
 K I V O N A T 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. december 16-i ülése 
jegyzıkönyvébıl 

 
 
 
41/2009.(XII.17.) ÖR A távhıvel ellátott lakóépületek lakásonkénti  

hıfogyasztásának szabályozására és mérésére  
alkalmas eszközök beszerelésének támogatására  
vonatkozó rendelet módosítására 

 
 
42/2009.(XII.17.) ÖR. Tata Város Önkormányzatának 2009. évi  

költségvetésérıl szóló 3/2009./II.26./ sz. rendelet  
módosításáról 

 
43/2009./XII.17./ ÖR. Egyes uniós jogharmonizációs kötelezettség alá  

tartozó rendeletek felülvizsgálatáról 
 
44/2009./XII.17./ ÖR.    Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005./XII.06./  
                                       rendelet módosításáról 
 
 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     458/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a távhıvel 
ellátott lakóépületek lakásonkénti hıfogyasztásának 
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök 
beszerelésének önkormányzati támogatására a 2010. évi 
költségvetésében – a kötvényforrás terhére – 5.000.000.-
Ft-ot biztosít. 
 
Határid ı: 2010. évi költségvetés elfogadása 
Felelıs:   Michl József polgármester 
                Dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

 
    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     459/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 
 

   Tata  Város Önkormányzati Képviselı Testülete a  
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    1. hatályban lévı    településszerkezeti tervét módosítja  
az Old Lake Golf Klub területére vonatkozóan az  
alábbiak szerint: az eddigi egységesen K-id  
különleges idegenforgalmi terület beépítésre szánt  
része Kid különleges idegenforgalmi területre a  
golfpályák a beépítésre nem szánt Kks jelő  
különleges sport (golfpálya) területre tagozódik. 
 

2. A 0442 hrsz. a) (erdı) alrészlete Kid Különleges 
idegenforgalmi terület-felhasználásba sorolódik. 

 
3. A valós állapot szerint a Fekete út  KÖu jelő 

közlekedési az út menti erdı EE jelő erdı övezetbe 
kerül. 

 
4. A határozat mellékletét képezi a „Település szerkezet 

módosításának leírása – Old Lake Golf Klub” 
valamint a „Településszerkezeti terv módosítása – 
Old Lake Golf Klub” feliratú tervlap. 

 
        Határid ı: 2009. december 18. 
        Felelıs:   Michl József polgármester 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     460/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 
 

   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
a Közép-dunántúli Operatív Program „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” - KDOP-2009-5.2.2/A  
pályázati kiírásra Tata Város Önkormányzata által 
benyújtott "Gondoskodó kistérség" Szociális 
alapellátások min ıségi fejlesztése a tatai 
kistérségben címő projekt tervezett bekerülési költségét: 
149.992.859,- Ft összegben az igényelt támogatás 
összegét 134.993.573,- Ft összegben fogadja el. 
A pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz 
14.999.286,- Ft -ot, - sikeres pályázat esetén - a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja a 
kötvényforrás terhére. 

 
  Határid ı: 2009. december 16. (a határozat továbbítására) 

- 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása  
    (az önrész biztosítására) 

 
 Felelıs:  Michl József polgármester 

                               dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     461/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

 a Közép-dunántúli Operatív Program „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” - KDOP-2009-5.2.2/B  
pályázati kiírásra Tata Város Önkormányzata által 
benyújtott „A tatai Új úti bölcs ıde kapacitásb ıvítése, 
minıségi fejlesztése”  címő projekt tervezett bekerülési 
költségét: 48.954.473,- Ft összegben az igényelt 
támogatás összegét 44.059.026,- Ft összegben fogadja 
el. 
A pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz 
4.895.447,- Ft -ot, - sikeres pályázat esetén - a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja a 
kötvényforrás terhére. 

 
                                Határid ı: 2009. december 16. (a határozat továbbítására) 

                              2010. évi költségvetési rendelet megalkotása  
                                       (az önrész biztosítására) 

                               Felelıs:  Michl József polgármester 
                               dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     462/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
támogatja, hogy Tata Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtson be a KDOP 2.1.1/ B – A régió arculatát 
meghatározó integrált és tematikus vonzerı-fejlesztések 
támogatása címmel kiírt pályázati felhívásra. A pályázati 
projekt megnevezése: Ökoturisztikai központ kialakítása 
Tatán, az Öreg-tó partján. A szükséges önerı mértékérıl 
a következı testületi ülésen külön döntést hoz. 

 

Határid ı: 2010. január 18. (a pályázat benyújtására) 
Felelıs:  Michl József polgármester 

                               dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     463/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
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felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezett 
ökoturisztikai központ  - kajakház - építési engedélyes 
terveinek elkészítéséhez az elvi engedélyes terveket 
készítı tervezıt, a H'art CAD Építész és Mérnök Iroda Kft-
t megbízza bruttó 2.640.000 Ft -os áron a kötvényforrás 
terhére. 

 

   Határid ı: 2009. december 16. (a tervezı megbízására) 
     2010. évi költségvetési rendelet megalkotása  
                                                          (a tervezési díj kifizetésére) 
                               Felelıs:  Michl József polgármester 
                                dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     464/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. A Közép-dunántúli Operatív Program KDOP–2009-   
     3.1.1/A jelő pályázati kiírásra Tata Város  
    Önkormányzata által benyújtott „Tata város történelmi  
    és közigazgatási városközpontjának, a Kossuth tér és  
    környékének értékmegırzı és funkcióbıvítı  
    rehabilitációja” címő projekt mőszaki tartalmának  
    bıvítéséhez  kapcsolódó tervezési feladatok  
    összköltségére 5.970.000,- Ft + Áfa, azaz 7.462.000,-  
    Ft-ot biztosít a kötvényforrás terhére . Felhatalmazza  
    a polgármestert a tervezési szerzıdések aláírására. 

  
2. A közlekedési és az épület tervezési feladatainak    
     elvégzésére a tervezési díjak összegét  a 2010. évi  
     költségvetésrıl szóló rendeletében biztosítja. 

 
3. Felhívja a Magyar Posta Zrt-t, hogy kapcsolódjon be a  
     posta felújításával a Kossuth tér felújítási projektjébe. 
  

 
    Határid ı: 1. pont: 2009. december 16. 

                              2. pont: 2010. évi költségvetési rendelet  
                                                    megalkotása 
                                       3.pont: értesítésre – 2009. december 30. 

                               Felelıs:  Michl József polgármester 
                               dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     465/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete: 
1. hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévı 4017/10 

hrsz.-ú ingatlanra a Pikante-Gasztro Kft. pályázatot 
nyújtson be a  KDOP 2009-2.1.1/B sz. pályázatára 
kalandpark építése céljára. 

2. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy nyertes pályázat 
esetén Városfejlesztési megállapodás köt a Pikante-
Gasztro Kft.-vel. 

 
                                Határid ı:  1.pont: 2009. december 20. - értesítésre 
                                                  2.pont: 2010. márciusi testületi ülés 
                                Felelıs:      Michl József polgármester 
                                       dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     466/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I.202-
319/2009.sz. elıterjesztés mellékletét képezı Tatai 
Városfejlesztı Kft 2010 évre vonatkozó üzleti tervét 
elfogadja. 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     467/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
meghosszabbítja a Tatai Városfejlesztı Kft. 
ügyvezetıjének Skultéti Vilmosnak a megbízási 
szerzıdését 2011. május 30. napjáig, a korábbi 
szerzıdés egyéb feltételei változatlanul hagyása mellett. 

 
               Határid ı: 2009. december 31. 

Felelıs:      Michl József polgármester 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     468/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a 
Tatai Fényes Fürdı Kft. taggyőlésének jogait gyakorló 
alapító a Társaság 2008. mérlegét és eredmény 
kimutatását az alábbiak szerint elfogadja.  

                       Mérleg eszköz és forrásoldalának összege  676 099EFt 
                       Mérleg szerinti eredmény 415 015 E Ft melyet eredmény- 
                       tartalékba kell helyezni 
                       Egyben utasítja a Kft. ügyvezetıjét a 2008 évi mérleg  
                       újbóli közzétételére 

 
    Határid ı: 2009. december 20. 

                                 Felelıs:  Mihalovits András ügyvezetı igazgató 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     469/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a 
Tatai Fényes Fürdı Kft. taggyőlésének jogait gyakorló 
alapítója  

1. a Társaság felügyelıbizottságának az elıterjesztés  
mellékletét képezı ügyrendjét jóváhagyja  

2. a felügyelı bizottság elnökének tiszteletdíját 37.500,- 
Ft/hó, a felügyelı bizottság tagjainak tiszteletdíját 
30.000,- Ft/hó összegben állapítja meg 2009. 
december 1-tıl. 

 
Határid ı: közlésre 2009. december 21.  
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     470/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete: 

 
1. felhatalmazza a Polgármestert a tatai 1363/14 hrsz.-

ú, Fényes-fürdı és környezetére vonatkozó  
Környezetterhelhetıségi tanulmány megrendelésére. 

2. környezetterhelhetıségi tanulmány készítésére a 
2010. évi költségvetésben biztosít fedezetet. 

3. környezetterhelhetıségi tanulmány alapján dönt a 
Fényes-fürdıre vonatkozó fejlesztési koncepcióról. 

 
 



 7 

     Határid ı:  2010. április 30. 
     Felelıs:  Michl József polgármester 

                                        dr. Horváth Tivadar jegyzı 
     
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     471/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja a tatai 15323 

és 15324 hrsz.-ú ingatlan kerítésének helyreállítását. 
2. kezdeményezi új bérleti szerzıdés megkötését 

határozott idıre, 5 évre 2010. januártól, azzal a 
kikötéssel, hogy a részletes szerzıdési feltételekrıl 
külön elıterjesztésben dönt. 

 
Határid ı: 1. pont: 2010. februári testületi ülés, a 2010.  

évi költségvetési rendelet elfogadása 
                                        2.pont: 2010. januári testületi ülés 

Felelıs:      Michl József polgármester 
                                        dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     472/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat megvásárolja 

Tata, Jázmin utca 22-24 szám alatti, 2006/12 hrsz-ú 
ingatlant legfeljebb 35 M Ft erejéig.  

     Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az 
ingatlan megvásárlásához szükséges közbeszerzési 
eljárást a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX tv. 
illetve a közbeszerzési szabályzatunk szerint 
bonyolítsa le. 

2. Az ingatlanvásárláshoz a kötvényforrás nyújt fedezetet. 
Az ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezetet a 
2010. évi költségvetésben biztosítja.  

 
 

Határid ı: 2010. február 28.                   
Felelıs:    Michl József polgármester 
          dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     473/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az I.202-
312/2009.sz. elıterjesztés szerint Tata Város Kulturális 
Koncepciójának 2009. évi végrehajtásáról szóló 
beszámolót, valamint az  1.sz. mellékletében foglalt 
Kulturális Koncepció 2010. évi feladattervét jóváhagyja 
azzal, hogy a felelısök törlésre kerülnek.  
Az 1.és 3.pont a következık szerint módosulnak: 
„1. Együttmőködési megállapodás felülvizsgálata a Kuny 
Domokos Megyei Múzeum mőködtetésével kapcsolatban 
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal.”  
„3. A Magyary Zoltán Mővelıdési Központ és a városi 
könyvtár fejlesztési koncepciójának elkészíttetése.és 
megbízza a polgármestert a feladatterv végrehajtásával.” 
 
Határid ı: 2010. december 31. 
Felelıs:   Mich József polgármester 

 
 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     474/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 
 

   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja 
 

1. a Juniorka Óvoda beszámolóját a 2009. évi 
feladatellátásról,  

2. a Juniorka Bölcsıde beszámolóját a 2009. évi 
feladatellátásról, 

       3. a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének 
2009. évi beszámolóját a csillagvizsgáló 
mőködtetésérıl, 

       4. a Pötörke Néptánc Egyesület szakmai beszámolóját a  
                               2009. évi közmővelıdési megállapodásban vállalt  
                               feladatainak végrehajtásáról, 

                                5. a Concerto Nonprofit Kft beszámolóját a 2009. évi 
Barokk Fesztiválról és a 2008. évi zenemővészeti 
programokról,  

6. a Víz Zene Virág Fesztivál Egyesület beszámolóját a 
2009. évi  Víz Zene Virág Fesztiválról, 

7. a Kenderke Néptánc Egyesület 2009. évi támogatott 
programjairól szóló beszámolóját, 

8. a  Tatai  Református Egyházközség beszámolóját a 
2009. évi feladatellátásról, 
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9. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja 
beszámolóját a 2009. évi feladatellátásról. 

 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     475/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a      

polgármestert, hogy  az önkormányzati intézmények 
vezetıinek 2010. évi prémiumfeladatait a 2010. februári 
Humán és Intézményi Bizottsági ülés véleményezését 
követıen jóváhagyásra terjessze a képviselı-testület elé. 

 
     Határid ı: 2010. februári Humán és Intézményi Bizottság 

 ülése, illetve a testületi ülés 
                               Felelıs:  Michl József polgármester 
 

  
  
    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     476/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tar   

Józsefnek, a Vaszary János Általános Iskola és 
Logopédiai Intézet igazgatójának vezetıi pótlékát a 
pótlékalap 500%-ban állapítja meg 2010. január 1-jével. 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés 
módosításának aláírására. 

 
     Határid ı: 2009. december 31. 
                            Felelıs:   Michl József polgármester 
 

 
    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     477/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
 

   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kıhalmi 
Zoltánnak, a Kıkúti Általános Iskola igazgatójának vezetıi 
pótlékát a pótlékalap 500%-ban állapítja meg 2010. január 
1-jével. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés 
módosításának aláírására. 

 
     Határid ı: 2009. december 31. 
                            Felelıs:   Michl József polgármester 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     478/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Székely 
Csabának, a Szociális Alapellátó Intézmény igazgatójának 
vezetıi pótlékát a pótlékalap 400%-ban állapítja meg 
2010. január 1-jével. Felhatalmazza a polgármestert a 
kinevezés módosításának aláírására. 

 
     Határid ı: 2009. december 31. 
                            Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     479/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete –a 
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) 
bekezdése alapján –Tata Város Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselıi munkateljesítményének értékelése alapját 
képezı 2010. évi kiemelt önkormányzati célokat az 
alábbiakban határozza meg: 

 
 

 I. Általános célkitőzések 
 

1. A kielégítı minıségirányítási rendszer alkalmazása. Tata Város Polgármesteri 
Hivatal 2010. évi minıségprogramjának végrehajtása. 

2. Az ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegő közigazgatás, ügyintézés szakmai 
feltételeinek erısítése. 

3. A gazdálkodás szabályszerőségének biztosítása a célszerőségi, hatékonysági és 
takarékossági szempontok alapján. 

4. Az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó szakmai és szervezési feladatok 
végrehajtása. 

5. Az ügyfelek általi bejelentések gyors alapos és körültekintı kivizsgálása és a 
szükséges intézkedések megtétele. 

6. Az ÁROP pályázat alapján a hivatal szervezetfejlesztése. 
7. A munkaköri feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai képzés, önképzés, 

informatikai- és nyelvismeret megszerzése, gyarapítása. 
8. Az Európai Uniós források felhasználásának jogszerő és a támogatási 

szerzıdésnek megfelelı felhasználása, valamint a Hivatalon belüli projekt 
menedzselés megszervezése. 

9. A közigazgatási eljárási törvény átfogó módosításából eredı elıírások 
maradéktalan teljesítése. 
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 II. Részletes célok meghatározása 
 
 

10. A jogszabályi kötelezettségek függvényében az elektronikus kapcsolattartás és 
hatósági szolgáltatás biztosítása. 

11. A 2010. évi országgyőlési, valamint a helyhatósági és kisebbségi 
önkormányzati választások szakszerő elıkészítése, lebonyolítása. 

12. Az intézmények minıségirányítási program végrehajtásának felügyelete. 
13. A szociális intézményhálózat mőködtetése során a jogszabályban elıírt kötelezı 

feladatok ellátása mellett a vállalt feladatok ellátásának biztosítása. 
14. Az idısellátásban a minimális feltételek biztosítása mellett újabb 

alapszolgáltatási körrel történı bıvítés elıkészítése. 
15. Az egészségügyi alapellátás és szakellátás megtartása, az ellátások szakmai 

feltételeinek biztosítása. 
16. A gyermekek védelmének minél magasabb színvonalon történı biztosítása az 

intézkedések során, különös figyelemmel a megelızı intézkedések 
eredményességére.  

17. Átmeneti nevelésbe vett gyermekek esetében érdemi családgondozás 
elımozdítása, a kapcsolattartás pontos szabályozása, nyomonkövetése a 
gyermekek hazagondozása céljával. 

18. Kapcsolattartási ügyekben egyezségre törekvés az újraszabályozások során, 
illetıleg hatékony végrehajtási intézkedések megtétele. 

19. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi feladattervében foglaltak 
ellátásának koordinálása, folyamatos figyelemmel kísérése. 

20. A források növelése érdekében kistérségi pályázati lehetıségek folyamatos 
figyelemmel kísérése, pályázatok elıkészítése, benyújtása, lebonyolításban 
közremőködés és elszámolás. 

21. Az önkormányzat fizetıképességének megırzése érdekében a bevételek 
teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, fizetési kötelezettségek 
határidıben történı teljesítése. 

22. Az új integrált költségvetési gazdálkodási program bevezetése. 
23. Az adóalanyi kör tételes ellenırzése és a kivetések helyességének vizsgálata. 
24. A jogerıs államigazgatási határozattal megállapított és önként nem teljesített 

adótartozások behajtása, különös tekintettel a helyi iparőzési adóra vonatkozó 2 
éves rövidített elévülési  idıre. 

25. Vállalkozások helyi adókötelezettsége teljesítésének szúrópróba -szerő 
ellenırzése. 

26. Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek szúrópróba-szerő ellenırzése. 
27. A társulási megállapodás alapján a belsı ellenırzésre társult 

önkormányzatoknál és költségvetési szerveknél az éves ellenırzési tervben 
foglalt ellenırzések lefolytatása. 

28. Az ellenırzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása vezetésének 
figyelemmel kísérése, valamint indokolt esetben az ellenırzések realizálásának 
fokozottabb nyomonkövetése. 

29. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplı városüzemeltetési 
feladatkörbe tartozó beruházási, felújítási feladatok magas szakmai színvonalon 
történı végrehajtásában közremőködés. 
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30.A költségvetési elıirányzatok takarékos felhasználásával  a város 
közterületeinek a korábbi színvonalon történı gondozásának, karbantartásának, 
felújításának, fejlesztésének biztosítása, a pályázati lehetıségek 
kihasználásának elıkészítése. 

31.Az út- és járda-felújítási program,  a csapadékvíz elvezetési program, és  a 
környezetvédelmi program 2010. évi költségvetési rendeletben megvalósítására 
tervezett feladatainak végrehajtása. 

32.A közbeszerzési eljárások körültekintı, törvényes és a jogszabályban elıírt  
határidık szerinti lebonyolítása. 

      33.A vagyongazdálkodási koncepcióban foglaltak végrehajtása. 

      34.Jogcím nélkül használt önkormányzati területek felderítése, illetve a használat   
jogszerővé, legálissá tétele tulajdonosi döntések alapján. 

     35. Az önkormányzati vagyon kataszter nyilvántartásában szereplı ingatlanok 
értékeinek  felülvizsgálata, a jelenlegi piaci helyzetnek megfelelı értékek 
meghatározása, folyamatos aktualizálása. 

     36. A vagyonrendeletben foglalt elıírások érvényesítése. 

37. A településrendezési eszközök  felülvizsgálatának elıkészítése. 

38. Vonzó gazdasági környezet kialakításának elısegítése (pl. Déli Ipari Park 
feltáró útja), kiemelten a kisvállalkozások részére Mikropark létrehozása. 

39. Az elnyert uniós pályázati projektek megvalósításának elıkészítése (Bartók 
Béla úti óvoda, Angol kert turisztikai attrakciói). 

40. Május 1. úti körforgalom környezete rendezésének elıkészítése a benyújtott 
tervpályázatok alapján.  

41. Kossuth tér rehabilitációjának pályázati megvalósítása. 

42. A 2009. október 1-tıl hatályos, az építésügyi hatósági eljárásokról és az 
építésügyi hatósági ellenırzésrıl szóló 193/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben 
megfogalmazott eljárási szabályok hatékony érvényre juttatása, valamint a 
szintén október 1-tıl hatályos, az építésügyi igazgatást érintı 
jogszabályváltozások hatékony alkalmazása az engedélyezési eljárások során. 

43. Közterületek rendjének folyamatos ellenırzése, jogkövetı magatartásra történı 
figyelemfelhívás, szükség esetén szankcionálás. 

     44. Közterületek tisztaságának folyamatos ellenırzése, jogkövetı magatartásra  
történı figyelemfelhívás, szükség esetén szankcionálás. 

45. A közterületen folytatott - engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött - 
tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.) 
szabályszerőségének ellenırzése. 

46. Az 1510-ben Tatán megrendezett Országgyőlés 500. évfordulójáról történı 
megemlékezésben való közremőködés. 

     47. A  64. és 65.Tatai Tó-futás lebonyolítása (2010. május  és szeptember). 
 
     48. A IV. Tata-Agostyán futás a XX. Bécs-Budapest szupermarathon  részeként  

(2010. október). 
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                          Felelıs: dr. Horváth Tivadar jegyzı 
                          Határid ı: 2010. december 31. 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     480/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
   1. Tata Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét az 

I.202-316/2009.sz. elıterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 

   2. felkéri a hivatalt, hogy a szociális ellátások helyi 
szabályiról szóló rendelet módosítását az I.202-
316/2009.sz. elıterjesztés szerint a 2010. januári 
képviselı-testületi ülésre készítse elı. 

 
                               Határid ı: 1.pont: 2009. december 31. 

2.pont: 2010. januári képviselı-testületi ülés 
           Felelıs Michl József polgármester 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     481/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete területi 
ellátási szerzıdést köt a Tata 5. számú felnıtt háziorvosi 
körzet egészségügyi alapellátásának biztosítására a Dr. 
Úr Kft-vel, az alábbi tartalommal: 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
5. számú felnıtt háziorvosi körzet egészségügyi 

vállalkozásként való ellátásáról 
 

amely létrejött egyrészrıl a 43/1999. (III.3.) Korm. Rendelet alapján egyrészrıl Tata Város 
Önkormányzata, képviseli Michl József polgármester (2890 Tata, Kossuth tér 1.), 
másrészrıl Dr. Úr Kft., képviseli dr. Úr Mihály, (székhelye: 2854, Dad, Fı utca 89.) ) között 
az 5. sz. felnıtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének  biztosítására a következı 
feltételek mellett: 
 

1. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi ellátáshoz a hatályos 
jogszabályoknak megfelelı mőködési feltételeket biztosítja. 

 
2. Jelen szerzıdés aláírásával a teljes felelısséggel átvállalja az önkormányzattól a 5. 

számú vegyes felnıtt háziorvosi körzet jogszabályokban rögzített alapellátási – területi 
ellátási -  kötelezettségét. 
 

3. Az egészségügyi vállalkozó által ellátandó feladat területi felosztása:  
            Tata lakossága, az alábbi utcák szerint a Tata Város Önkormányzati Képviselı-   

testületének 5/2007./III.1./ sz. rendelete, az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról alapján: 
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Ady E.u. 
Agostyáni u. 
Alkotmány u. 
Baji u. /Baji u.2o.sz.-ig/ 
Damjanich u. 
Dobroszláv L.u. 
Egység u. 
Erzsébet kir.tér. 
Faller J.u. 
Jókai u. 
Gárdonyi u. 
Kazinczy u. 
Kölcsey F.u. 
Malom u. 
Mővész u. 
Révai u. 
Sport u. 
Tópart u. 
Tópart sétány 
Kodály tér 
Vágó u. 
Petıfi S.u. 
Hattyúliget u. 

 
4. Az önkormányzat hozzájárul a közvetlen társadalombiztosítási finanszírozáshoz, 

valamint ahhoz, hogy a jogszabályokban leírt térítésköteles ellátások bevétele az 
egészségügyi vállalkozást illetik. 

 
5. Egészségügyi vállalkozás vállalja, hogy a szolgáltatását a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelıen nyújtja a hozzátartozó biztosítottak részére. 
 

6. Egészségügyi szolgáltató garantálja, hogy a háziorvosi tevékenység ellátáshoz 
szükséges engedélyeket és szakmai feltételeket biztosítja. 

 
7. Egészségügyi vállalkozás bármely okból történı távollét esetén helyettesítésrıl maga 

köteles gondoskodni. 
 

8. Egészségügyi vállalkozás vállalja, hogy a MEP-al, mint a háziorvosi ellátás 
mőködtetıje, finanszírozási szerzıdést köt. 

 
9. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 

 
10. Szerzıdı felek esetleges jogvitáik tekintetében a Tatai Városi Bíróság kizárólagos 

illetékességében állapodnak meg. 
 

11. Jelen szerzıdés 2010. december 16. napjától lép hatályba, határozatlan idıre szól, a 
szerzıdést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. 

 
12. Jelen szerzıdést felek indokolt esetben 3 hónapos határidıvel felmondhatják, illetve 

nagyon súlyos szerzıdésszegés esetén azonnali felmondásnak van helye. 
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13. Jelen „MEGÁLLAPODÁS”-t felek elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. 
 
T a t a, 2009. …………………………….. 
 
 
 ……………………………………..  ………………………………… 
    Michl József polgármester            dr. Úr Mihály 

 Tata Város Önkormányzata              Dr. Úr Kft 
 

Felelıs: Michl József polgármester 
Határid ı: 2009. december 17. 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     482/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tata, 
Mindszenty tér 11. 1/3.  sz. alatti önkormányzati 
bérlakásba, az egészségügyi alapellátások biztosításának 
idejére bérlıként kijelöli Dr. Úr Mihályt, a Tata 5. sz. felnıtt 
háziorvosi körzet háziorvosát. 
 
Felelıs:  Michl József polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 
 

 
    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     483/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
bizottságainak a 2009. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 

 
    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     484/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja a 
„GYERMEKBARÁT VÁROS” intézkedési tervben 
meghatározott 2009. évi teljesítésérıl szóló beszámolót. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     485/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja 
az energetikai programban foglaltak 2009. évi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Határid ı: 2009. december 31. 
Felelıs:    dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     486/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul 
veszi a "Határon átívelı kulturális és sport kapcsolat két 
testvértelepülés között" címő pályázat benyújtását a 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési 
Program 2007-2013 HUSK 2008/01/1.7.1 számú pályázati 
felhívására. E pályázat tatai részének 2.535,03 euró 
önerı vállalása mellett 46.945 eurós a teljes 
költségvetése, amelynek finanszírozása a 2009. évi 
költségvetés terhére történik.  
 
Határid ı: a 2009. évi költségvetés soron következı  
                              módosítása  
Felelıs:     Michl József polgármester  

 
 

    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     487/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 
Szövetség Tatáért Alapítvány számára 1.500.000,- forint 
összegő támogatást biztosít  a 2009. évi költségvetésének  
mőködési tartaléka terhére,  az Alapítvány által a tatai Vár 
udvarán felállításra tervezett 1848-49-es emlékoszlop 
megvalósításának költségeihez.  

       Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés   
aláírására. 

 
                               Határid ı:  2009. december 21. 
                               Felelıs:     Michl József polgármester 
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 Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
  488/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009.     

december 16-i ülésére tervezett „Tata, Május 1 út – Új út 
közötti „garázsváros” rehabilitációja” címő elıterjesztésrıl a 
2010. januári ülésén tárgyal. 

                             Határid ı: 2010. januári képviselı-testületi ülés 
                             Felelıs:     Michl József polgármester 
 
 

  Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
   489/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a      

355/2009.(IX.30) határozatának - Tatai Rendezvényház 
megvalósításának lehetıségei – végrehajtási határidejét 
2010. március 31. napjáig meghosszabbítja. 

 
                             Határid ı: 2010. március 31. 
                             Felelıs:     Michl József polgármester 
 
 

  Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
   490/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 

356/2009.(IX.30) határozat 3. pontjának - Tatai Agrár 
Mezıgazdasági Termelı és Értékesítı Kft-tıl ingatlanok 
tulajdonjogának térítésmentes átvétele - végrehajtási 
határidejét 2010. március 31. napjáig meghosszabbítja. 

 
                             Határid ı: 2010. március 31. 
                             Felelıs:     Michl József polgármester 

 
 

 Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
  491/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a  

244/2009.(VI.24.) sz. határozat  -Rendelet-tervezet Tata 
Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 
38/2005.(XII.6.)sz. rendelet módosítására (Május 1 úti 
körforgalom környezete, Móricz Zs. tér területe) - 
végrehajtási határidejét 2010. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 

                             Határid ı: 2010. június 30. 
                             Felelıs:     Michl József polgármester 
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 Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
  492/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
       Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 364/2009.  

(X.28.) sz. határozat – Fáklya utca középtávú fejlesztési 
koncepciója - végrehajtási idejét 2010. február 28-ig 
meghosszabbítja. 

 
                             Határid ı: 2010. február 28. 
                             Felelıs:     Michl József polgármester 
 
 

  Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
   493/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 298/2009. 

(IX.30.) sz. határozat – új kollégium kialakításának 
lehetıségei - végrehajtási idejét 2010. február 28-ig 
meghosszabbítja. 

 
                              Határid ı: 2010. február 28. 
                              Felelıs:     Michl József polgármester 
 
 

   Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
    494/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 433/2009. 

(XI.25.) számú határozata – 460/64 hrsz-ú  ingatlanra 
vonatkozó pályázat kiírása - 4. pontja helyébe a 
következı lép:  

      a 460/64 hrsz-ú ingatlan és a 0250/3 hrsz-ú ingatlan Tatai 
Városgazda Kft telephelyszükségletén felüli részének 
értékesítésére pályázatot ír ki a 0250/3 hrsz-ú ingatlant 
érintı telekalakítási eljárás jogerıs lezárását, valamint a 
szabályozási terv elfogadását és a közmővek kiépítését 
követıen, melynek elızetes véleményezésére felkéri a 
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottságot. 

 
                                Határid ı: A szabályozási terv elkészülését  
                                                             követıen 60 napon belül. 
                                Felelıs:      Michl József polgármester 
                                       dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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    Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
     495/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
            Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- benyújtja a pályázatát a Hátrányos Helyzető 
Gyerekek Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre.  

- támogatja, hogy  Bene Alexandra, nyolcadik 
évfolyamos tanuló (an: Gelencsér Ildikó) Tata város 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető 
Gyerekek Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. 

- a programban való részvételhez elvi támogatását 
biztosítja. 

- felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot a 
határozattal együtt határidıre, a tanuló által az elsı 
helyen megjelölt,  kiválasztott középiskola részére és 
az AJTP Programirodának küldje meg. 

                                    Felelıs:  Michl József polgármester 
                                    Határid ı: 2009. december 20. 
 

       Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
        496/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy   Michl  József polgármester 
2009. december 21 – 2010. január 6 közötti 
idıszakban a megállapított éves rendes 
szabadságából 9 nap szabadságot  igénybe vegyen. 

                                     Határid ı: 2009. december 20. nyilvántartásba történı 
 bevezetés 

                                     Felelıs:     Dr.Horváth Tivadar jegyzı 
 

       Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
        497/2009./XII.16./ sz. h a t á r o z a t a 

 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2008.  
   november 3. kétoldalú megállapodás 3.pontjának  
   módosítását elfogadja, hozzájárul a Tata-Invest Kft. által  
   vállalt az OTP Banknál elkülönítetten kezelt  
   10.000.000,-Ft összegő letét felszabadításához.                                   

 
        Határid ı: 2009. december 18. 
        Felelıs:   Michl József polgármester 

 
T a t a ,  2009. december 17. 
 
       Dr. H o r v á t h  Tivadar 
        jegyzı 


