
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  február  15-én 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 28/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete, a 
telekadóról szóló 29/2002. (XII.20.)  önkormányzati rendelete, az 

idegenforgalmi adóról szóló 30/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete, 
valamint a helyi iparűzési adóról szóló 31/2002.(XII.20.) önkormányzati 

rendelete módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012 . (II.17.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 
25/2007. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
7/2012.(II.16.)  önkormányzati rendelete

a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete



a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint 
azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a február 15-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I-38-4/2012. sz. meghívón  szereplő témákat -  a 23. pont - Magyar  
ugrókötelesek Szövetségének kérelme -   visszavonásával  tárgyalja a mai 
ülésen.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-1-45/2012 sz. előterjesztés 
mellékletét képező új közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Michl József polgármester

    Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi és 
Felügyeleti Főosztály törvényességi észrevételeinek orvoslásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1.  megvitatta  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kormányhivatal 

Törvényességi  és  Felügyeleti  Főosztály  (a  továbbiakban: 
Kormányhivatal)  törvényességi  felhívásában  tett  törvényességi 
észrevételeket.

2.  az  I/1-24/2012  számú  előterjesztés  rendelettervezetében  felsorolt 
rendelkezésekre vonatkozó észrevételeket elfogadja és azokat az Étv. 
9. § (10) bekezdés a) aa) alpontban kapott meghatalmazás alapján a 
hatályon kívül helyezéssel orvosolja.

3.  kezdeményezi  az  I/1-24/2012  számú  előterjesztés  1.  mellékletében 
felsorolt  rendelkezések  Étv. 9/A §-a  szerinti  (egyszerűsített) 
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államigazgatási  eljárásban  történő  módosítását,  melyről  az  eljárás 
lefolytatását követően dönt.

4.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  kezdeményezze  Kormányhivatalnál  a 
törvényességi felhívásban megadott határidő meghosszabbítását 2012. 
június 30-ra, a 3. pont szerinti észrevételek tekintetében.

Határidő: 1-2. pont 2012. február 16.
3. pont 2012. május 30.
4. pont 2012. február 21.

Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. konzorciumi partnerként való 
részvétele a „Tata, Kossuth tér  városközpont értékmegőrző 

rehabilitációja” című KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001. azonosító jelű 
pályázatban

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

1. jóváhagyja, hogy a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a KDOP-3.1.1/A-
09-2f-2011-0001 azonosító  jelű  „Tata,  Kossuth  tér  városközpont 
értékmegőrző rehabilitációja” című pályázatában konzorciumi tagként 
vegyen  részt  a  városrehabilitációs  projekt  rendezvényeinek 
megvalósításában  és  a  vezérigazgató  a  konzorciumi  szerződést 
aláírja.

2. hozzájárul, hogy a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a KDOP-3.1.1/A-
09-2f-2011-0001 azonosító  jelű  „Tata,  Kossuth  tér  városközpont 
értékmegőrző  rehabilitációja” című  pályázatában  konzorciumi 
partnerként 33.000 e Ft-os projektelemet valósítson meg, a 85%-os 
támogatást felhasználja, melyhez 4 950 000,- Ft önerőt a Városkapu 
Zrt.  2012.  évi  költségvetésébe  betervezi.  A  jelen  előterjesztés 
mellékletét  képező  szerződés  szerint  az  önerőhöz  szükséges 
pénzeszközt biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.

3. Tata Város Önkormányzat Képviselő – testületének 13/2012. (I.26.) 
Tata Kt. határozatát módosítja. A projekt elszámolható költségeihez 
szükséges  saját  erőt  a  Tatai  Városkapu  Közhasznú  Zrt.  által 
biztosított  saját  erő  mértékével,  összesen  115 050 000  Ft-ra 
csökkenti és a 2012. évi költségvetésébe betervezi. 

Határidő: 2012. április 30. 
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Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 
jóváhagyásáról

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt.  Felügyelő  Bizottságának  ügyrendjét  a  I-1-29/2012.  sz.  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint  jóváhagyja.

Határidő: 2012. február 29. - értesítésre
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a  Tatai Távhő Kft. válságtervével kapcsolatos beszámolóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft.  tulajdonosa  a  Kft.  pénzügyi  helyzetéről,  működéséről,  a  gazdasági 
nehézségeiről,  és az ezek megoldását  célzó intézkedésekről  szóló februári 
beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A Magnum Hungária Kft.-vel kötött városfejlesztési megállapodás 
módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I/1-38/2012. számú 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződésmódosítást és felhatalmazza 
a polgármestert, valamint a jegyzőt annak aláírására.

Határidő: 2012. március 15.
Felelős:   Michl József polgármester

       Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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40/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata
A körforgalmi direkt ág kialakításához szükséges területrész 

tulajdonjogának rendezéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. visszavonja az 548/2011. (XII.1) számú határozatát.
2. a  telekalakítási  eljárás  lefolytatását  valamint  a  Komárom-Esztergom 

Megyei  Kormányhivatal  Közlekedési  Felügyelőségének  országos 
közúttá nyilvánító határozatát követően térítésmentesen a Magyar Állam 
tulajdonába  adja  a  tatai  3094/3  hrsz.-ú,  kivett  díszkert  megnevezésű 
ingatlanból  kialakuló  tatai  3094/11  hrsz.-ú  kivett  közút  megnevezésű 
536 m2 nagyságú ingatlant, továbbá a tatai 3094/1 hrsz.-ú kivett járda 
megnevezésű  ingatlanból  kialakuló  tatai  3094/9  hrsz.-ú,  kivett  közút 
megnevezésű 375 m2 nagyságú ingatlant.

3. Felhatalmazza  a  polgármestert  a  I-1-41/2012  számú  előterjesztés  3. 
számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős:   Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

 a Kakas utcai GKSZ-HF jelű övezet szabályozása módosításának 
kezdeményezéséről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kezdeményezi  Kakas  utcai 
GKSZ-HF jelű övezet szabályozásának módosítását az alábbi szempontok fi-
gyelembevételével:

1. A  jelenleg  GKSZ-HF  kereskedelmi-,  szolgáltatói  gazdasági  terület  új 
övezeti  besorolást  kap,  GKSZ-HF-3  övezeti  jellel,  az  alábbi 
paraméterekkel:

-megengedett legkisebb telekméret: 2000 m²
-beépítési mód: oldalhatáron álló/szabadon álló
-megengedett legnagyobb beépítettség: 30%
-megengedett legnagyobb építménymagasság: 10,0 m
- legkisebb zöldfelület: 35%

2. A  szabályzat  biztosítsa  a  környező  lakóterület  és  kiskertes  terület 
védelmét többek között az alábbiak meghatározásával:

-környezetterhelési határértékek,
- felhasználás kizárólagossága, illetőleg korlátozása
-beültetési kötelezettség (fásítás)

3. A módosítás költségei a szabályozási terv módosítását kezdeményező 
ingatlantulajdonost terhelik.
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Határidő: az államigazgatási eljárás megindítására: 2012. április 30.
                 rendelet-tervezet alkotásra: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

Újhegy városrész tervezett lakóútjairól

 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
1. középtávon nem tervezi a  15431/7 helyrajzi számú ingatlant érintő lakóút 

kialakítását,
2. a szabályozási terven szereplő, de még nem létező, jellemzően a telkek 

továbbosztását biztosító lakóutcák közútként való szabályozásának és 
létrehozásának szükségességét felülvizsgálja,

3. szabályozást dolgoz ki új építési telkek létrehozását biztosító magánutak 
kialakíthatóságáról, valamint a magánutak és közművek átvételének jogi, 
műszaki feltételeiről.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

Komáromi utca - Május 1. út - Kosztolányi Dezső utca által határolt 
terület rendezéséről

Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. kezdeményezi Komáromi utca - Május 1. út - Kosztolányi Dezső utca által 

határolt  terület  szabályozása  módosítását  az  alábbi  szempontok 
figyelembevételével:
1.1  A  Május  1.  út  Komáromi  út  sarok  telkei  beépítésének  hangsúlyos 

kapuképző szerepe legyen.
1.2.  A  terület   Komáromi  utca  felé  eső  részén  a  beépítés  a  műemléki 

területhez  igazodjon  (városias,  zártsorú,  magastetős,  legfeljebb  2 
szintes,  6-7  méteres  homlokzatmagassággal,  térdfal  nélküli,  vagy 
alacsony térdfalú, az utca felé legfeljebb néhány tetősíkablakkal)

1.3. A Május 1 út felé legfeljebb földszint + emelet + tetőtér szint 
1.4. A Kosztolányi Dezső utca felé alagsor + 2 szint + tetőtér
1.5. A pinceszint 100%-osan beépíthető gépjárműtároló részére.

2.  a  szabályozási  terv  készítéséről  valamint  a  terület  értékesítéséről  a 
szabályozási  terv  véleményezési  dokumentációjának  kiküldéséig  az  az 
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épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.) 17.§ j) pontja szerinti településrendezési szerződést köt a Proginvest 
Kft.-vel  (továbbiakban  Kérelmező),  a  szabályozási  terv  módosításának 
Kérelmező általi 60 %-os, és az önkormányzat általi 40 %-os költségviselés 
mellett. 

3. előzetesen szándékát fejezi ki, hogy a tatai 1472/45 helyrajzi számú, kivett 
beépítési  területből  területrészt  értékesít  a  Kérelmezőnek,  azaz  a  tatai 
1472/44 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának, azzal, hogy az ezzel kapcsolatos 
valamennyi  költség a Kérelmezőt  terheli.  Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy  az  értékesítésről  a  szükséges  egyeztetéseket  folytassa  le,  és  ezt 
követően terjessze a Képviselő-testület elé az értékesítésről szóló döntés 
meghozatala céljából.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a Tata, Almási u. 43. sz. alatti ingatlan hasznosításáról

 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. közös  megegyezéssel  felbontja  Tata  Város 
Önkormányzata  és  a  Magyar  Vöröskereszt  Tata  Területi  Szervezete 
között 2007. november 26. napján létrejött, tatai 1704/A/6 hrsz-ú és a 
tatai  1704/A/4  hrsz-ú  iroda  megnevezésű  ingatlanokra  vonatkozó 
használati szerződést 2012. március 31. napjával.

2. közös  megegyezéssel  felbontja  Tata  Város 
Önkormányzata és a Polgárőrség Tata között 2008. április 22. napján 
létrejött, tatai 3561 hrsz-ú ingatlanon található 31 m2 nagyságú faházra 
vonatkozó bérleti szerződést. 2012. március 31. napjával.

3.  használati  szerződést  köt  a  Magyar  Vöröskereszt  Tata  Területi 
Szervezetével  a  Tata  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  Tata, 
Almási u. 43 szám alatti,  2834 hrsz.-ú ingatlan épületéből 105,08 m2 

nagyságú területre irodai  funkció  céljára,  valamint   40 m2 nagyságú 
területre a Tata, Almási u. 43 szám alatti, 2834 hrsz.-ú ingatlan udvar 
részéből konténer tárolás céljára 2012. április 01 napjától határozatlan 
ideig, 12.000,-Ft. + ÁFA/év díj mellett.

4. használati  szerződést  köt  a  Polgárőrség  Tatával a  Tata  Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő Tata, Almási u. 43 szám alatti, 2834 
hrsz.-ú ingatlan épületéből 26,95 m2  nagyságú területre irodai funkció 
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céljára 2012. április 01 napjától határozatlan ideig, 12.000,-Ft. + ÁFA/év 
díj mellett.

5. Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  I/1-39/2012.  számú 
előterjesztés 1. és 2.  számú mellékletét képező szerződés aláírására

6. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  készítse  el  a  közüzemi  költségek 
megosztására vonatkozó megállapodást, és azt terjessze a Képviselő-
testület elé.

Határidő: 1, 2, 3, 4, 5 pont esetében: 2012. március 14.
6. pont esetében: 2012. március 31.

Felelős:   Michl József polgármester
                 Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A Tata, Ady E. u. 15. szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz-ú ingatlan bérletére 
vonatkozó pályázati kiírásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete

1. érvénytelennek tekinti a Dorand Bt. által benyújtott, Tata, Ady E. u. 15. 
szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz.-ú ingatlan bérletére vonatkozó pályázatot.

2. elfogadja  az  előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező  Tata  Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő  Tata, Ady E. u. 15. szám alatti, 
3130/1/A/2  hrsz-ú,  130  m2 nagyságú  ingatlanra  vonatkozó  pályázat 
kiírását.

3. a  bérleti  díj  minimális  mértékét:  2.650.-Ft/m2/hó+  ÁFA,  összegben 
határozza meg.

4. felkéri  a polgármestert  a pályázati  kiírással kapcsolatos intézkedések 
megtételére.

5. nem köt újabb bérleti szerződést a Dorand Bt-vel a Tata, Ady E. u. 15. 
szám alatti, 3130/1/A/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan.

Határidő: Bérleti szerződés  - 2012. április 15-től, 
                 a pályázat beadása – 2012. március 19. 12.00 óra 
Felelős:   Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A Tata, Fellner J. u. 2. szám alatti, 462/19 hrsz.-ú ingatlan 
hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
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1. visszavonja a 299/2011. (VI.29) számú határozatát.
2. tulajdoni  hányadokat  értékesít  a  Tata,  Fellner  J.  u.  2.  szám  alatti, 

462/19  hrsz-ú  ingatlanból,  az  épület  bontását  követően  az  eladott 
területek alapján elkészíti a változási vázrajzot.

3. felkéri  a polgármestert  a pályázati  kiírással  kapcsolatos intézkedések 
megtételére  a  I/1-35/2012  számú előterjesztés  1.  számú  melléklete 
alapján.

Határidő: 2012. február 28 
Felelős:   Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet igazgató-főorvosának tájékoz-
tatóját az intézmény működésével és struktúra átalakításával kapcsolatban.

  Határidő: 2012. február 16. – értesítésre
  Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

egészségügyi szolgáltatás ellátásának ideiglenes szüneteltetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet általános belgyógyászati osz-
tály 20 aktív belgyógyászati ágyán folytatott egészségügyi szolgáltatás ellátá-
sának szüneteltetését 2012. április 30. napjáig.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó Társulási 
Megállapodás módosításáról

 
Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  Alapellátó  Intézmény 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 4. sz. módosítását elfogadja a következő 
tartalommal:

„Szociális Alapellátó Intézmény 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 

4. számú módosítása 
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1.  A Társulási Megállapodás 4. pontja a következőre módosul:
„4. A Társulás által fenntartott Intézmény alapfeladatai:

Biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. tv.  57. §. (1) bekezdés c, d., e., f., g., h., j. pontja alapján az alábbi 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat:

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok).

Biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
57. §. (2) bekezdése d.) pontja alapján az alábbi személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szakellátást

- éjjeli menedékhely
Biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi 
XXXI. tv. 40. §-a alapján az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi alapellátást:

- gyermekjóléti szolgáltatás.
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, gyermekjóléti  

és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint  a 
fizetendő térítési díjakról  szóló  szabályokat  a  Társulás  székhelye  

szerinti települési  önkormányzat  rendelete  tartalmazza,  melynek 
tervezetét  a társuláshoz  tartozó  önkormányzatok  a  soron  következő  
képviselő-testületi  ülésen,  de  legkésőbb  20  napon  belül  megtárgyalnak  és 
hozzájárulásokról,  vagy  eltérő  véleményükről  haladéktalanul  tájékoztatják  
Tata Város Polgármesterét. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat hozzájárulása után alkotja  
meg rendeletét."

2. 1.  A Társulási Megállapodás 6. pontja a következőre módosul:
„6. Az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete gyakorolja a következő feltételekkel:

6.1 a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának az Intézmény vezetésére kiírt 
pályázatokról kialakított véleményét figyelembe veszi,

6.2  a  Tatai  Kistérségi  Többcélú  Társulás  Tanácsának  az  intézmény  szakmai 
programjáról  és  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  alkotott  véleményét 
figyelembe veszi,

6.3  Az  Intézmény  alapító  okiratának  társulási  feladat-  és  hatásköröket  érintő 
módosításához  Társulás tagjainak előzetes egyetértése szükséges.
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6.4  Az  Intézmény  működtetéséhez  szükséges  költségvetési  előirányzat 
meghatározásához a  Tatai  Kistérségi  Többcélú Társulás  előzetes  egyetértése 
szükséges.

6.5 Elkészíti  a Társulás Szociális Szolgáltatástervezési  Koncepcióját, amelyet a  
Társulásban részt vevő önkormányzatok előzetesen véleményeznek.

6.6  A  Szolgáltatástervezési  Koncepció  megvalósulásának  és  végrehajtásának  
figyelemmel kísérésére kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.

3.   A  Társulási  Megállapodás  egyéb  pontjai  változatlan  tartalommal  hatályban 
maradnak.

Záradék:

A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták 
jóvá és fogadták el:
 
Tata Város Önkormányzata        49/2012. (II.16.) sz. határozata
Baj Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata

Tata, 2012. ……………………..

Aláírások:”
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírására.
 
Határidő: 2012. február 29.
Felelős:   Michl József polgármester

       Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 
 módosításáról

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási 
Megállapodás 13. sz. módosítását elfogadja a következő tartalommal:

„Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 
13. számú módosítása 
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1. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím Szociális ellátás alcím 7. pontja a következőre módosul:
„7.  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről, 
valamint  a  fizetendő térítési  díjakról  szóló szabályokat  a  Társulás  székhelye 
szerinti települési önkormányzat rendelete tartalmazza,  melynek tervezetét  a  

társuláshoz  tartozó  önkormányzatok  a  soron  következő  képviselő-
testületi  ülésen,  de  legkésőbb  20  napon  belül  megtárgyalnak  és 
hozzájárulásokról,  vagy  eltérő  véleményükről  haladéktalanul  tájékoztatják  
Tata Város Polgármesterét. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat hozzájárulása után alkotja  
meg rendeletét."

2. A Társulási  Megállapodás  egyéb  pontjai  változatlan  tartalommal  hatályban 
maradnak.

Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és 
fogadták el:
 Tata Város Önkormányzata        50/2012. (II.16.) sz. határozata
Baj Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. határozata

Tata, 2012. ……………………..

Aláírások:”
 Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírására.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős:   Michl József polgármester 
                 Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a „Gyermekbarát Város” 2012. évi intézkedési tervének  elfogadásáról.

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  UNICEF  „Gyermekbarát 
város” programjának megvalósítása érdekében 2012. évre az I/1-2/2012 sz. 
előterjesztésben foglalt  tartalommal,  határidőkkel  és felelősökkel  intézkedési 
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tervet  fogad  el,  a  költségvetési  rendeletben  ezekre  a  célokra  biztosított 
előirányzat erejéig.

Határidő: az   intézkedési  tervben  foglaltak,  a  képviselő-testület 
tájékoztatására a 2012. évi decemberi ülés

Felelős: Michl  József  polgármester  a  koordinálásra,  továbbá  az 
intézkedési tervben megjelölt szervezetek és személyek

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a  Zöld Beruházási Program beszámolójáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és Város-
fejlesztési Bizottság Zöld Beruházási Program energiatakarékossági pályáza-
tainak önkormányzati támogatására vonatkozó döntésekről szóló beszámoló-
ját.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Michl József  polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

Az 541/2011. (XII. 1.) Tata Kt. határozat végrehajtási idejének 
meghosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az  541/2011.  (XII.  1.)  Tata Kt.  határozat  -  a 
Tata,  Jázmin  u.  22-24  sz.  alatti  ingatlan 
hasznosításáról  -  végrehajtási  határidejét 
2012. április 30-ra módosítja.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

Az 542/2011. (XII. 1.) Tata Kt. határozat végrehajtási idejének 
meghosszabbításáról
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Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  542/2011.  (XII.  1.)  Tata Kt. 
határozat   -  a  TATA-Bérlakás  Kft.-vel  kötött  együttműködési  megállapodás 
felülvizsgálatáról - végrehajtási idejét 2012. április 30-ra módosítja.

Határidő: 2012. április 30.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

a Európai Uniós projektek finanszírozásával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás megindításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  3/2012.(I.26.)  Tata  Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-áig meghosszabbítja.

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Michl József polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

 „Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja” című 
KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító jelű pályázatról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  13/2012.(I.26.)  Tata  Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-áig meghosszabbítja.

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Michl József polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

 „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására” című pályázat benyújtásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Széchenyi 
Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a TÁMOP-5.4.9 
pályázati  programra  „Modellkísérleti  program  az  alapszolgáltatások 
funkcionális összekapcsolására” címmel.

Határidő: 2012. február 28.
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Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A tatai 1296 hrsz.-ú ingatlan (Távhő mögötti terület) megvételének 
felajánlásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tatai 1296 hrsz.-ú 
ingatlan  megvételének  felajánlásáról  és  a  megvásárlás  érdekében  tett 
lépésekről szóló tájékoztatót.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

Tájékoztató a Tatai Honvéd Atlétikai Club támogatásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Jóváhagyja  a  2011.  december  20-án  a  THAC  és  Tata  Város 
Önkormányzata  között,  az  I/1-44/2012.   számú  előterjesztés  1.  sz. 
mellékletét képező 5 M Ft átadásáról szóló szerződést.

2. Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  a  Tatai  Honvéd 
Atlétikai  Clubbal  kötendő,  az  I/1-44/2012. számú  előterjesztés  2.  sz. 
mellékletét képező szerződést aláírja.

Határidő: 2012. február 28.
Felelős:   Michl József polgármester

      Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2012. (II.16.) Tata Kt. határozata

A Tata, 2209 helyrajzi számú, a valóságban Mikszáth Kálmán utca egy 
részének átvételéről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  Tata,  2209 
helyrajzi  számú,  kivett  közterület  megnevezésű,  4305  m2  nagyságú 
ingatlanból leválasztásra kerülő, önálló helyrajzi számon feltüntetett ingatlan 
(Tata,  Mikszáth  Kálmán  utca  egy  részének)  ingyenes  átvételét  a  Magyar 
Államtól a 254/2008. (IX. 24.) számú határozatban foglaltak szerint.

Határidő: 2012. július 31.
Felelős:    Michl József polgármester

      Dr. Kórósi Emőke jegyző
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T a t a ,  2012. február 16.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
 jegyző
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	Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 541/2011. (XII. 1.) Tata Kt. határozat - a Tata, Jázmin u. 22-24 sz. alatti ingatlan hasznosításáról - végrehajtási határidejét 2012. április 30-ra módosítja.

