
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2014.   II. FÉLÉVI   MUNKATERVE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 209/2014.(V.29.) Tata Kt. 
határozatával megállapította. 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

N A P I R E N D E K: 

 

 
1.  Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról   

Előterjesztő: Michl József polgármester 

Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző 

  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető 

                       Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 

 

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

- pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

- humán és ügyrendi bizottság 

 

 

2.  Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról.                        

Előterjesztő: polgármester 

Előadó:  dr. Kórósi Emőke jegyző 

  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető 

                       Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 

 

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

- pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

- humán és ügyrendi bizottság 

 

 

      3. Tata Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója                                                                             

     Előterjesztő: polgármester 

Előadó: dr. Kórósi Emőke jegyző 

  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető 

                       Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 

 

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

- pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

- humán és ügyrendi bizottság 

     

4.  Beszámoló az építményadóról, a telekadóról, az idegenforgalmi adóról, a helyi 

iparűzési adóról, valamint a talajterhelési díjról szóló önkormányzati 

rendeletekben foglaltak és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 2014. 

évi hatályosulásáról    

 Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző 

 Előadó:          Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető 

                        Fesselné Harsányi Marietta adócsoport vezetője  

 



  

 

 

 

 Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

- pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

- humán és ügyrendi bizottság 

 

      . 5. Tata Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve 

              Előterjesztő:  polgármester 

              Előadó:          Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

         6.  2014. évi lakáslista elfogadása 

            Előterjesztő: polgármester 

            Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

    - humán és ügyrendi bizottság 

     

         7. Beszámoló Tata Város Önkormányzata által bérbe adott üzlet- és  

irodahelyiségek  ellenőrzéséről 

            Előterjesztő: polgármester 

            Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

         

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

    - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

 

        8. Beszámoló Tata Város Önkormányzata által haszonbérbe adott ingatlanok   

ellenőrzéséről 

             Előterjesztő: polgármester 

             Előadó:     dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

  - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

 

        9. Beszámoló a középtávú út- és járda felújítási program időarányos      

végrehajtásáról   

              Előterjesztő: alpolgármester 

              Előadó:         Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 



  

 

 

 

         10.  Tájékoztató a Vértes Volán Zrt. 2014. évi helyi-járati közszolgáltatási    

tevékenységére vonatkozóan 

              Előterjesztő: alpolgármester 

              Előadó:         Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

              Meghívott:     Németh Tamás a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

 

       11.  „Lépésről lépésre a vízelvezetés javítása érdekében” című Tata város  

csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldására   készült koncepció 

felülvizsgálata  

              Előterjesztő:  alpolgármester 

              Előadó:       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

12. A balatonszepezdi 1400 hrsz-ú ingatlanra hasznosítási koncepció 

               Előterjesztő:  polgármester 

               Előadó:       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

 

13.  Javaslatok a Vaszary villa hasznosítására 

               Előterjesztő:  polgármester 

               Előadó:       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

 

14. Újhegyi városrész tervezett lakóútjai 

                 Előterjesztő:  polgármester 

                 Előadó:       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 



  

 

 

 

15. A Tatai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottsága tagjainak megbízása 

                 Előterjesztő:  polgármester 

                 Előadó:       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

16. A közoktatási intézmények terembérleti díjából származó bevételek 

felhasználásának tapasztalatai 

                  Előterjesztő:  polgármester 

                  Előadó:       dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási  

csoportvezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 

 

  17.  Tájékoztató Tata és kistérsége munkaügyi helyzetéről         

               Előterjesztő: Vámosiné Illés Márta a Tatai Járási Hivatal Munkaügyi  

Kirendeltségének vezetője 

               Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

     - humán és ügyrendi bizottság 

 

 

        18.  Az önkormányzat által kötött köznevelési, közművelődési megállapodások és   

                a szociális,  valamint gyermekjóléti ellátási szerződések értékelése  

                Előterjesztő:  polgármester 

            Előadó:       Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  

 

       Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

      - humán és ügyrendi bizottság 

 
        19. Beszámoló Tata Város Kulturális Koncepciója 2014. évi intézkedési   

                 tervében foglaltak teljesítéséről, valamint a 2015. évi intézkedési terv   

                 meghatározása 

                 Előterjesztő:  polgármester 

             Előadó:       Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 

       Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

       - humán és ügyrendi bizottság 

       

 

    



  

 

 

 

            20. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez 

                 Előterjesztő: Michl József polgármester 

                 Előadó:          Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 

      

      Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                  - humán és ügyrendi bizottság 

 

 

            21. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek   

                  elbírálása  

                  Előterjesztő: alpolgármester 

                  Előadó:         Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 

 

        Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                    - humán és ügyrendi bizottság 

 

             22. Beszámoló a sportkoncepció 2014. évi intézkedési tervében foglaltakról 

                   Előterjesztő: alpolgármester 

                   Előadó:          Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 

      

        Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                    - humán és ügyrendi bizottság 

 

             23. Tájékoztató a Tata testvérvárosi kapcsolatai terén  2014-ben történt          

                    eseményekről                                                              

         Előterjesztő: polgármester 

         Előadó:         Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referense 

 

          Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                     - humán és ügyrendi bizottság 

 

               24. Csillagsziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása 

         Előterjesztő: Michl József polgármester 

         Előadó:         Takács Zoltán személyügyi  referens 

 

          Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                     - humán és ügyrendi bizottság 

 

              

                25. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak 2014. évi tevékenységéről    

                    Előterjesztők: Borsó Tibor a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

elnöke, 

                Kaszál József a humán és ügyrendi bizottság elnöke 

        



  

 

 

 

                26.  A képviselő-testület 2015. I. félévi munkaterve    

            Előterjesztő:  polgármester  

                       Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 

 

 
 
 
Állandó napirendek: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint 

a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Interpellációk, kérdések 

 
KÖZMEGHALLGATÁS



  

 

 

 

 


