfoglalkoztatás, sem a nyári diákmunka nem a településrendezési és fizikai 
munkakörökről szólt csak, hanem nagyon széleskörű munkaköröket tudtak 
kiajánlani. Szól arról is, hogy a munkáltatók egyre inkább igénybe veszik a 
munkaügyi kirendeltségek szolgáltatásait. Az év elején látszódik, hogy a 
regisztrált munkanélküliek száma nagyon megnőtt, ami részben a munkaügyi 
kirendeltséggel szembeni bizalom erősödését is jelenti, mert sok mindent tudnak 
ma már ajánlani a munkáltatóknak. A másik, ami segített ebben, hogy a 
munkavédelmi akcióterv keretében az egyik támogatási forma a legalább 6 
hónapra regisztráltak támogatása. Ez komoly adókedvezmény a munkáltatóknak, 
és ennek a hatása érződött is, mivel a II. félévben ezzel a támogatási formával 
kérték ki az embereket.  
 
M i c h l  József polgármester  megköszöni a kiegészítést.  
 
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
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K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen 
szavazattal támogatja  a beszámoló elfogadását. 

 
B o r s ó  Tibor képvisel ő elmondja, minden évben, a beszámolóban folyamatos 
fejlődés látható, ami számszerűsíthető. Látni lehet a statisztikai számokat a tatai 
járási, illetve megyei viszonylatban, és a különbséget is, akkor gondolja,  megyén 
belül, a tatai járás nem a legjobb, mert az 1646 fő véleménye szerint nagyon 
jelentős. Elmondja,  a Kormányzat adósságátvállalásának ígéretében a pozitív 
az, hogy átvállalja az önkormányzat adósságát, a feladat mellette az lesz, hogy 
olyan gazdaságfejlesztésbe, munkahelyteremtési részbe próbáljuk ezeket a 
szabad forrásokat beforgatni, ami hatékonyan csökkenti a foglalkoztatás 
statisztikai számát. Aki szeretne, és tud dolgozni, annak munkahely lehetőséget 
tudnak adni. Úgy gondolja,  a módszerekben is  összhangnak kellene lenni, mert 
látható, hogy a munkaügyi hivatalnak vannak országos, régiós, megyei 
programjai, az önkormányzatnak pedig lehetősége van a vállalkozásfejlesztési 
támogatásra, amit a kisvállalkozóknak kívánnak megadni. Úgy látja, 
kommunikációban az önkormányzat csatornái nem biztos, hogy elegek ahhoz, 
hogy eljusson ez a lehetőség a munkavállalókhoz, a munkaügyi hivatalnál sokkal 
több kapcsolat van, hiszen ez a fő feladata. Ezt kellene olyan szintre hozni, akár 
szinergikusan is elősegíti azt, hogy még jobban vegyék igénybe ezeket a 
szolgáltatásokat, kedvezményeket a vállalkozások, annak lehetőségét áttekinteni, 
hogy párhuzamosan tudjuk ajánlani a két lehetőséget. 
 
M i c h l  József polgármester  megköszöni az anyagot, és megerősíti, hogy a 
kistérség, és a város részéről is jó az együttműködés a munkaügyi 
kirendeltséggel, melyet szintén megköszön.  
Szeretnék, ha Tatán minden ember eljusson oda, hogy sikerült valamilyen 
munkalehetőséget találni.  
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot, a 
Tatai járás munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
593/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a Tatai járás munkaer ő-piaci helyzetér ől 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai járás munkaerő-
piaci helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
 

b.) I.  ponttal kapcsolatban  
     II. ponttal kapcsolatban  

 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő utal az anyag második részére, ahol szerepel a téli 
foglalkoztatás, és ha a számokat jól nézte, még magasabb, mint a nyári 
foglalkoztatás volt. Az anyagban szerepel a főbb tevékenységek felsorolása: 
növényi alapanyagok feldolgozása, hasznosítása, intézményi karbantartási 
feladatok, természeti és lakókörnyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai 
látványosságok felújítása, karbantartása, oktatáshoz, sporthoz, szabadidős 
programokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése, egészségügyi, szociális és 
lakossági szolgáltatások nyújtása. Kérdezi, a foglalkozatási tervünkben milyen 
irányú foglalkozatás szerepel a 200 főnek, hogy értelmes munkával lehessen 
ellátni őket? Milyen típusú képzés áll rendelkezésre majd, ami elősegítheti, hogy 
a munkaerő piacra visszatérjenek? 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő kérdezi, van-e valamilyen információ arra 
vonatkozóan, hogy 2014-ben hogyan alakul a rendszer, mire kell felkészülni, az 
eszközök vásárlásától függően, milyen terület lesz az, ami városüzemeltetés, 
más egyéb terület, ami 2014. évben konkrétan tervezhető, és előre felkészülhető 
feladatot ad. Másik kérdése, a szociális szövetkezeten kívüli foglalkoztatásba 
milyen lehetőség van a továbblépésre, hogy azok az emberek, akik már 
begyakorolták a közfoglalkozatást, és magasabb szintű munkára is képesek, 
alkalmasak lennének, tudunk-e ajánlani számukra ilyet?   
 
M i c h l  József polgármester  kérdezi Kodermann Erzsébet szociális 
munkástól, hogyan látja ennek az új eszköznek a bevetését a közmunkásaink 
életében? Sikerült-e a feladat ellátásától eltelt időben ezeknek az embereknek az 
életében is valamilyen segítséget nyújtani? A program lényege az, ne csak 
szakmai irányítása legyen a munkavégzés során a szociálisan rászoruló 
embereknek, hanem azt a családsegítő, személyes problémája iránt érzékeny 
hozzáállást is valamilyen módon bevigyük a közfoglalkozatásba, mert ezt 
fontosnak tartja. Érdekelne, mint aki ezt végzi, csinálja, hogyan foglalná össze 
ennek hozadékát, miért jó ez, használt-e, szeretné-e csinálni ezt? 
 
J u n g v i r t h n é  Bús Erzsébet a Tatai Városga zda Kft. ügyvezet ője 
elmondja, a képzések, foglalkoztatás különböző helyszíneire vonatkozó 
kérdéssel kapcsolatosan, hogy nagyon széles az a skála, amit Vámosiné Illés 
Mára a Járási  Munkaügyi    Kirendeltségének  vezetője is felsorolt Tata város 



 78 

területén. A legfontosabb terület természetesen a városüzemeltetés, a korábbi 
éveknek megfelelően. Ezen túl számos terület, beleértve az idősek otthona, 
szociális alapellátó, a Fényes fürdő, a könyvtár és a múzeum, tehát ezeken a 
területeken a foglalkozatás megvalósul már az idei évben is volt, de a téli 
időszakra, ami decemberben, illetve januárban kezdődik egy jelentős létszám, 
kulturális és szociális szféra is bekerül ezekbe a területekbe. A képzések a 2013. 
vége, illetve 2014-re átfolyó képzések jelenleg úgy alakulnak, van egy 30 fős 
parkgondozói képzésük, amely 180 órás képzési idővel valósul meg, 6 hónapos 
munkaszerződéssel, amiből 12 fő Tatáról, a többiek a járás területéről tevődik 
össze a létszám. Jelenleg ők komoly segítséget adnak a városüzemeltetési 
munkához, hiszen ma is gyakorlatukat töltik, és dolgoznak a különböző 
kertészeti, parkgondozási munkákon. Az elméleti képzésük január 6-val indul. A 
másik képzési csoportjuk gépkezelői képzés, ahol a tataiak közül 3 fő vesz részt. 
Ők jelenleg elméleti képzésbe vesznek részt, a gyakorlatot pedig szakirányú 
területen folytatják március végétől pedig a munkaszerződésüknek megfelelően 
végzik majd a munkájukat. Van még motorfűrész kezelői képzésük, ami 
Tatabányán folyik, 3 fő motorfűrész kezelői OKJ-s végzettséget tud szerezni. A 
legnagyobb létszámuk, akik a képzésben az alapkompetencia, ahol 30 fő 
képzése folyik.  
Örül annak, hogy 2014. évre egy komoly létszámmal, tehát januárban a mostani 
képzéseken túl,  50 fő kezdheti meg munkáját, akikből 14 fő szakmunkás, 36 fő 
segédmunkás, akik Tatán fognak  elsősorban csak munkát végezni, 
közfoglalkoztatás keretében 8 órában. Az elmúlt 17 év alatt, amióta 
közfoglalkoztatással foglalkozik, nem volt példa arra, hogy most lehetőségük lesz 
arra is, hogy komoly, nagy értékű eszköz beszerzését is meg tudják valósítani. 
Eddig csak kis értékű tárgyi eszközöket vásárolhattak, most ezeket az 
összegeket egy gép beszerzésére fordíthatják, ami a városüzemeltetés, illetve a 
szociális szövetkezetek szempontjából fontos lehet, hiszen a jelen számításai 
szerint néhány milliós. Olyan eszközt tudnak vásárolni, hogy nem kell ezeket 
apró eszközökre szétdarabolni, hanem egy, komolyabb eszköz vásárlására 
tudják fordítani, ami a Városgazda Kft-nek is, de a később megvalósuló szociális 
szövetkezet szempontjából is fontos lehet.  
Megköszöni Vámosiné Illés Mártának azt a konstruktív, segítő együttműködését, 
hiszen komoly létszámmal, sok esetben szűkre szabott határidőkkel, az egész évi 
feladatot a lehető legmaximálisabban segítette, és mindent elkövetett a tatai 
munkaügyi kirendeltség, hogy Tata lehetőleg olyan létszámot kapjon, amivel 
tudták a munkájukat végezni.  
Köszönetét fejezi ki, hogy a TÁMOP 1.1.2. program, ami komoly önkormányzati 
segítséggel valósult meg, és a gerincét, vázát jelentette a közfoglalkoztatásnak, 
és köréje tudták felfűzni a létszámukat, és tudták végezni a városüzemeltetési 
feladataikat. Az a 20 fő hulladékkezelő, válogató, akik OKJ-s képesítést 
szereztek a tavaszi, nyári időszakban, illetve a 7 fő gépkezelő, akiknek 15 
hónapos szerződésük van, ami a mostani foglalkoztatási helyzetben nagyon 
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jónak mondható, nekik jelentősen a bérük is másabb, sokkal nagyobb elvárást 
tudnak így feléjük érvényesíteni, és a munkavégzésük is ennek megfelelően 
lényegesen jobb, ami a városüzemeltetésnél nagyon fontos volt a Kft. számára. 
 
K o d e r m a n n   Erzsébet szociális foglalkoztat ó elmondja, két és fél éve 
végzi a Tatai Városgazda Kft-nél ezt a feladatkört. Hivatalos formában a Szociális 
Alapellátó Intézetnél van foglalkoztatva, ezért ez egy kicsit együttműködés is az 
alapellátóval, hiszen egy részben végez családgondozó feladatokat, néha 
gyermekjóléti feladatokat. Azt gondolja, komplex feladatkör, amelyet nem lehet a 
nap 8 órájára való tekintettel szétbontani. Az anyagban is olvasható, hogy a 
munkája során egy nagyfokú bizalmatlansággal szembesült, amikor elkezdte ezt 
a tevékenységet, ami valószínűleg a tevékenységi körnek, illetve a státusznak 
volt köszönhető. Azt gondolja, azzal, hogy próbált részt venni a napi 
munkavégzésekben is, amit azért tett legfőképpen, hogy bizalmat szerezzen, úgy 
érzi, mostanra már ez maximálisan kialakult, és megvalósult. Sok esetben érzi, 
hogy vannak átfedések a munkája közt, mert mint a családsegítős, és 
gyermekjóléti szolgálat munkatársai is nem egy családnál, személynél ott vannak 
személyesen is, de úgy érzi, ez a bizalom ami kialakult, ez a munka előnyére is 
válik sok esetben, illetve vannak olyan szokások, amelyeket bevezettek, illetve 
megerősödtek, s mint az egyének emberi oldalát is erősítették. Úgy értékeli, ez 
egy hasznos, és eredményesnek ítélhető tevékenység volt. 
 
M i c h l  József polgármester   további kérdés nem lévén, megkéri a humán és 
ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a b.) I. és II. előterjesztését 
megtárgyalta, és a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú 7 igen szavazattal a 
tájékoztatót elfogadásra javasolja, különösen kiemelten a közfoglalkoztatási 
programok tapasztalatairól szóló beszámolót, mert teljes képet kaptak a jelenlegi 
helyzetről. Érdekessége a dolognak, hogy egy felmérés van, és a lehetőségeket 
is számba veszi, hogy milyen továbblépések lehetnek.  
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő szerint, meglehetősen nagy felelősség hárul azokra, 
akik ezt a programot kezelik. A legfrissebb KSH adatokból csak két számsort 
idéz. Egyrészt a munkanélküliek Magyarországon a tavalyi év hasonló 
időszakához viszonyítva 11 %-a kap álláskeresési támogatást, és 34 %-a kap 
valamilyen szociális ellátást, 55 %-a ellátás nélküli. A másik számsor ami 
érdekes, hogy a foglalkoztatási alap 14-15 %-kal bővült az elmúlt év hasonló 
időszakához viszonyítva, és ennek kapcsán viszont a munkanélküliek ellátásra 
fordított közvetlen költségek mintegy 25 %-kal csökkentek. Ez azt jelenti, hogy a 
szolgálatnak a foglalkoztatónak nagy felelőssége van még akkor is, ha 
Magyarországnak, a mi térségünk, járásunk, megyénk, nem a legfrekventáltabb 
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része.  
Kéri a munkaügyi kirendeltség vezetőjétől, a Városgazda Kft-től is, hogy azokra a 
hagyományokra ráépítve, amelyek hosszú évek alatt a közfoglalkoztatásban 
kialakultak, hogy ténylegesen érdemi támogatást, a munkaerő piacra visszajutást 
elősegítő képzés, foglalkozatás valósuljon meg. 
  
M i c h l  József polgármester  elmondja, természetesen a munkanélküliek 
csökkenése nem teljesen azonos a foglalkozatás növelésével, de azt kell 
megállapítani, hogy nem csak hogy csökken a munkanélküliek száma, hanem 
ezzel arányosan valamilyen módon emelkedik a foglalkoztatottsági mutató is. A 
közfoglalkozatásnak valóban voltak korábban is próbálkozásai, de a mostaninak 
az a lényege, hogy Tata esetében is mondható, szinte felülről nyitott a történet. 
Olyan még nem volt, hogy azt kértük a munkaügyi központtól, hogy még 
szeretnénk felvenni embereket, és azt mondták volna, hogy nem, mert nincs több 
hely, hanem mindig megoldották, hogy legyen több hely, amit külön is 
megköszön. Valóban úgy van, hogy aki akar jönni dolgozni, azokat szinte mindet 
tudják foglalkoztatni, betegség miatt vannak néhányan, akiknek nem tudnak 
feladatot adni. Nagyot léptünk előre, hogy azok, akik a saját maguk 
fenntartásáért, a saját maguk lábra állásáért, a családjuk megerősítéséért tenni 
akarnak a városban, és nem mástól várják kinyújtott kézzel az adományt, a 
segélyt, azoknak az embereknek nagyon nagy mértékben javult az állapota, és 
tudtak segíteni értelmes munkával, értelmes feladattal.  
A napokban meglátogatta a művelődési házban folyó közfoglalkoztatottak 
számára szervezett képzést is, beszélt a tanárokkal, és mindegyik  
lelkiismeretesen végzi ezt a munkát. Ezek a pedagógusok is részben 
munkanélküliek közül kerültek ki, s lelkiismeretesen kezdték meg ezt a munkát. A 
héten meglátogatja a csoportokat is a Kirendeltségvezető asszonnyal. Ott is az 
látható, hogy egyre több ember ébred rá arra, hogy neki nem várakoznia kell 
valamire, hanem neki, magának kell tenni azért, hogy az életében változás 
legyen, amihez nekünk az eszközöket kell odanyújtani, ezért van a képzés, az 
olyan fajta közfoglalkoztatás, ahol tényleg nem utcatakarításra vesznek fel csak 
embereket, hanem a lehetőség szerint, minél szélesebb, sokféle munkára. 
Köszöni az ebben való együttműködést a Kft. és a munkaügyi kirendeltség 
részéről is. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a 2012-2013. években 
megvalósuló önkormányzati közfoglalkozatási programokról szóló tájékoztató 
elfogadását, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
594/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

2012-2013. években megvalósult önkormányzati  közfo glalkoztatási 
programokról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2012-2013. években 
megvalósuló önkormányzati közfoglalkozatási programokról szóló tájékoztatót. 
 
 
M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja a közfoglalkoztatási 
programok tapasztalatairól a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztató 
elfogadását, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
595/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a közfoglalkoztatási programok tapasztalatairól 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közfoglalkoztatási 
programok tapasztalatairól a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatóját. 
 
 

c.) ponttal kapcsolatban:  
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, ez egy új eszközlehetőség, amelyet a 
törvény adott a kezünkbe azzal, hogy létrejött a szociális szövetkezetekről szóló 
törvény, ami egy újfajta eszköz a város kezében, amit érdemes mindenképpen 
megvizsgálni, és utána eldöntheti a testület, hogy akar  egy ilyet létrehozni, részt 
vesz benne, vagy meghagyjuk ezt a „piacnak”. Mindenképpen amellett szólna, 
hogy próbáljuk meg magunk ezt létrehozni, mert óriási lehetőségeket hordoz a 
város számára. 
 
B r u n n e r   Sándor képvisel ő elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy a 
különböző foglalkoztatások közül elég nagy hányadot tenne ki a 
mezőgazdasággal kapcsolatos mezőgazdasági alapanyag termelés, illetve 
feldolgozás. Ezzel kapcsolatban kérdezi, mekkora területre gondolnának, ami 
bevonható ebbe a tevékenységbe? Mennyire tagolt, mennyire van együtt a 
terület, vagy apró, kis területről van szó? Ez azért is érdekes, hogy a megtermelt 
termékeknek a megóvása vagyonvédelmi szempontból, illetve az erre ráépülő 
feldolgozás helyét hol lehet elképzelni, hol lenne a központja, milyen szakképzett 
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irányításra gondolnak?  
 
M i c h l  József polgármester  szerint, a lépéseket be kell tartani, először el kell 
dönteni, akarunk-e ezzel foglalkozni. Személy szerint azt támogatja, hogy igen. 
Amely kérdésre van már válasz, kéri, azt tegyék meg. 
 
K o d e r m a n n  Erzsébet szociális foglalkoztató  elmondja, az előterjesztés 
tartalmazza, hogy I. olvasat, először mindenki barátkozik ezzel a gondolattal, és 
amennyiben elfogadásra kerül, egy üzleti terv készül, mely tartalmazza a 
kérdésekre a válaszokat. 
 
M i c h l  József polgármester  az elmondottakat annyival egészítené ki, hogy 
azon már gondolkodtak, melyek azok az épületek a városban, akár egy kisebb 
olyan  jellegű bármilyen elektronikus, szerelő feladatokra alkalmas lehet. Ilyen 
például a nemrégiben megvásárolt ingatlan, a Gombkötő utca és a Bacsó Béla 
sarkán lévő épület, ami sok kis helyiségből álló, de komoly, nagy épület, vagy a 
Tatai Városgazda Kft. telephelyén meglévő műhely helyiségek, vagy egyéb, erre 
a célra  kialakítható helyiségek. Itt rugalmasnak kell lenni, mert amilyen munkát 
tudunk szerezni, ahhoz kell az eszközeinket hozzáigazítani. A mezőgazdaságra 
vonatkozó feladatot fontosnak tartja, mert egész éven át ad munkát, ezt 
különösen szeretnék bevonni, és azt a munkát folytatni, amit elkezdett a 
Városgazda Kft., hogy az idei esztendőben is komoly burgonyatermése volt a Kft-
nek, jól sikerült a szociális földprogram az első nekifutásnak, amit érdemes 
folytatni, meg kell nézni, milyen kertészeti tevékenység van, ami munkaigényes, 
ezért mások nem annyira végzik, amiből viszont jövedelmet lehet jobban 
termelni. A cél az lenne, hogy a szociális szövetkezetnél már ne csak 
közmunkások dolgozzanak, hanem alkalmazottként tudjanak foglalkoztatni 
embereket, mert olyan jövedelemtermelő erővel bír a leendő szövetkezet, ami 
már el tud tartani állandó munkaerőt is. 
 
További kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a 
bizottságok véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal egyetértett az I. olvasatos tárgyalással. A hozzászólások nagy része 
akörül körvonalazódott, amit Brunner képviselő úr is említett, illetve, hogy a 
tulajdonosnak el kellene dönteni, milyen területen, hogyan, és ezt ha nem is üzleti 
szinten, de koncepcionálisan elő kell készíteni úgy, hogy lehessen tudni, milyen 
feladatokat szeretnénk ellátni, és úgy kerüljön sor egy tapasztalatcserére, ami 
felmerült a bizottsági ülésen. Lássuk, hogy ennek a tevékenységnek megfelelő 
hosszú távú, de legalább közép távú piaci elhelyezése biztosított.  
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K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke  
elmondja, a bizottság is hasonló gondolatok mentén javasolja a képviselő-
testületnek egyhangú, 7 igen szavazattal az I. olvasatos tárgyalást. Kérték a 
hivatalt, hogy amikor egy véglegesített formátumú előterjesztés készül a testület 
elé, akkor egy személyes látogatást tartana szükségesnek, mert az 
előterjesztésben is szerepel, hogy több helyen is – Gödöllőn, Szekszárdon – 
működik hasonló szövetkezet, és az ottani tapasztalatot átültetnék. Lényeges 
még az, amit Polgármester úr is kiemelt, hogy valóban ez továbbfejleszthető 
rendszerré alakulhat ki, amennyiben működőképes lesz. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő szerint, minden olyan forráslehetőséget meg kell 
szerezni a foglalkoztatási problémák megoldására, ami forrás megszerezhető. Ha 
a kormányzati prioritások között többek között ez szerepel, nyilván ebben az 
irányban szükséges, és célszerű gondolkodni. Tekintettel kell lenni arra is, hogy 
Komárom-Esztergom Megye, a térségünk a munkanélküliségi mutatók alakulása 
kapcsán látszik, erősen iparosodott, és a válságból elmozdulóként széleskörű 
álláskínálattal rendelkezik.  Azt mindenki tudja, hogy a közfoglalkoztatás hosszú 
távon nem megoldás azok számára, akik a versenyszférában nem tudnak 
elhelyezkedni, ezért szükséges lenne egy olyan köztes formának a létrehozása, 
mert most egy önálló vállalkozás indításához képest kedvezőbb jogszabályi és 
piaci feltételek vannak. Ha a piaci feltételekről beszél, azt gondolja elsődleges 
kérdés az lenne, hogy meg kell nézni azokat a lehetőségeket, főleg értékesítési 
oldalról, ami lehetővé teszi az önálló gazdálkodás folyamatos fenntartását, tehát 
azokat a piacokat megteremteni, s az ehhez szükséges termelőeszközöket, 
erőforrásokat is, amelyek biztosítják azt, hogy önkormányzati segítség mellett, 
vagy csökkenő központi költségvetés és önkormányzati támogatás mellett is, 
hosszú távon meg lehessen tartani a forrásokat. Az előterjesztésben szereplő 
példák zöme halmozottan hátrányos gazdasági területen működik, ezért lenne 
érdekes megnézni, hogy viszonylag a versenyszférához közelálló területeken 
hogyan tudjuk működtetni ezt a szövetkezetet. 
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, az I. olvasatos 
tárgyalást bezárja, és kéri, hogy januári testületi ülésre az észrevételek alapján 
egészüljön ki az előterjesztés. 
 
 

22. N a p i r e n d :  
 

  Tájékoztató a Tata  testvérvárosi kapcsolatai keret ében 2013-ban  
  történt  eseményekr ől                                                              

            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
            Előadó :     Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referense 
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M i c h l  József polgármester azt gondolja, az idei esztendő különösen is 
bővelkedett programokban. 
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót. Kiegészítésként elmondja, 1993-ban történt meg a 
Dammarie-les- Lys-el a testvérvárosi kapcsolat aláírása. Tudomása szerint, a 
lengyel származású főkertész volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak a motorja, 
aki már nincs ott, tehát meg kell nézni, ki az a partnerszemély, aki Dammarie-les-
Lys-ben tudja ezt a programsorozatot felvállalni. 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, az a személy, aki a francia testvérvárosunk 
kapcsolattartója volt, már nem dolgozik a hivatalban, ezért kérte Polgármester úr 
segítségét, hogy ki az, akivel a folytatásról praktikusan is tudnak majd 
beszélgetni. Elmondja ott is jövő tavasszal helyi önkormányzati választások 
lesznek, és Polgármester úr nem indul újra a választásokon. A francia 
testvérvárosi kapcsolatunknak komoly kérdését jelenti az, hogy ki lesz az új 
polgármester, milyen városvezetés áll fel, és velük keresik majd a kapcsolatot. 
Reméli, újra indul ez a kapcsolat, és a Dammarie- les-Lys-ben élőket is 
folyamatosan tudják tájékoztatni, hogy mi az hogy, Tata, mi az hogy 
Magyarország, a magyar történelemben Franciaország milyen módon vett részt, 
szerepelt, és az eddigi kapcsolatainkat tovább tudjuk erősíteni. 
Megköszöni Osgyáni Zsuzsanna munkáját, a hivatal segítségét, Jegyző asszony 
segítségét, a képviselőtársaknak is köszöni a testvérvárosi kapcsolatokban való 
közreműködést, a rendezvényeken való részvételt, a néha nagyon fárasztó 
utazásokat, és a tataiaknak is megköszöni, hiszen látható a beszámolóból, hogy 
csak az idei esztendőben a kiutazó tataiak száma 459 volt, és Tatára érkező 
vendégek száma 411. Többen tudtak Tatáról elutazni valamelyik testvérvárosi 
programra, mint amennyiben Tatára jöttek. Örül annak, hogy ilyen nagy számban 
tudtunk vendégeket a külföldi testvérvárosainkba elutaztatni. Várják a további 
ötleteket, javaslatokat a civil szervezetektől is a további munkákhoz. A jövőre 
vonatkozóan, a Kárpátaljai, régóta tervezett kapcsolatépítésről reméli, már pozitív 
dolgokat fog tudni mondani. Jelenleg is több város az, amelyek megkeresték 
Tatát, akivel felvették a kapcsolatot. Amint olyan állapotba kerül ez a dolog, akkor 
képviselőtársakat tájékoztatni fogja előterjesztés formájában. 
 
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a Tata testvérvárosi kapcsolatai 
terén 2013-ban történt eseményekről szóló tájékoztató elfogadását, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

596/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
a Tata testvérvárosi kapcsolatai terén 2013-ban tör tént eseményekr ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata testvérvárosi 
kapcsolatai terén 2013-ban történt eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 

23. N a p i r e n d :  
   

 Tájékoztató a Bacsó B.u.66 ltp. közm űveinek helyzetér ől   
           Előterjeszt ő : Horváthy Lóránt alpolgármester 
           Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető  
 
 
H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester szóban a következőkkel egészíti ki az 
előterjesztést.  Hojka János energetikus végezte elsősorban az Eon-os hálózat 
ellenőrzését, felülvizsgálatát, s ennek kapcsán indítottak el egy folyamatot az 
Eon-nal való szakmai egyeztetésre. Ennek legfrissebb eredménye, hogy a hivatal 
dolgozójának segítségével felmérték a teljes Bacsó B. utcai lakótelepen az 
elektronikus fogyasztók listáját, s ebben egy tiszta képet tudtak kialakítani. Ez 
azért is fontos, mert kb. 100 olyan fogyasztót találtak, akik az Eon szempontjából 
nyilvántartottak voltak, de a felénk történő  elszámolásban ezek a fogyasztók 
nem szerepeltek. Ezen lista véglegesítését követően, az az elszámolás, amelyet 
az Eon számlázással kapcsolatban jogosnak éreznek, az megfogalmazódik, és 
néhány millió forintos nagyságrendű pénzvisszatérítést jelent városunk számára. 
Az anyagban nem annyira hangsúlyos, de felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közutak felújításával kapcsolatban a csapadékvíz elvezetés megoldása is 
hangsúlyos lesz. A lakótelep elég frekventált és érintett a vízelvezetés 
tekintetében is. 
 
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és egyetértett az 
előterjesztővel abban, hogy ugyan úgy, mint a Fényes fürdőnél, összepróbálták 
rakni a következő évi költségvetéshez szükséges pénzeszköz tervezését, tehát itt 
is jelentkezik a 32 MFt a legszükségesebb munkák költségeinek betervezésére, 
amivel a 2014-es költségvetésben számolni kell. Elhangzott az is, próbáljuk meg 
szakaszolni a feladatokat, a közművek közül a közvilágításnál a pályázati 
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pénzből elnyert közvilágítás jövőre mindenképpen beruházási lehetőségként 
szerepel, akkor érdemes az áramszolgáltatást megpróbálni jövőre rendbe rakni 
úgy, hogy át tudják adni a szolgáltatónak, s természetesen a felújításokat 
ütemezetten el tudják végezni. Alapvetően a hivatali referens kollégának is, és az 
ott lakóknak is problémás, ha áttételeken tudnak a szolgáltatókhoz fordulni a 
problémáik megoldásáért. A bizottság a határozati javaslatot egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő elmondja, a sajátos fekvése miatt ez a terület 
kimaradt azokból a közműfejlesztésekből, amelyek akár a villamos energia, akár 
a gázszolgáltatás, a csatorna, és egyéb szolgáltatás korszerűsítését a városba 
tette. Azt az álláspontot képviselte, hogy a problémák jó része állami felelősségi 
körbe keletkezett, hogy az állam vállaljon ebből felelősséget, de más irányt vett a 
történet, de ezzel együtt a város felelősséggel tartozik ezért az ügyért. A 
bizottsági ülésen is azt támogatta, hogy határozzuk meg a konkrét irányokat. 
Nyilván a céllal egyet lehet érteni, ami az előterjesztésben szerepel, hogy 
amilyen gyorsan meg lehet teremteni a műszaki feltételeket, biztosítani kell 
azoknak a területeknek az átadását, amelyeket a közszolgáltatókkal el lehet 
végeztetni. Nyilván az útkezelő feladatokat nem tudjuk átadni, mert városi út. A 
jövő évi költségvetés tervezésénél el kellene dönteni a prioritásokat, és a 
szükséges forrásokat, amelyeket ténylegesen végrehajtunk, mert az idei 
költségvetésben is szerepeltek olyan források amelyeket nem használtunk fel. 
Igaz, szükség volt arra, hogy megfelelő műszaki adatokkal rendelkezzünk az ott 
lévő közművek tényleges állapotáról. Azt gondolja, elég hosszú idő eltelt az 
átvételtől, hogy érdemi elmozdulás is történjen ezen a területen. Amikor a jövő 
évi városüzemeltetési feladatokat tervezzük, akkor hangsúlyosan szerepeljenek 
ennek a területnek bizonyos területei, ahol gyorsan lehet lépni, a többit pedig 
műszakilag elő kell készíteni. A határozati javaslatot támogatja. 
 
M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Bacsó B.u.66 ltp. 
közműveinek helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja és a 2014. évi költségvetés 
tervezésekor határozza meg az előterjesztésben meghatározott munkák 
elvégzésére fordítható konkrét összeget. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
597/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a „Tájékoztató a Bacsó B.u.66 ltp. közm űveinek helyzetér ől” cím ű 
beszámolóról 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Bacsó B.u.66 ltp. 
közműveinek helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja és a 2014. évi költségvetés 
tervezésekor határozza meg az előterjesztésben meghatározott munkák 
elvégzésére fordítható konkrét összeget. 

 
Határid ő : a 2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős:    Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 

   
 

24. N a p i r e n d :  
 

Beszámoló a „Lépésr ől lépésre a vízelvezetés javítása  érdekében” 
című,   Tata város   csapadékvíz elvezetési problémáina k a 
megoldására készült  koncepció 2009-2013. évi végre hajtásáról  

           Előterjeszt ő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
           Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási  csoportvezető  
 

 
H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester elmondja, ahogy a program is mutatja, 
lépésről lépésre, most már egy konkrét lépést szeretne kezdeményezni, amiről 
már korábban is kérte képviselőtársak megerősítését. Sok tervet készítettek már, 
és tudják, melyek azok a frekventáltan, és kiemelten nehéz helyzetű területek, 
ahol a vízelvezetés korszerű kiépítése nem tűr halasztást. Ezért javasolja, a jövő 
évi költségvetésben valamelyik területen, legyen az Szent István út, Gesztenye 
fasoron tervezett beruházás ami beköt az Által-ér vízfolyásba, vagy az Építők 
parkjánál, Fáklya utcánál lépjen a testület egy olyan építés irányába, ami 
elősegítheti a későbbi megoldást. Fontos hely még a József Attila utca környéke, 
ahol egy nagy átmérőjű csatornát kellene építeni. El kell dönteni, hogy valahol 
elindítunk egy fejlesztést, mert az elmúlt időszakok azt igazolták, pályázati 
forrásból ezekre a területekre nem tudtunk anyagiakat fordítani. Azt gondolja, ha 
a lépésről lépésre programban kis lépésekkel elindulunk, előbb utóbb megtaláljuk 
azokat az állami, vagy egyéb forrási lehetőségeket, ami a teljes program, a teljes 
terv megvalósítását eredményezi. Az elmúlt években is az említett helyeken is 
komoly problémákkal küzdöttek, és ez már nem tűr halasztást, valamilyen módon 
el kell indulni ezeknek a terveknek a megvalósításával. 
 
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 képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy bizottság megtárgyalta az előerjesztést, és a 
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jelenlévő 6 bizottsági tag, egyhangú 6 igen szavazattal az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. Hozzáfűzi, amit Alpolgármester úr elmondott, 
biztosan vannak a programban olyan lépések, amelyeket önállóan is meg tudnak 
tenni, ha csak az Újhegyi vízfolyással kapcsolatos ügyekre gondol, a Vasút 
utcából a Jázmin utca, Gesztenye fasor, Szent István utca, Zrínyi utcai 
szakaszra, ami közvetetetten kapcsolódik a Bacsó B. utcai lakótelephez is. Ezt 
úgy gondolja, nagyon nehéz lenne ütemezni, maximum két lépésben. Felhívja a 
figyelmet arra, amit tudunk, hogy problémás, és tudjuk, hány milliméter csapadék 
leesésekor vannak szűk keresztmetszetek, ott a városüzemeltetést próbáljuk 
több nyomatékkal arra bírni, hogy ezeket tartsa karban, hiszen a Vasút utcai 
magánházaknál, ahol a nyílt árokból a zárt csapadékvíz csatornába megy a 
felszíni víz, ott mindig gócpont. A karbantartása, tisztítása elengedhetetlen. Ez 
vonatkozik a Szent István utcai üledékek kérdéskörére is. A felelősség az 
önkormányzaté, mert a magántulajdonokban okoz kárt, amiért egy-két esetben 
kártérítést is fizetnek. Ahol az összeg nagyságrendje, a műszaki megoldás 
lehetővé teszi, próbálják beépíteni, de a koncepcióban látták, nincsenek olyan 
tartalékaink, hogy azt lehessen mondani, nyugodtan neki lehet menni egy ilyen 
munkának. A város egészét tekintve, több milliárdos kiadásokkal kell számolni. 
Az egyszerűbb részeket, ahol ésszerű beavatkozásokkal, a jelentős problémát 
tudják csökkenteni, és látják a lakók, hogy az önkormányzat foglalkozik ezzel a 
kérdéssel, folyamatosan karbantartja ezeket az ügyeket, esetleg pici 
beavatkozásokkal tud a problémán enyhíteni, akkor azt gondolja, ha ezt elérjük, 
már eleget tettek.  
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő szerint, a felszíni vízelvezetés igazán jó megoldása, 
egy komplex megoldás. Kéri mindazokat, akiknek ráhatása van arra, hogy a 
2014-2020 közötti európai uniós tervezési ciklusban az infrastruktúra fejlesztésre, 
amire kevesebb összeg jut, mint ahogy ebben a ciklusban jutott erre, de tudjuk 
azt is, hogy a környezetfejlesztésekre kevesebb forrás jutott egyébként a 
fejlesztésekben ebben a ciklusban is, hasson oda, bár ha jók az információi, a 
prioritás a közlekedési hálózatok fejlesztése lesz, de jusson arra pályázati forrás, 
lehetőség, hogy a felszíni vízelvezetés ügyeit előbbre tudjuk vinni. A város 
erőforrásai arra lehetőséget biztosítanak, hogy néhány, nagyon akut problémát 
megoldjon, de ennek a kérdésnek a rendezése akkor történhet meg átfogó 
módon, akár kistérségi szinten, akár városi szinten, ha erre olyan pályázati uniós 
források rendelkezésre fognak állni, amelyek lehetővé teszik egy nagyobb 
lélegzetű, vagy egy-egy vízgyűjtő terület komplex feladatának megoldását. 
 
B r u n n e r  Sándor képvisel ő örömmel látja, hogy a 2014-es évre Agostyánt 
érintően is van megfogalmazott terv a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban. 
Nyilván az egész városra vonatkoztatva a költségvetésből nem lenne annyi pénz, 
amit nem lehetne erre fordítani. Mindenhol sok probléma van. Felhívja a 
figyelmet, és kéri, hogy kiegészítőleg kerüljön be, tavaly örömteli módon a 
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Vasvári köz kétoldali árkolása megtörtént, ami rendben is van, egy bizonyos 
problémát megoldott, de pont ennek a szakasznak a felső szakaszán történt meg 
a beavatkozás, tehát a befogadó felé kellene folytatni a csapadékvíz elvezetést.  
 
Mi c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009-2015. közötti időszakra 
készült csapadékvíz elvezetési koncepció 2013. évi végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatót elfogadja, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza:   

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
598/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a „Lépésr ől lépésre a vízelvezetés javítása érdekében”cím ű, Tata város 
csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldására v onatkozó koncepció 

alapján végrehajtott feladatokról szóló tájékoztató ról 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009-2015. közötti időszakra 
készült csapadékvíz elvezetési koncepció 2013. évi végrehajtásáról  szóló 
tájékoztatót elfogadja.   

 
 

25. N a p i r e n d :  
 

            a.) Beszámoló a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2013. évi  
               munkájáról  

            Előterjeszt ő: Borsó Tibor a bizottság elnöke 
            b.) Beszámoló a humán és ügyrendi bizottság 2013. évi m unkájáról     

Előterjeszt ő: Kaszál József a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
               

 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú 6 igen szavazattal egyetértett a 
beszámolóval. Elmondja, az anyagból is látszik, hogy a bizottság elég sok 
ülésen, elég sok napirendet tárgyalt meg, elég sok határozatot hozott. Azt 
gondolja, mivel egyetlen ülés sem maradt el, sőt túlnyomó részt teljes létszámban 
jelen voltak, köszöni egyrészt az előterjesztőknek, hogy sikerült olyan 
munkamenetet kialakítani, főleg Jegyző asszonnyal folyamatosan egyeztetve, 
hogy alapvetően sikeres volt minden ülésük. Az ülések nagy részét szünet nélkül 
szokták elvégezni, mert olyan sok napirendi pont volt. Bízik abban, hogy a jövő 
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évben nem lesz ilyen sok ülésük, hiszen volt olyan hónap is, amikor háromszor is 
kellett ülésezniük. Természetesen részesei annak, hogy jó előkészítés után a 
testület minél gyorsabban hozzon megfelelő döntéseket, és jó döntéseket. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a beszámolót a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. Megjegyzi, hogy az ülésről távolmaradt 
bizottsági tagok minden esetben igazoltan voltak távol. 
 
M i c h l  József polgármester  tapasztalata is az, hogy nagyon aktívan, 
fegyelmezetten részt vesznek képviselőtársai a bizottsági üléseken, és a külső 
bizottsági tagoknak is megköszöni, akik szintén hasznos feladatot végeznek 
segítő munkájukkal, hozzászólásaikkal, véleményeikkel. Köszöni nekik is a 
bizottságban végzett munkát. 
 
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a pénzügyi és városfejlesztési 
bizottság beszámolójának határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013. éves beszámolóját 
elfogadja. 

 
2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2014-ben készítessen a város 

komplex forgalmi rendjének áttekintésére és felülvizsgálatára vonatkozó 
előterjesztést és terjessze a bizottság elé. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
599/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2013. évi beszámolójáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2013. éves beszámolóját 
elfogadja. 

 
2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2014-ben készítessen a város 

komplex forgalmi rendjének áttekintésére és felülvizsgálatára vonatkozó 
előterjesztést és terjessze a bizottság elé. 



 91 

 
 

Határid ő: 1. pont értesítésre:2013. december 31. 
        2. pont 2014. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja a humán és ügyrendi 
bizottság beszámolójának határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán és Ügyrendi Bizottság 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
600/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a Humán és Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról  
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán és Ügyrendi Bizottság 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. december 20. értesítésre 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

26. N a p i r e n d :  
              

  Beszámoló a lejárt határidej ű képvisel ő-testületi határozatok    
            végrehajtásáról, valamint a két ülés kö zött történt fontosabb     
            eseményekr ől 
            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                              

 
M i c h l  József polgármester  jelzi, a X. határozati javaslatot visszavonja. 
Kérdés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés I. 
határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-11-366/2013. sz. 
előterjesztésben foglalt 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, egyhangú, 11 igen szavazattal 
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elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
601/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

Beszámoló elfogadása 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-11-366/2013. sz. 
előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármesterek két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés II. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2013. (I.31.) Tata Kt. határozat 
- Agostyán városrész és az Alkotmány u. – Ady E. u. – Tópart u. – Bartók B. u. 
által határolt terület építési szabályzatának TÉSZ-be illesztéséről – végrehajtási 
határidejét 2014. december 15-re módosítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
602/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

Végrehajtási határid ő módosítása 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2013. (I.31.) Tata Kt. határozat 
- Agostyán városrész és az Alkotmány u. – Ady E. u. – Tópart u. – Bartók B. u. 
által határolt terület építési szabályzatának TÉSZ-be illesztéséről – végrehajtási 
határidejét 2014. december 15-re módosítja. 
 
Határid ő: 2014. december 15. 
Felelős:   polgármester 
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés III. határozati javaslatát, 
Tata város Önkormányzati Képviselő-testülete a szabályozási tervvel 
összhangban támogatja a 679 helyrajzi számú árok megnevezésű önkormányzati 
ingatlan érintett része rendeltetésének módosítását út céljára az geodézia 
munkarészek kérelmezők általi készíttetetése és költségvállalása mellett.  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

603/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
679 helyrajzi számú árok megnevezés ű önkormányzati ingatlan érintett 
része rendeltetésének út céljára történ ő módosításának támogatásáról 

 
Tata város Önkormányzati Képviselő-testülete a szabályozási tervvel 
összhangban támogatja a 679 helyrajzi számú árok megnevezésű önkormányzati 
ingatlan érintett része rendeltetésének módosítását út céljára az geodézia 
munkarészek kérelmezők általi készíttetetése és költségvállalása mellett.  
Határid ő: geodéziai munkarészek földhivatalba történő benyújtására a  
                                       munkarészek átvételétől számított 20 nap. 
Felelős: Michl József polgármester 
 
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés IV. határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2013.(III.28.) Tata Kt. 
határozat – Új Piac 2011. Kft. által létrehozandó Gazdapiac – végrehajtási 
határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

604/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
130/2013. (III.28.) Tata Kt. határozat végrehajtásá ról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2013.(III.28.) Tata Kt. 
határozat – Új Piac 2011. Kft. által létrehozandó Gazdapiac – végrehajtási 
határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. 
Felelős:     Michl József polgármester 
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja az el őterjesztés V. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 359/2013.(VI.28.) - Jávorka 
Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola által használt egyes 
földterületek visszavétele – végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2014. június 
30. napjáig. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
605/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

359/2013.(VI.28.) Tata Kt. határozat végrehajtásáró l 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 359/2013.(VI.28.) - Jávorka 
Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola által használt egyes 
földterületek visszavétele – végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2014. június 
30. napjáig. 
 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
       
     
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés VI. határozati javaslatát,  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 482/2013. (X. 31.) számú határozatában szereplő 
végrehajtási határidőt 2013. december 18-ról,  2014. január 29 -re módosítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
606/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 482/2013. (X. 31.) Tata 
Kt. határozatában szerepl ő végrehajtási határid ő módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 482/2013. (X. 31.) számú határozatában szereplő 
végrehajtási határidőt 2013. december 18-ról,  2014. január 29 -re módosítja. 
 
Határid ő: 2014. január 29. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés VII. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötvény tartozás 2013. évi 
törlesztéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
607/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

Tata Város Önkormányzata kötvény tartozásának 2013.  évi 
törlesztésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötvény tartozás 2013. évi 
törlesztéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
S z a v az á s r a  bocsátja az el őterjesztés VIII. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az I.11-366/2013. számú előterjesztés 1. mellékletét képező 
szerződésmódosítást a KEREX-TATA Tanuszoda Kft-vel a Tata, belterület 17/4 
hrsz.ú ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A hrsz.ú Tanuszoda 
megnevezésű önálló építmény üzemeltetésére vonatkozóan aláírja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
608/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  
A Tatai Tanuszoda üzemeltetésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az I.11-366/2013. számú előterjesztés 1. mellékletét képező 
szerződésmódosítást a KEREX-TATA Tanuszoda Kft-vel a Tata, belterület 17/4 
hrsz.ú ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A hrsz.ú Tanuszoda 
megnevezésű önálló építmény üzemeltetésére vonatkozóan aláírja. 
 
Határid ő: szerződés aláírására – 2013. december 31. 
                  szerződés lejárta - 2014. március 31. 
Felelős:    Michl József polgármester 
       Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az előterjesztés IX. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a DU-NA-TÚRA 
Öko-, és Fesztiválturisztikai Klaszterről szóló tájékoztatót.  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
609/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

a DU-NA-TÚRA Öko-, és Fesztiválturisztikai Klaszter  tájékoztatójáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a DU-NA-TÚRA 
Öko-, és Fesztiválturisztikai Klaszterről szóló tájékoztatót.  
 
 
S z a v a z á s r a  bocsátja  az ülés előtt kiosztott új XI. határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Jóváhagyja a Barina Kft. és a Tata Város Önkormányzata között 2013. 
november 12-én kelt, a tatai 460/87 hrsz-ú, 460/99 hrsz-ú, 460/126 hrsz-ú, 
460/127 hrsz-ú, 460/131 hrsz-ú, 460/139 hrsz-ú (mely kialakítás alatt van a 
tatai 460/96 hrsz.-ingatlanból) ingatlanokon található közművek 
megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés módosítását. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés-módosítást 
aláírja, amennyiben az 1. pontban foglalt szerződés előzmények részében 
és a 13. pontjában meghatározott, a Barina Kft. és az Északdunántúli 
Vízmű Zrt. között létrejött szerződést a Barina Kft. nem tudja módosítani 
2013. december 23-ig. 

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

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
610/2013. (XII.19.) Tata Kt. határozata  

A Barina Kft. kérelmér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Jóváhagyja a Barina Kft. és a Tata Város Önkormányzata között 2013. 
november 12-én kelt, a tatai 460/87 hrsz-ú, 460/99 hrsz-ú, 460/126 hrsz-ú, 
460/127 hrsz-ú, 460/131 hrsz-ú, 460/139 hrsz-ú (mely kialakítás alatt van a 
tatai 460/96 hrsz.-ingatlanból) ingatlanokon található közművek 
megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés módosítását. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés-módosítást 
aláírja, amennyiben az 1. pontban foglalt szerződés előzmények részében 
és a 13. pontjában meghatározott, a Barina Kft. és az Északdunántúli 
Vízmű Zrt. között létrejött szerződést a Barina Kft. nem tudja módosítani 
2013. december 23-ig. 

 
Határid ő: 2. pont esetén: 2013. december 31. 
Felelős:    Michl József polgármester   
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
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27. N a p i r e n d :  

            
           Interpellációk, kérdések.  

 
 

M i c h l  József polgármester  jelzi, interpellációra nem jelentkezett senki, és 
kérdést sem kíván feltenni egyetlen képviselő sem, így a napirendet bezárja. 
 
 
K a s z á l  József képvisel ő jelzi, a törvény által előírt határidő a vagyon 
nyilatkozat leadására 2014. január 30-a, de a képviselőtársakat, a vagyon 
nyilatkozatra kötelezetteket kéri arra, hogy a januári testületi ülésre juttassák el, 
hiszen a humán és ügyrendi bizottság nevében kezeli a vagyonnyilatkozatokat. 
 
M i c h l  József polgármester  tájékoztatja a képviselőtársakat, a Tatai Televízió 
nézőit, hogy december 20-án, pénteken 19.00 órakor a Szent Kereszt 
Templomban egy szép hangversenyre kerül sor, a „Szentegyházi Fili” 
Gyermekfilharmónikus kórus és zenekar, mintegy 140 tagja ad karácsonyi 
adventi koncertet, melyre szeretettel hív, és vár minden érdeklődőt.  
 
Más napirend nem lévén, a mai ülést 12.20 órakor bezárja, mindenkinek köszöni 
a mai és az egész éves munkáját. 
 
 
     Kmf. 
 
 
 
 
 
M i c h l  József        dr. K ó r ó s i  Em őke 
 polgármester         jegyz ő 
 
 
 
 
 


