
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TATA  VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
2015.  I.  FÉLÉVI   MUNKATERVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. I. félévre szóló munkatervét 
a 381/2014.(XI.27.)Tata Kt. határozatával meghatározta 
 



N a p i r e n d e k : 
 

 
1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2015. évi   

költségvetéséről 
               Előterjeszt ő: Michl József  polgármester 

     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                            Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 
      Az előterjesztést el őzetesen véleményezi : 

           - a humán és ügyrendi bizottság 
                          - a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 

 
   2. a.)Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2014. évi    

költségvetéséről szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet 
végrehajtásáról 

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

irodavezető 
 
   b.) Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2014. évi ellenőrzésekről 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:         Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

            
 
  c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata   
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                            Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 

                Az előterjesztéseket el őzetesen véleményezi : 
           a.)  pont: - a humán és ügyrendi bizottság 
                          - a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

                          b.)  és c.)  pont: a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
            3. Rendelet-tervezet a szociális ellátások és egyes szociális 

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

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

 
           Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                     - humán és ügyrendi bizottság 



 
              4. Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások                          

helyi szabályairól szóló 23/2001./VII.01. / rendelet módosításáról 
                      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

               Előadó:       Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 
            Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                      - humán és ügyrendi bizottság 

 
              5.     Tájékoztató a helyi önkormányzat gyermekjóléti és             
                       gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

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

 
             Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                       - humán és ügyrendi bizottság 

 
6. Rendelet-tervezet az ebrendészeti hozzájárulásról 

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

vagyongazdálkodási  csoportvezető 
   

            Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
- humán és ügyrendi bizottság 
- pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 
7. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-            
     használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.01.)  önkormányzati   
      rendeletének   felülvizsgálata 

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

vagyongazdálkodási  csoportvezető 
 
 

     Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
                                -  humán és ügyrendi bizottság 
 

8. A Tatai Városgazda Nonprofit  Kft-vel  kötött közhasznúsági      
      megállapodás  aktualizálása a 2015. esztendőre 

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

vagyongazdálkodási  csoportvezető 
                     Meghívott:  Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-igazgató 
 

     Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                             - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 



            
        9. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves       

beszámolója   és közhasznúsági jelentése 
                     Előterjeszt ő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-igazgató 
                     Előadó:          dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és     
                                              vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

       Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
          

 

               10. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 
                     Előterjeszt ő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-igazgató 
                     Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és       
                                                 vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
                      Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                               - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
 
                11. A Tatai Városgazda  Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak            
                      és      prémiumösszegének  meghatározása 
                      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                      Előadó : dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és              

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
                      Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
 
                12. A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2014. évi beszámolója 
                      Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető-igazgató 

            Előadó : dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   
vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
                       Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                 - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
                13. A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2015. évi üzleti terve 
                      Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető-igazgató 
                      Előadó : dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
                      Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
 
 



                14. A Tatai Távhőszolgáltató Kft.  
                                a.) 2014. évi beszámolója 
                                b.) 2015. évi üzleti terve 
                      Előterjeszt ő: Toplak Tamás ügyvezető-igazgató 
                      Előadó : dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
                      Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
 
                  15.  A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.2014. évi beszámolója,   
                       közhasznúsági jelentése 
                       Előterjeszt ő:  Berczelly Attila vezérigazgató 

                Előadó:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

             Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                      - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
                      - humán és ügyrendi bizottság 

               
 
                 16. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2015. évi üzleti terve 
                       Előterjeszt ő: Berczelly Attila vezérigazgató 

               Előadó:       Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

            Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                      - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
                      - humán és ügyrendi bizottság 

 
 
                 17. A Tatai Városkapu Zrt. 2015. évi közművelődési terve 
                      Előterjeszt ő: Berczelly Attila vezérigazgató 

               Előadó:      Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

            Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                      - humán és ügyrendi bizottság 

 
                 18.  A Tatai Városkapu Zrt. 2015. évi turisztikai  feladatterve 
                       Előterjeszt ő: Berczelly Attila vezérigazgató 

                Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

               Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
- humán és ügyrendi bizottság 

  -  pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
 
 
 



                       19. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület marketing- és éves 
feladatterve 

                         Előterjeszt ő: Berczelly Attila az Egyesület Elnöke 
                         Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

               Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                         - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
                          - humán és ügyrendi bizottság 

 
. 
                   20. Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai és   pénzügyi 

beszámolója a turisztikai szezonban végzett tevékenységéről 
                         Előterjeszt ő: Berczelly Attila az Egyesület Elnöke 
                         Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

                Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                          - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
                           - humán és ügyrendi bizottság 
 

               
                     21. Tájékoztató az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2015. évi 

költségvetéséről 
                         Előterjeszt ő:Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgató 
                         Előadó:    Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető  
                          Meghívott:      Barsi Éva a gimnázium igazgatója 
 

                Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                          - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
                           - humán és ügyrendi bizottság 

 
 

                       22. Tájékoztató az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2014. évi     
pénzügyi beszámolójáról 

                         Előterjeszt ő:Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt.vezérigazgatója 
   Előadó :   Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  

irodavezető 
                         Meghívott : Barsi Éva a gimnázium igazgatója 
 

                Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                    - a humán és ügyrendi bizottság 
                                    - a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 
                  23. Tájékoztató a „Gyermekbarát város” intézkedési tervében  foglaltak 

2014. évi teljesüléséről 
                        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                        Előadó:         Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 
 



                           Az előterjesztést el őzetesen véleményez i:  
                                     - humán és ügyrendi bizottság 
 
                    24. A „Gyermekbarát város” 2015. évi intézkedési tervének  

meghatározása 
                           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                           Előadó:  Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 
 
                           Az előterjesztést el őzetesen véleményez i:  
                                      - humán és ügyrendi bizottság 
 
                    25. Tata Város Sportkoncepciójában foglalt feladatok  2015. évi 

intézkedési terve 
                            Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                            Előadó:  Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 
 
                            Az előterjesztést el őzetesen véleményez i:  
                                      - humán és ügyrendi bizottság 
           

26.  A Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Tata város 2014. évi   
       helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan  

                            Előterjeszt ő:  Michl József polgármester                                        
                            Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és                      
                                                       vagyongazdálkodási  csoportvezető 
                             Meghívott:   Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója 
 
 
                             Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                      - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 
           27. Tájékoztató a város közvilágításában tapasztalható problémákról, 

s azok megszüntetését igénylő  intézkedésekről           
                            Előterjeszt ő:  Michl József polgármester                                        
                            Előadó:          dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és                      
                                                       vagyongazdálkodási  csoportvezető 

 
                             Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                      - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 
          28. Kerékpárosbarát település stratégiai megvalósítási terve (2014.     

évi   feladatok megvalósulása és a 2015. évi célkitűzések 
meghatározása) 

                             Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
                             Előadó:           Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 
 
                             Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                                       - pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
 



 
                     29. Az önkormányzat által fenntartott  intézmények magasabb     

vezetői pályázatainak kiírása 
                           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

                    Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 
 

                 Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                            - humán és ügyrendi bizottság 

 
 
                     30. Intézményvezetői pályázatok elbírálása 
                           Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 

                    Előadó: Takács Zoltán személyügyi referens 
 

                  Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                             - humán és ügyrendi bizottság 
 

                    31. Megbízási szerződés az energiagazdálkodási feladatok ellátására 
                          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

                   Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 
 

                Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
- a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 

 
 
                    32. A Tatai Televízió Közalapítvány Kuratóriuma elnöki tisztségének  

betöltése 
                           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

                   Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 
 
 
                     33. A Tatai Városi Rendőrkapitányság beszámolója a közrend, a 

közbiztonság  helyzetéről 
                            Előterjeszt ő:  dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető 

 
                   Az előterjesztést el őzetesen véleményezi:  
                              - humán és ügyrendi bizottság 

. 
 
           34. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 

                            Előterjeszt ő: dr.Kórósi Emőke jegyző 
                  Előadó:       Horváth Róbert közterület-felügyelet csoportvezetője 
                  Meghívott:   Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
                                      főkapitánya 



                 35.   Gazdasági társaságok – Tatai Városgazda Nonprofit Kft., Tatai 
Távhőszolgáltató Kft.,  Tatai Fényes Fürdő Kft., Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. – felügyelő bizottságainak éves beszámolója 

                            Előterjeszt ő:  felügyelő bizottságok elnökei 
                            Előadó:  dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
                
                       36. A képviselő-testület által alapított közalapítványok 2014. évi      

beszámolói   
                             Előterjeszt ők: 

                              Tatai Televízió Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 
                                        Szociális Háló Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 

                              Szakmai Képzésért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 
                                   Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke  

 
 

                      37. A képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve 
                Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

                               Előadó:         Dr. Kórósi Emőke jegyző  
 
 

                      38. A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2015. évi                                            
odaítélése 

                    Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                              Előadó:         Sárközy Klára szervezési csoportvezető 
 



Állandó napirendek: 
 
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Képviselői kérdés 


