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    Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

 
1. az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiatakarékos korszerősítésének, felújításának 
támogatásáról szóló 12/2002. (VI.01.) sz. rendelete 
alapján saját forrásból egyösszegő, vissza nem 
térítendı támogatást nyújt az iparosított 
technológiával épült lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást 
eredményezı korszerősítésének, felújításának 
támogatására vonatkozó pályázaton állami 
támogatásban részesített lakóépületek felújítására a  
melléklet szerinti bontásban. 
 

2.  Az önkormányzati támogatás feltételeit, és az 
önkormányzati közremőködés módját és eszközeit az 
iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerősítésének, felújításának 
támogatásáról szóló 12/2002. (VI.01) számú 
rendelete tartalmazza.  

 
3. a 2010. évi költségvetésében az 1. pont szerinti az 

állami támogatásban részesített lakóépületek 
felújításához az önkormányzati támogatás fedezetét 
9 500 EFt (beruházási költség) összegben – a 
kötvényforrás terhére – biztosítja, és kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati támogatás 
összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 
Határid ı: közlésre 2009. december 29. 
Felelıs:    Michl József polgármester 

  dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az  

   alábbiak szerint módosítja az Önkormányzat és a    
   Budapest Priv-Invest Kft. között, 2008. április 3-án  
   kötött megbízási szerzıdést. 

 
 

 „MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 
mely létrejött egyrészrıl Tata Város Önkormányzata  (székh.: 2890. Tata, Kossuth 
tér 1. képv.: Michl József polgármester), mint megbízó 
 
másrészrıl a Budapest Priv-Invest Kft.  (székh.: 1054 Budapest, Báthori u. 3. III. 
em. 17., képv.: Csapó Ágnes ügyvezetı), mint megbízott 
között az alulírott napon és helyen, a felek által 2008. április 3-án megkötött 
megbízási szerzıdés vonatkozásában, a következı feltételek szerint: 
 

1. Felek a megbízási szerzıdés 11. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
Felek rögzítik, hogy a megbízási szerzıdést 2010. március hó 31. napjáig 
meghosszabbítják.  

2. Felek rögzítik, hogy a fejrészben megjelölt megbízási szerzıdés a 11. pont 
kivételével,  egyebekben változatlan tartalommal marad hatályban. „ 

 
 

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

T a t a ,  2009. december 22. 
 
 
 
 
        Dr. H o r v á t h  Tivadar 
           jegyzı 
 


