
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  október  12-én 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
379/2012. (X.12.) Tata Kt. határozata

a 2012. október 12-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező  I-38-29/2012.  sz.  meghívón  szereplő  témákat  tárgyalja  meg  azzal, 
hogy  sürgősségi  indítványként  3.  napirendi  pontként  felveszi  „Az  Uniós 
pályázatok önerejének támogatása” c. előterjesztést.

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
380/2012. (X.12.) határozata

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Tata Város 
Önkormányzata közötti megállapodás a Tatai Járási Hivatal kialakításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. elfogadja, hogy a Tatai Járási Hivatal a tatai 3238/3 hrsz.-ú, természetben a 

Tata Ady Endre út 24. szám alatti ingatlanban kerüljön kialakításra.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Komtak Ingatlanhasznosító Kft.-vel 

megkösse az I/1-278/2012. sz. előterjesztés 3. mellékletét képező bérleti 
szerződést. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés teljesítéséhez szükséges 
bérleti  díjnak  megfelelő  összeget  a  2013.  évi  költségvetésben  tervezze 
meg.

3.  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  aláírja  –  a  járások  kialakításáról, 
valamint  egyes  ezzel  összefüggő  törvények  módosításáról  szóló  2012. 
XCIII.  törvény,  továbbá  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló 
218/2012. (VIII. 13.) Korm.rendelet 2. melléklete alapján – a járási hivatalok 
felállításával kapcsolatosan előkészített, az I/1-278/2012. sz. előterjesztés 
4. mellékletét képező, a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízottal 
kötendő megállapodást.

4.  felhatalmazza a polgármestert,  és a jegyzőt,  hogy a Tatai  Járási  Hivatal 
kialakításával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tatai 3238/3 hrsz.-ú, természetben a 
Tata Ady Endre út 24. szám alatti  ingatlanban, 161,33 m2 területű iroda 
bérletére vonatkozóan a Komtak Ingatlanhasznosító  Kft.-vel  2009.  I.  29. 



napján kötött szerződést megszüntesse közös megegyezéssel, és az I/1-
278/2012. sz. előterjesztés 5. mellékletét képező szerződés megszüntetést 
aláírja.

6. felkéri  a polgármestert,  hogy vizsgálja meg a Tatai Járási Hivatal  a tatai 
3238/3  hrsz.-ú,  természetben  a  Tata  Ady  Endre  út  24.  szám  alatti 
ingatlanban történő elhelyezésével kapcsolatos egyéb lehetőségeket.

Határidő: 1-5. pont: 2012. október 31.
6. pont: 2013. januári képviselő-testületi ülés

Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
381/2012. (X.12.) Tata Kt. határozata

az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények feladatellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban. Nkt.)  74.§ ában, 76. §-ában, 
továbbá  a  97.§  (24)  bekezdésében  foglaltakra  figyelemmel  vállalja  az 
önkormányzat  illetékességi  területén  lévő,  saját  tulajdonában  álló 
valamennyi, 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott  köznevelési  intézmény  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingó  és 
ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 

Tata Város Önkormányzata működtetési  kötelezettsége alóli  mentesítését 
nem kéri.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
382/2012. (X.12.) Tata Kt. határozata

Az Uniós pályázatok önerejének támogatásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  EU  Önerő  Alap 
felhasználásának részletes szabályairól  szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. 
rendelet európai  uniós  forrásból  finanszírozott  programhoz  nyújtott 



vissza nem térítendő vagy kamatmentes visszatérítendő költségvetési 
támogatás igénybevételére önerő-támogatási kérelmet terjesszen elő az 
NFÜ honlapján keresztül elérhető EMIR-rendszerbe.

2. a  közszolgáltatást  végző  Tatai  Távhőszolgáltató  Kft.  kizárólagos 
tulajdonosaként,  felhatalmazza  a  Tatai  Távhőszolgáltató  Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  az  EU  Önerő  Alap  felhasználásának  részletes 
szabályairól  szóló  285/2012.  (X.  9.)  Korm.  rendelet európai  uniós 
forrásból finanszírozott programhoz nyújtott vissza nem térítendő vagy 
kamatmentes visszatérítendő költségvetési  támogatás igénybevételére 
önerő-támogatási kérelmet terjesszen elő az NFÜ honlapján keresztül 
elérhető EMIR-rendszerbe.

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

      Mihalovits András ügyvezető

T a t a ,  2012. október 12.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző


