
 

 

 

 

 

 

 

 

TATA VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK   

 2021. I.  FÉLÉVI  MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése 

alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva  Tata Város Önkormányzat 

Polgármestere a 130/2020.(XII.2.) határozatával  határozta meg a 2021. I. félévi 

munkatervet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

N a p i r e n d e k : 

1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséről szóló 

24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  

   Előterjesztő: Michl József polgármester 

   Előadó:         dr.Horváth József jegyző 

                          Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi  irodavezető 

                          Hercegné Barcza Ilona adó és pénzügyi irodavezető-helyettes 

                 Meghívott:  Recsák Mária az Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője 

 

     Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

2. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről    

szóló önkormányzati rendelet módosításáról  

   Előterjesztő:  Michl József polgármester 

   Előadó:           dr. Horváth József jegyző 

                            Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi  irodavezető 

                            Hercegné Barcza Ilona adó és pénzügyi irodavezető-helyettes 

               Meghívott:     Recsák Mária az Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője 

 

 

     Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

3. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

24/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról 

    Előterjesztő: Michl József polgármester 

    Előadó:          dr. Horváth József jegyző 

                           Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi  irodavezető 

                           Hercegné Barcza Ilona adó és pénzügyi irodavezető-helyettes 

                 Meghívott:  Recsák Mária az Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője 

 

     Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

4. Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról  

Előterjesztő:   Michl József polgármester 

Előadó:      dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

       Kamarás Dorottya főépítész 

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 



- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

5. Rendelet-tervezet a településkép védelméről szóló 29/2018. (XII.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő:   Michl József polgármester 

Előadó:       dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

        Kamarás Dorottya főépítész 

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

 

6. A természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 

1/2012. (I.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

               Előterjesztő: Michl József – polgármester 

               Előadó:      Mürkl Levente – környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető 

 

     Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

 

7. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi 

szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

               Előterjesztő: Michl József polgármester 

               Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

 

                 Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                  - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

                  - a humán és ügyrendi bizottság 

 

8. Rendelet-tervezet a szociális ellátások és egyes szociális  szolgáltatásokról,    

valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Michl József polgármester 

              Előadó:     Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
   - a humán és ügyrendi bizottság 

 

9. Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi   szabályairól szóló 

23/2001.(VII.1.) önkormányzati  rendelet módosításáról 

    Előterjesztő: Michl József polgármester 

      Előadó:      Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 



   - a humán és ügyrendi bizottság 

 

10.  Összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2020. évi ellenőrzésekről 

                 Előterjesztő: dr. Horváth József jegyző 

                 Előadó:         Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

      Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
-  a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

11.  Beszámoló a 2020. évi közbeszerzési terv teljesítéséről  

 Előterjesztő: Michl József polgármester 

 Előadó:         Lakos Zsuzsanna városfejlesztési- és projekt irodavezető 

                       Schweighardt Ottóné beruházási és közbeszerzési ügyintéző 

 

      Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

- a humán és ügyrendi bizottság 

 

12. A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. beszámolója az Aranyponty Zrt-vel kötött 

együttműködési megállapodás hatályosulásáról 

Előterjesztő:     ügyvezető 

Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

 

  Az előterjesztést előzetesen véleményezi:  

- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

13. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft-vel kötött közhasznúsági megállapodás  

aktualizálása a 2021. évre 

               Előterjesztő: Michl József polgármester 

    Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

    Meghívott:    Acsai Zoltán Ferenc ügyvezető-igazgató 

 

  Az előterjesztést előzetesen véleményezi:  

- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

14. a.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója 

és közhasznúsági jelentése 

b.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve 

                 Előterjesztő: Acsai Zoltán Ferenc ügyvezető-igazgató 

                 Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

 

                 Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

 - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

 

15.  A Tatai Városgazda  Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak és    

prémiumának meghatározása         



              Előterjesztő: Michl József polgármester 

                   Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető  

 

                  Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                  - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

16.  A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. beszámolója a 2020. január 1 - 2020. december 

31. időszak ingatlankezelési tevékenységéről  

              Előterjesztő: Acsai Zoltán Ferenc. ügyvezető-igazgató 

              Előadó:        dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

 

                   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                   - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

                   - humán és ügyrendi bizottság 

 

17.   A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról  

  Előterjesztő:   Michl József polgármester 

  Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

 

 

18.    a.) A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2020. évi pénzügyi beszámolója  

                 b.) A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2020. évi közhasznúsági melléklete  

       Előterjesztő:  Berczelly Attila vezérigazgató  

                 Előadó:          Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi irodavezető 
 

        Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

        - a humán és ügyrendi bizottság 

 

19.  A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2021. évi üzleti terve  

               Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató 

       Előadó:        Fesselné Harsányi Marietta adó és pénzügyi irodavezető 

 

               Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
    - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

    - a humán és ügyrendi bizottság 

                

20.  A Tatai Városkapu  Közhasznú Zrt. 2021. évi közművelődési szolgáltatási terve 

     Előterjesztő:  Berczelly Attila vezérigazgató 

       Előadó:       Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
    - a humán és ügyrendi bizottság 

 

21.  A Tatai Öreg-tó  Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója 

    Előterjesztő: ügyvezető  

                 Előadó:         dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 



   

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
   - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

22.  A Tatai Öreg-tó Kft. 2021. évi üzleti terve 

    Előterjesztő: ügyvezető 

                 Előadó:        dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

   

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
    - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

23.  A Tatai Rend-ház Kft. 2020. évi egyszerűsített beszámolója  

                Előterjesztő: Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető 

               Előadó:         dr. Korencsi Melinda jegyzői kabinetvezető 

  

     Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
     - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

     - a humán és ügyrendi bizottság 

 

24.  A Tatai Rend-ház Kft. 2021. évi üzleti terve  

                 Előterjesztő: Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető 

               Előadó:        dr. Korencsi Melinda jegyzői kabinetvezető 

  

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
   - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

   - a humán és ügyrendi bizottság 

 

25. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2020. évi szakmai és pénzügyi 

beszámolója  

              Előterjesztő: Berczelly Attila, az egyesület elnöke 

              Előadó:          Lakos Zsuzsanna városfejlesztési- és projekt irodavezető 

              Meghívott:    Magyarics Gábor TDM menedzser 

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
    - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

    - a humán és ügyrendi bizottság      

 

26. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi szakmai feladat- és pénzügyi  

terve  

              Előterjesztő: Berczelly Attila az egyesület elnöke 

              Előadó:         Lakos Zsuzsanna városfejlesztési- és projekt irodavezető 

              Meghívott:    Magyarics Gábor TDM menedzser 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
             - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

              - a humán és ügyrendi bizottság 

                           
27. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő  



              bizottságainak beszámolója az éves tevékenységükről 

              Előterjesztő:  Michl József polgármester 

         

      Előadó:          dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

          Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu Zrt. felügyelő bizottság  

                              elnöke 

          Boglári Zoltán a Tatai Városgazda Kft. felügyelő bizottság elnöke 

          Purgel Zoltán a Tatai Öreg-tó Kft. felügyelő bizottság elnöke 

                              Dr. Varga András, a Tatai Rend-ház Kft. felügyelő bizottság elnöke 

   

               Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság   

 

28.  A Tata, Gombkötő utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítási lehetőségei 

               Előterjesztő:  Michl József polgármester 

               Előadó:          dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

 

               Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

29.  Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása      

                Előterjesztő: Michl József polgármester 

                Előadó:       dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

     Kamarás Dorottya főépítész  

 

               Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

   

30. Tata város település rendezési eszközeinek felülvizsgálatáról – partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előterjesztő:   Michl József polgármester 

Előadó:       dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

      Kamarás Dorottya főépítész  

 

               Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

 

31. Tata város klímastratégiájának és intézkedési tervének elfogadása 

               Előterjesztő: Michl József polgármester 

               Előadó: Mürkl Levente  környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető 

 

       Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

                 - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

 

32. A VOLÁNBUSZ Zrt.  2020. évi beszámolója az autóbusszal végzett helyi 

személyszállítás  közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan  



              Előterjesztő:  Michl József polgármester                                        

              Előadó:           Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető 

                                      Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

               Meghívott:    Németh Tamás a VOLÁNBUSZ Zrt. képviselője 

 

              Az előterjesztést előzetesen véleménye 

     - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

 

33. A város parkolási helyzetének áttekintése és fejlesztési lehetőségei 

Előterjesztő:   Michl József polgármester 

Előadó:      Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető 

        

                

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 

  

34. A városi utak, járdák és egyéb közterületek helyzetének áttekintése és fejlesztési 

lehetőségei 

Előterjesztő:   Michl József polgármester 

Előadó:      Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető 

        

                

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 

  

 

35. Tájékoztató a Tatán működő közműszolgáltatók 2021. évi fejlesztési terveiről  

               Előterjesztő:  Michl József polgármester                                        

               Előadó:          Mürkl Levente környezetvédelmi és városüzemeltetési irodavezető 

               Meghívottak: a közműszolgáltatók 

 

      Az előterjesztést előzetesen véleményezi:  

- a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 

 

36.  Az ÉDV Zrt-vel kötött szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás 

               Előterjesztő: Michl József polgármester 

               Előadó:       dr. Bakos Zsolt városépítészeti és vagyongazdálkodási irodavezető 

      

               Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság  

 

  

37. A közművelődési alapszolgáltatásokat végző szervezetek - 2021. évi szolgáltatási 

               terveinek jóváhagyása 

     Előterjesztő:  Michl József polgármester 

      Előadó:       Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  

         Németh Mariann intézményi referens 



 

  Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
  - a humán és ügyrendi bizottság 

 

 

38. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi   feladatainak 

ellátásáról 

         Előterjesztő: Michl József polgármester  

         Előadó:     Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető   

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
   - a humán és ügyrendi bizottság 

                       

39. Tájékoztató a „Gyermekbarát város” intézkedési tervében  foglaltak 2020. évi 

teljesüléséről, valamint a „Gyermekbarát város” 2021. évi intézkedési tervének 

meghatározása 

              Előterjesztő: Michl József polgármester 

              Előadó:       Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző 

 

              Az előterjesztést előzetesen véleményezi:  

               - a humán és ügyrendi bizottság 

               - a pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 

 

40. Tájékoztatás a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ működéséről 

              Előterjesztő: Michl József polgármester 

              Előadó:       dr.Korencsi Melinda jegyzői kabinetvezető 

 

                Az előterjesztést előzetesen véleményezi:  

               - a humán és ügyrendi bizottság 

                   

41. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és a Komárom-Esztergom Megyei  Rendőr-

főkapitányság közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Horváth József jegyző 

Előadó:         Horváth Róbert közterület-felügyeleti csoportvezető 

Meghívott:    Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  vezetője 

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
    - a humán és ügyrendi bizottság 

 

42. A Tatai Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

              Előterjesztő: dr. Friedrich Gábor r.ezredes, kapitányságvezető  

Meghívott:    Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

                       vezetője 

 

   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
    - a humán és ügyrendi bizottság 

  



 

                  

43. Beszámoló Tata város Önkormányzata által telepített és a Tatai Közös 

Önkormányzati Hivatal által üzemeltetett térfigyelő rendszerről 

Előterjesztő:  dr. Horváth József jegyző 

Előadó:          Horváth Róbert közterület-felügyeleti csoportvezető 

Meghívott:    Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 

 

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 

-a humán és ügyrendi bizottság 

 

 

44. Közalapítványok beszámolója                

    Előterjesztők: Magó Ottó Tata Város Szociális Háló Közalapítvány    

Kuratóriumának  elnöke 

                             Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány  Kuratóriumának  

elnöke 

                             Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány Kuratóriumának          

elnöke 

              Előadó:           Fesselné Harsányi Marietta  adó és pénzügyi irodavezető 

 

 

45. Beszámoló a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

              Előterjesztő: Komlós Tamás c. tű. őrnagy, mb. tűzoltóparancsnok 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
   - a humán és ügyrendi bizottság 

 

46. Az önkormányzat által fenntartott  intézmények magasabb vezetői pályázatainak 

kiírása (Tatai Kincseskert Óvoda) 

   Előterjesztő: Michl József polgármester 

   Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- humán és ügyrendi bizottság 

 

47.  Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről  

    Előterjesztő: dr. Horváth József jegyző 

 

    Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
- humán és ügyrendi bizottság 

- pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság 

 

48.  Intézményvezetői pályázat elbírálása 

               Előterjesztő:  Michl József polgármester 

       Előadó:      Takács Zoltán személyügyi referens   

 



   Az előterjesztést előzetesen véleményezi: 
   - a humán és ügyrendi bizottság 

  

49.  A polgármester szabadságának 2021. évi ütemterve 

        Előterjesztő:  Michl József polgármester 

        Előadó:       Takács Zoltán személyügyi referens 

 

50. A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2021. évi odaítélése 

   Előterjesztő: Michl József polgármester 

              Előadó:         dr.Lantai Éva aljegyző 

 

 

51. Az Év Közszolgálati Dolgozója Díj 2021. évi adományozása 

        Előterjesztő: Michl József polgármester  

        Előadó:        dr. Horváth József jegyző 

 

52.  A képviselő-testület 2021. II. félévi munkaterve 

               Előterjesztő: Michl József polgármester 

               Előadó:         dr. Horváth József jegyző  
                        

 

 

 

 

Állandó napirendek: 

- Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

- Képviselői kérdések 

 

 

 

 

 

                                                    


