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Szám: I. 35-12/2013.                                     


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. április 30-án 13.00 órakor  a Városháza dísztermében  (2890 Tata, Kossuth tér 1.) megtartott  üléséről.


Jelen vannak:	Michl József polgármester
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
Horváthy Lóránt alpolgármester

Borsó Tibor, Brunner Sándor, Dinga László, Gerébi Ákos, Kaszál József, Király István, Szabó Gyula, dr. Varga András képviselők.     

Az ülésről távolmaradt: Kovács Attila képviselő.

Az ülésre meghívást kapott:

Kristóf Jánosné könyvvizsgáló,
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke,
Tatai Járási Hivatal Vezetője dr. J. Nagy Éva,
Dr. Szolnoki István kistérségi tiszti-főorvos,
Dr. Vízkeleti András díszpolgár,
Dr. Nemes Lajos prof. díszpolgár,
Markó Gyula díszpolgár,
Kótai László díszpolgár,
Bohács Gyuláné díszpolgár,
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Tatai Televízió Közalapítvány,
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc,
Tatai Városi Ügyészség Vezetője,
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnok,
Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor kapitányságvezető,
Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek KEM Szövetsége,
KEM Kereskedelmi és Iparkamara,
Tatai Civil Társulás vezetője,
Tatai Református Egyházközség,
Szent Imre Plébánia,
Szent Kereszt Plébánia,
Intézmények Gazdasági Hivatala,
Kuny Domokos Múzeum mb. vezetője,
Dr. Pethő Emil humán és ügyrendi bizottság tagja,
Horváth József humán és ügyrendi bizottság tagja,
Dr. Laky Zoltán humán és ügyrendi bizottság tagja,
Ruchti Róbert humán és ügyrendi bizottság tagja,
Viczenáné Czégény Ágnes pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja,
Kiss János pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja,
Szabó Katalin pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja,
24 ÓRA megyei napilap  
Helyi Téma 

A napirendekhez meghívottak:

Pokker László Poki-Bau Kft. ügyvezetője		          
Pákozdi Szabolcs kuratóriumi elnök, Szakmai Képzésért Közalapítvány  	
Pozsgay Zoltán, a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója
Berczelly Attila, a  Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Elnöke		
Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület munkatársa 	
dr. Soós Adrianna pályázatíró								
Lázár Ottó, a TAC elnöke 					
Kökény Tamás pályázatíró 					
Páll Ákos tervező 						
Riszter Jánosné IGH mb. igazgatója    			       
Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Kft ügyvezetője
Huszár Anett a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetője	
Mihalovits András a Tatai Távhőszolgáltató Kft ügyvezetője
Keresztesi József a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke	
Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője 		
Fekete Gyula, a Barina Kft. ügyvezetője 		          
Császár Attila Tatai Hódy Sportegyesület Alelnöke 	
Török Csaba, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolója 
Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója 	
Márkusné Sinkó Ildikó pályázó				
Schmidtmayer Richárd pályázó				          
Banicz László pályázó 				                    

- a napirendi pontok előterjesztői, előadói.


Az ülésen a meghívottak közül megjelentek: a mellékelt jelenléti íven szereplők.


Lakosság részéről: 2 fő


M i c h l  József polgármester tisztelettel köszönti a mai képviselő-testületi ülésen  megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 képviselőből 11 fő jelen van, majd az ülést megnyitja.
Jelzi, hogy Kovács Attila képviselő az ülésre később érkezik.

Köszönti azokat is, akik tanácskozási joggal vesznek részt, a meghívottakat, a napirendek előadóit, a sajtó képviselőit, és a Tatai Televízió nézőit is, akik Interneten, vagy a televízión keresztül élő, egyenes adásban követhetik a mai ülésünket.

Napirend előtt:

M i c h l  József polgármester örömmel tájékoztatja a képviselőtársakat, és a tataiakat, hogy 2013. legeurópaibb városává Tatát választotta a Strassburgi Európa Tanács illetékes Európa Díj odaítélő bizottsága.
Tata városa az Európa Tanács oklevelét, diplomáját, a becsület zászlót, majd a plakettet 2004-ben megszerezve, azóta folyamatosan pályázatot nyújtott be Strassburgba az Európa Tanács felé, amely pályázatunkban minden esztendőben Osgyáni Zsuzsa nemzetközi referens munkájának köszönhetően összefoglaltuk a nemzetközi vonatkozásait városunknak, mindazokat a döntéseket, rendezvényeket, szervezéseket, statisztikai adatokat, amelyet az adott esztendő Tata város nemzetközi rendezvényeit, programját jelentette.
Emlékezteti a képviselőtársakat, hogy egy alkalommal személyesen is meg kellett jelenni, de egy lengyel város nyerte meg Tata előtt a díjat, mert nem osztottak ki megosztott díjat. Az idei esztendőben viszont elérték azt, míg az egyik teremben arról tárgyaltak az Európa Tanács képviselői, hogy monitoring eljárás induljon Magyarország ellen, addig a másik teremben egy magyar városról mondták ki azt, hogy a legeurópaibb város, a németországi Altöttinggel megosztva. Tata városa 9 szavazatot kapott ezen a bizottsági ülésen, és 6 szavazatot kapott Altötting városa. A bizottság tagjai előre megállapodtak abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, az idei esztendőben is megosztott első helyet adnak ki. Ezzel a díjjal 5.000 euró pénzjutalom is jár, amely összeget a tatai fiatalok európai programjaira kell elkölteni. A díj átadására az ősz folyamán kerül sor Tatán, egy ünnepség keretében, melynek szervezéséről folyamatosan tájékoztatni fogja képviselőtársakat. 
Megköszöni ezt a munkát Osgyáni Zsuzsa kolléganőnek, a hivatal minden munkatársának, akik együttműködtek, segítettek ebben a munkában. Megköszöni a képviselőtársaknak is az aktív közreműködésüket a nemzetközi kapcsolatok terén, és természetesen minden tatainak, tatai civil szervezeteknek, intézményeknek, egyházaknak, mindenkinek, akinek bármilyen kicsi része lehet ebben a kapcsolatban, és az elmúlt huszonegynéhány éves építkezésben. Természetesen így a korábbi képviselő-testületek tagjainak, polgármestereknek. Szívből gratulál mindannyiunknak, a város polgárainak, mert ez a díj azt gondolja, egy komoly elismerése mindannak az elmúlt időszaki munkának, amit a testvértelepülés építkezésében a fiataljaink, az idősek, a civil szervezeteink kapcsolatteremtési lehetőségében végeztek.

Megemlíti a jegyzőkönyv számára a gerlingeni polgármester, Georg Brenner úr döntését. Polgármester urat a tavalyi esztendőben felterjesztette állami kitüntetésre, Erich Gscheidlet hivatalvezető úrral együtt. November hónapban tájékoztatta a Polgármester urat a müncheni konzulátus, hogy a Köztársasági Elnök úr kitüntetését szeretnék átadni, és egyeztetést kezdeményeztek arra vonatkozóan, hogy mikor legyen ez az ünnepség. Végül az egyeztetések során arra jutottak, hogy az idei sváb bálon kerüljön sor a kitüntetés átadására. Sajnálja azt a döntést, amelyet Brenner polgármestertársa meghozott két héttel az ünnepség előtt. A döntésével természetesen nem egyetértve, tudomásul tudja azt csak venni, és szomorúan fogadta ezt a döntést. Azóta is levelezésben állnak, Polgármester úr levelére hosszan válaszolt, amely elolvasható a honlapon. Azóta Polgármester úr egy újabb levelet küldött, amelyben kezdeményezi a kialakult helyzetre való tekintettel beszéljék újra meg, hogy Tata és Gerlingen kapcsolata hogyan épüljön tovább a jövőben. Hangsúlyozza, és kijelenteni, részéről gerlingen várossal, a testvérvárosi kapcsolatot továbbra is az egyik legjobb kapcsolatnak tartja, és fontosnak tartja, hogy ez a kapcsolat véletlenül se szenvedje kárát annak a döntésnek, melyet Brenner polgármester úr hozott, ezért a Gerlingeni testvérvárosi kapcsolatot tovább építik. Természetes az is, hogy azt a helyzetet, amelyben Polgármester úr döntése sodorta a kapcsolatot, azt egyedül képtelen visszafordítani, megváltoztatni, ezért ez a dolog biztos valamilyen módon mindig rávetül a kapcsolatra. Szeretne azon dolgozni, hogy ez a lehető legkisebb mértékű legyen, és ne zavarja az iskoláink, civil szervezeteink, művészeti egyesületeink, a tataiak és a gerlingeniek sport területén lévő mély, régóta kialakult, nagyszerű kapcsolatot.
Fontosnak tartotta a képviselő-testület előtt is ezeket elmondani annak ellenére, hogy a sajtóban már mindannyian értesülhettek róla.

Napirend előtti felszólalásra nem jelentkezett senki, így áttér a mai ülés napirendjeinek meghatározására.

Napirenddel kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén,  tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy a meghívó szerinti 19., 20., és 27. napirendi pontokat visszavonja. Mindhárom esetben a pénzügyi és városfejlesztési bizottság véleményét figyelembe véve, és a további pontosítás érdekében javasolja, hogy ezeket az előterjesztéseket amennyiben lesz rendkívüli ülés akkor azon, ha pedig nem, akkor a májusi testületi ülésen véglegesítsék. Jelzi, hogy a 36. napirendhez további határozati javaslat került kiosztásra.

S z a v a z á s r a  bocsátja a fentiekben ismertetettek figyelembevételével az I-35-1/2013. sz. meghívón szereplő témák megtárgyalását, a 19., 20. és 27. napirendek kivételével, 


N A P I R E N D : 

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

    1. a.)Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2012. évi      költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
     Előterjesztő: Michl József polgármester        
     Előadó:	        dr. Kórósi Emőke jegyző 
                           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
                           Hercegné Barcza Ilona költségvetési csop.vez.
                                     
 b.) Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenőrzésekről 
       Előterjesztő: Michl József polgármester        
       Előadó:	Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata
      Előterjesztő: Michl József polgármester        
                Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

     d.)  Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről 
                Előterjesztő:   Michl József  polgármester
                Előadó:           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  irodavezető

  2. a.) Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2013. január - 
  február havi gazdálkodásáról
	Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető
                             Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető




 3. Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.)  önkormányzati rendelet módosításáról a Naplókert utca térségére vonatkozóan. 
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Kiss Zsolt főépítész
Meghívott:     Pokker László Poki-Bau Kft ügyvezetője

4. Rendelet-tervezet  a közterület- használat helyi szabályozásáról szóló    23/2007(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető


Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

5. Szakmai Képzésért Közalapítvány költségvetési kérelme
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 
                          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                          Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
    Meghívottak: Pákozdi Szabolcs kuratóriumi elnök, Szakmai Képzésért 
                                                      Közalapítvány 
                    Pozsgay Zoltán, a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és 
                                                      Kollégium igazgatója

   6. Tájékoztató a 2013. márciusi rendkívüli időjárási körülményekben 
       történt védekezésről 
       Előterjesztő: Michl József polgármester 
       Előadó:         Dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens

7. Tájékoztató a Tata, Erzsébet téri (Szarka köz) útleszakadásról
    Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
    Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                          Horváth Róbert közbiztonsági referens

8. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
   igénybevétele a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján
   Előterjesztő: Michl József polgármester
   Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

9. Biztosíték nyújtása a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület részére 
    Előterjesztő:  Michl József polgármester
    
    Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és      
                                              vagyongazdálkodási csoportvezető                       
    Meghívott:       Berczelly Attila, a  Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
elnöke
                            Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
munkatársa

Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések:

10. "Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes Fürdő területén" című  KDOP pályázat megvalósítása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

11. "Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása" című KEOP-3.1.2/09-11 pályázat a tatai Angolpark helyreállítására
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó: 	       Lakos Zsuzsa projektkoordinátor
    Meghívott:     dr. Soós Adrianna pályázatíró


Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

12. A Tatai Atlétikai Club kérelme 
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
     Meghívott:      Lázár Ottó, a TAC elnöke
                            Kökény Tamás pályázatíró
                            Páll Ákos tervező
Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések                                                                  

13. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
     Előterjesztő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető
     Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

14. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője   prémiumfeladatainak  és prémiumának meghatározása
     Előterjesztő:  Michl József polgármester
     Előadó:          dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és             vagyongazdálkodási csoportvezető
     Meghívott:    Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit  Kft. ügyvezető igazgatója

15.  a.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2012. évi beszámolója
       b.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti terve
       Előterjesztő: Huszár Anett ügyvezető
       Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

16. a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti jelentése és   mérlegbeszámolója
      Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető
      Előadó:         Mürkl Levente környezetv édelmi és energetikai referens

     b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. beszámolója a Kft. pénzügyi   
          helyzetéről, működéséről, a koncesszióval kapcsolatos feladatok 
          meghatározásáról  
     Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
     Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
                           Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai  referens
           Meghívott:      Mihalovits András Tatai Távhőszolgáltató Kft.  ügyvezetője

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

17 Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata                  közötti együttműködési megállapodás megkötésének véglegesítése
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens  
                           Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző
    Meghívott:      Keresztesi József a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
elnöke 

18. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratának   módosítása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                 Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens         

                       
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

19. A Tatai Hódy Sportegyesület kérelme
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
      Meghívott:     Császár Attila (Tatai Hódy Sportegyesület Alelnöke)

20. Tata, 0328/8 és 0328/6 hrsz.-ú ingatlanokkal (Ipari parki elkerülő út      
     mentén található területek) kapcsolatos döntés meghozatala.
     Előterjesztő:  Michl József polgármester
     Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
      Meghívott:     Török Csaba, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolója

21. A Tata, Ady E. u. 9 szám alatti üzlethelyiséggel kapcsolatos tulajdonosi  döntés
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

22. A Tata, Mindszenty tér 15. 1/3. szám alatti lakásra bérlőkijelölés 
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

23. Közoktatási intézmények terembérleti díjából származó bevételek 
     felosztása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

24. A Tata, Tópart Lakópark beruházással kapcsolatos döntés 
      meghozatala
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető


Személyi jellegű előterjesztések:

25. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének       betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó.:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                           Takács Zoltán személyügyi referens
     Meghívott:      a pályázó
                                                                
26.A Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére   beérkezett pályázatok elbírálása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester

     Előadó.:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                           Takács Zoltán személyügyi referens
     Meghívott:      a pályázó


Beszámolók, tájékoztató

27. Beszámoló Tata Rendőrkapitányság tevékenységéről, Tata város közbiztonsági helyzetéről 2012.
     Előterjesztő: dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető                                                               

28. A Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Tata város 2012. évi 
     helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 
           Előterjesztő:  Horváthy Lóránt alpolgármester
    Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
    Meghívott:       Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója


Egyéb:

29. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester 
     Előadó:        Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

30. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
     Előterjesztő:   Michl József  polgármester
     Előadó:           dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

31. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

32.Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző


33.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
       végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb    
       eseményekről
       Előterjesztő: Michl József polgármester

34.  Interpellációk, kérdések


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
134/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a 2013. április 30-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-11/2013. sz. meghívón szereplő témákat a 19. - A Bonéráb Kft.  kérelme -, 20. – A Barina Kft. kérelme -, valamint a 27. - Tata, Gombkötő u. 2/b. és Új út 24. 1/3. szám alatti ingatlanok cseréje – napirendek levételével, az  alábbiak szerint tárgyalja meg:


N A P I R E N D : 

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

    1. a.)Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2012. évi      költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
     Előterjesztő: Michl József polgármester        
     Előadó:	        dr. Kórósi Emőke jegyző 
                           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
                           Hercegné Barcza Ilona költségvetési csop.vez.
                                     
 b.) Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenőrzésekről 
       Előterjesztő: Michl József polgármester        
       Előadó:	Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata
      Előterjesztő: Michl József polgármester        
                Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

     d.)  Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről 
                Előterjesztő:   Michl József  polgármester
                Előadó:           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  irodavezető


  2. a.) Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2013. január - 
  február havi gazdálkodásáról
	Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető
                             Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető

 3. Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.)  önkormányzati rendelet módosításáról a Naplókert utca térségére vonatkozóan. 
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Kiss Zsolt főépítész
Meghívott:     Pokker László Poki-Bau Kft ügyvezetője

4. Rendelet-tervezet  a közterület- használat helyi szabályozásáról szóló    23/2007(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető


Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

5. Szakmai Képzésért Közalapítvány költségvetési kérelme
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 
                          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                          Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
    Meghívottak: Pákozdi Szabolcs kuratóriumi elnök, Szakmai Képzésért 
                                                      Közalapítvány 
                    Pozsgay Zoltán, a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és 
                                                      Kollégium igazgatója

   6. Tájékoztató a 2013. márciusi rendkívüli időjárási körülményekben 
       történt védekezésről 
       Előterjesztő: Michl József polgármester 
       Előadó:         Dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens

7. Tájékoztató a Tata, Erzsébet téri (Szarka köz) útleszakadásról
    Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
    Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                          Horváth Róbert közbiztonsági referens
8. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
   igénybevétele a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján
   Előterjesztő: Michl József polgármester
   Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

9. Biztosíték nyújtása a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület részére 
    Előterjesztő:  Michl József polgármester
    Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és      
                                              vagyongazdálkodási csoportvezető                       
    Meghívott:       Berczelly Attila, a  Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
elnöke
                            Magyarics Gábor, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
munkatársa

Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések:

10. "Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes Fürdő területén" című  KDOP pályázat megvalósítása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

11. "Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása" című KEOP-3.1.2/09-11 pályázat a tatai Angolpark helyreállítására
    Előterjesztő: Michl József polgármester
    Előadó: 	       Lakos Zsuzsa projektkoordinátor
    Meghívott:     dr. Soós Adrianna pályázatíró

Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

12. A Tatai Atlétikai Club kérelme 
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
     Meghívott:      Lázár Ottó, a TAC elnöke
                            Kökény Tamás pályázatíró
                            Páll Ákos tervező

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések                                                                  

13. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
     Előterjesztő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető
     Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
14. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője   prémiumfeladatainak  és prémiumának meghatározása
     Előterjesztő:  Michl József polgármester
     Előadó:          dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és             vagyongazdálkodási csoportvezető
     Meghívott:    Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit  Kft. ügyvezető igazgatója

15.  a.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2012. évi beszámolója
       b.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti terve
       Előterjesztő: Huszár Anett ügyvezető
       Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

16. a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti jelentése és   mérlegbeszámolója
      Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető
      Előadó:         Mürkl Levente környezetv édelmi és energetikai referens

     b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. beszámolója a Kft. pénzügyi   
          helyzetéről, működéséről, a koncesszióval kapcsolatos feladatok 
          meghatározásáról  
     Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
     Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
                           Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai  referens
           Meghívott:      Mihalovits András Tatai Távhőszolgáltató Kft.  ügyvezetője

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

17 Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata                  közötti együttműködési megállapodás megkötésének véglegesítése
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens  
                           Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző
    Meghívott:      Keresztesi József a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
elnöke 

18. Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratának   módosítása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                 Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens         
     

                
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

19. A Tatai Hódy Sportegyesület kérelme
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
      Meghívott:     Császár Attila (Tatai Hódy Sportegyesület Alelnöke)

20. Tata, 0328/8 és 0328/6 hrsz.-ú ingatlanokkal (Ipari parki elkerülő út      
     mentén található területek) kapcsolatos döntés meghozatala.
     Előterjesztő:  Michl József polgármester
     Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
      Meghívott:     Török Csaba, a Tatai Mezőgazdasági Zrt. felszámolója

21. A Tata, Ady E. u. 9 szám alatti üzlethelyiséggel kapcsolatos tulajdonosi  döntés
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

22. A Tata, Mindszenty tér 15. 1/3. szám alatti lakásra bérlőkijelölés 
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

23. Közoktatási intézmények terembérleti díjából származó bevételek 
     felosztása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

24. A Tata, Tópart Lakópark beruházással kapcsolatos döntés 
      meghozatala
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető


Személyi jellegű előterjesztések:

25. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének       betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó.:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                           Takács Zoltán személyügyi referens
     Meghívott:      a pályázó
                                                                
26.A Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére   beérkezett pályázatok elbírálása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó.:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                           Takács Zoltán személyügyi referens
     Meghívott:      a pályázó


Beszámolók, tájékoztató

27. Beszámoló Tata Rendőrkapitányság tevékenységéről, Tata város közbiztonsági helyzetéről 2012.
     Előterjesztő: dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető                                                               

28. A Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Tata város 2012. évi 
     helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 
           Előterjesztő:  Horváthy Lóránt alpolgármester
    Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
    Meghívott:       Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója


Egyéb:

29. Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester 
     Előadó:        Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

30. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
     Előterjesztő:   Michl József  polgármester
     Előadó:           dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

31. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

32.Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző

33.  Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
       végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb    
       eseményekről
       Előterjesztő: Michl József polgármester

34.  Interpellációk, kérdések


N a p i r e n d :

          a.)Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2012. évi      költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
     Előterjesztő: Michl József polgármester        
     Előadó:	        dr. Kórósi Emőke jegyző 
                           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
                           Hercegné Barcza Ilona költségvetési csop.vez.
                                     
 b.) Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenőrzésekről 
       Előterjesztő: Michl József polgármester        
       Előadó:	Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata
      Előterjesztő: Michl József polgármester        
                Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

     d.)  Beszámoló a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről 
                Előterjesztő:   Michl József  polgármester
                Előadó:           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési  irodavezető


M i c h l  József polgármester javasolja, a négy előterjesztés egyben történő tárgyalását.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testület, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság jelenlévő 7 tagja, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az összefoglaló jelentést a 2012. évi ellenőrzésről egyhangú, 7 igen szavazattal, az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatát szintén egyhangú, 7 igen szavazattal, a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámolót 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, az összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenőrzésekről, az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata és a beszámoló a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről  c. előterjesztéseket egyhangú 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

G e r é b i  Ákos képviselő szerint a könyvvizsgáló jelentésével a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról számviteli szempontból egyet lehet érteni azzal a záradékkal, amelyet kiadott, mely szerint a költségvetési beszámoló hűen tükrözi az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét, valós képet nyújt arról. Felhívja a figyelmet arra azzal, hogy nem célszerű és nem szakszerű az a tervezés és a végrehajtás, ami ilyen mértékű költségvetési módosításokat, változásokat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a költségvetés tervezésének, és ezen keresztül a végrehajtásnak is valós lehetőségeket kell számba venni. Ez még akkor is igaz, ha a költségvetés végrehajtását számtalan, az önkormányzaton kívül álló kérdés is befolyásolja, a központi költségvetés számait módosító, az önkormányzaton kívül álló döntés is. Ha a számokat nézik, a költségvetés teljesítése 5 %-os többletet, a költségvetés végrehajtása közel 10 %-os elmaradást jelent. Ez azt jelenti, megfelelő tartalék képződhetett a gazdálkodás során. Ha hozzáteszik azt, hogy az induló költségvetés 8,3 MrdFt-os költségvetési előirányzattal számolt, amit menetközben 3,1 MrdFt-tal csökkentették, s a végén még egy 700 MFt-os nagyságrenddel a költségvetés csökkentésre került. Nyilván azok az előirányzat teljesítések, amelyek a végső számokban szerepelnek, azokhoz az előirányzatokhoz lettek igazítva, amelyek a költségvetés végrehajtásához az állammal történő elszámoláshoz szükségesek. A pénzmaradvány nagyságát ha megnézik, mintegy 16-17 %-os nagyságot jelent, mintegy 800-830 MFt-os nagyságrendű pénzmaradvány aminek jelentős része feladattal terhelt, ez a maradvány is, illetve az a fajta csökkentés, ami évközben bekövetkezett, azt  veti fel, hogy egyébként a források felhasználásában zavarja az önkormányzat szabad forrásainak a felhasználását. A fejlesztési források okozzák alapvetően az eltérést, de az sem elhanyagolható, ami a működési, szabadforrások között, mintegy 200-280 MFt-os nagyságrendet jelent. Felhívja a vezetés figyelmét arra, hogy a költségvetés végrehajtásában akkor lehet tényleges és valós preferencia sorrendet és a városlakók számára is érthető preferencia sorrendet felállítani, ha a költségvetés minden nehézségével együtt lefedi azt a szándékot, amelyet a képviselő-testület abban az évben megvalósítani kíván.

B o r s ó  Tibor képviselő szerint a számszerűséget nézve, nincs miről vitatkozni, de ha a számok mögé néznek egy kicsit, látható egyrészről az, hogy jelentős változás történt 2012-ben az önkormányzat költségvetésében, valamint a bevételi oldalon tervezett számoknál a törvényi előírások módosulása nem tette lehetővé, hogy azt az automatizmust tudja a hivatal alkalmazni, mint a korábbi években tapasztalható volt a helyi adóbevételeknél, gondol itt a telekadó mértékére. Hangsúlyozza, 2008. óta, a válság óta, úgy gondolja, a pénzügyi iroda az adócsoporttal teljesen összhangban, mindig biztonságosan tervezett, és azok teljesültek. Nagy öröm a bevételek módosítása kapcsán, hogy az iparűzési bevételeknél a tatai cégek közül, főleg az exportra termelő cégek, látványos fejlődésen, látványos árbevétel növekményen mennek keresztül, ami természetesen jelentős munkahelyteremtést, illetve helyi adóbevételt jelent. Azt gondolja, ezeknek örülni kell, és nem tervezési problémák, hanem az élet ezeket hozza. A Könyvvizsgáló asszony a költségvetés megalkotásakor, és a zárómérlegnél is mindig elmondja véleményét, de egyetlen egyszer nem mondta a tervezésnél, hogy valamilyen szinten akár tudatos mértékben, alultervezés lett volna. A felhalmozás területén szintén ismerik azt a jelen jogszabályi előírást, hogy az elnyert pályázatok bevételi és kiadási előirányzatát tartalmaznia kell a költségvetésnek. Sajnos itt is az élet átalakítja a lehetőségeket, hiszen a közbeszerzéseknek is túl hosszú a lefolyása, másrészt a kormányzati döntések az év második felére, sőt novemberre dőltek el, hogy az önkormányzatoknak olyan forrássegítési lehetőséget adnak, amivel az önrészt elő tudják teremteni. Azt gondolja, ebből adódó elmaradásokat nem lehet a költségvetés tervezőinek hibájaként, és úgy gondolja, senkinek a hibájaként nem lehet ezt felróni. Részben egy biztonságos költségvetés volt, ami most látszik. Azt gondolja, azok a plusz bevételek a működési oldalon, jó célra kerültek felhasználásra, és az év folyamán lehetett látni a működés terén a biztonságos költségvetés végrehajtását, takarékos, hatékony felhasználását. A felhalmozási résznél azokat a lehetőségeket maximálisan ki tudta önkormányzatunk használni, amelyek voltak. Természetes, a hiányokat a külső forrás bevonásával tartalmazta a tervezés is, de nem tudták végrehajtani azokat a projekteket, amelyeknek a közbeszerzési eljárása úgy gondolja, ebben az évben megnyugtató módon lezárulhat. A munkák elindulásával ezek a fejlesztési, beruházási kiadások megállják a helyüket. Összességében nem osztja Képviselőtársa azon véleményét, hogy hibás tervezés volt. Úgy gondolja, a pénzügyi iroda dolgozói, a mostani vezetéssel a korábbi vezetés gyakorlatát alkalmazva, Jegyző asszony és Polgármester úr irányításával korrekt, kiszámítható, a kötelező feladatokra, sőt még az önként vállalt feladatainkra is az egész év során kiszámítható finanszírozású költségvetést zárnak le. A plusznak örülni kell, az elmaradt feladatokat pedig át kell sorolni erre az évre. Bízik abban, hogy ezek is sikeres végrehajtásra kerülnek.
 
S z a b ó  Gyula képviselő megdicséri a Fidesz frakciót, hogy ezt a költségvetést az indulástól kezdve olyan szépen módosítgatta, hogy elfogadhatóvá tette. Visszautasítja azt a megjegyzést, hogy az ellenzéknek az a dolga, hogy ne támogassa a költségvetést. Maga részéről akkor azért nem támogatta, mert illúziók voltak benne. Most el kell ismerni, hogy úgy korrigálták, javították, hogy az elfogadható, ezért meg is fogja szavazni.

M i c h l  József polgármester köszöni az egész éves véleményeket, javaslatokat a költségvetéshez. Úgy látja, a költségvetés menetrendje mindig így szokott lenni, mert ha évközben nem nyúlnának hozzá, az lenne a baj. Aki előre meg tudja mondani, hogy egy év alatt mi fog történni a városban, annak nagyon okosnak kell lennie. Azzal ért egyet, hogy korrekten, mindig az aktuális tudás szerint, a lehető legjobb költségvetés legyen a város számára, s a végén a legfontosabb szempont az, hogy jogszerű legyen, és pénzügyi szempontból is a lehető legjobban a város szolgálatában álljon. Köszöni mindenki munkáját a költségvetés végrehajtása során. A pénzügyi irodának, vezetőjének külön is megköszöni a precíz, szakmai segítést Jegyző asszonyon keresztül.

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő rendeletet alkotja:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

S z a v a z á s r a  bocsátja a 2012. évi ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés tudomásul vételét, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2013.(V.2.) Tata Kt. határozata
a 2012. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés tudomásul vételéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi.


S z a v a z á s r a  bocsátja az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatáról szóló tájékoztató elfogadását, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
136/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást.

Határidő: 2013. május 16.
Felelős:   Michl József polgármester
	     dr. Kórósi Emőke jegyző

S z a v a z á s r a  bocsátja a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja,  9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
137/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Közbeszerzési terv teljesítéséről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Michl József polgármester
	     Dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

a.) Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2013. január - 
     február havi gazdálkodásáról
Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető
                             Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető


M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az új felállásra vonatkozóan szükséges módosítani az idei évi költségvetési rendeletet.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

Borsó Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság a tegnapi rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévő 6 bizottsági tag egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetési rendelet előterjesztés szerinti módosítását, és a Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi január – február havi beszámolójának  határozati javaslatát a következő kiegészítéssel, mely már a kivetítőn is látható: Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzmaradványából a 2012. évi zárómérlegében szereplő kiegyenlítő, függő, átfutó tételek rendezéséhez 16 949 E Ft  előirányzatosítandó.

Kaszál József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi január – február havi beszámolójának határozati javaslatát, valamint a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását a jelenlévő 8 bizottsági tag, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, s z a v a z á s r a  bocsátja Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi január – február havi beszámolójának határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi január – február havi gazdálkodásáról szóló 1. és 2. beszámolóját elfogadja azzal, hogy a későbbiek során az önkormányzati gazdálkodásról szóló előterjesztésekben csak a 2. beszámoló szerepel.
Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzmaradványából a 2012. évi zárómérlegében szereplő kiegyenlítő, függő, átfutó tételek rendezéséhez 16 949 E Ft  előirányzatosítandó,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2013. (V.2.) Tata Kt határozata
Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi január – február havi
beszámolójának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi január – február havi gazdálkodásáról szóló 1. és 2. beszámolóját elfogadja azzal, hogy a későbbiek során az önkormányzati gazdálkodásról szóló előterjesztésekben csak a 2. beszámoló szerepel.
Tata Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzmaradványából a 2012. évi zárómérlegében szereplő kiegyenlítő, függő, átfutó tételek rendezéséhez 16 949 E Ft  előirányzatosítandó.

Határidő:	Azonnal
Felelős:	Michl József polgármester 
S z a v a z á s r a  bocsátja Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosítását, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



N a p i r e n d :
                             
Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.)  önkormányzati rendelet módosításáról a Naplókert utca térségére vonatkozóan. 
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó:         Kiss Zsolt főépítész


M i c h l  József polgármester jelzi, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülését követően új határozati javaslat született, ami már a kivetítőn is olvasható, és a szerződés szövege is változott, melynek ismertetésére felkéri a Főépítészt. Kéri ezt tárgyalási alapnak tekinteni. 

K i s s   Zsolt főépítész tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság kérésének megfelelően pontosításra került a határozati javaslat, amelyben önkormányzati kötelezettségvállalás szerepel a közvilágítás kiépítése céljából a 2014. évi költségvetésbe, legfeljebb 6 MFt értékig. A területfejlesztési megállapodás is pontosításra került, és kiegészítették olyan mellékletekkel, melyek a feladatokat pontosan behatárolják, illetve, hogy melyik területeket kell térítésmentesen átadni a fejlesztőnek az önkormányzat javára, hogy mekkora területen építi ki a Naplókert utcában a burkolatot, illetve szélesíti meg az utat, valamint mely területre vonatkozóan kell egy későbbi megállapodás formájában az önkormányzati telkeket elérhetővé tenni. Van egy kb. 360 m2-es rész, melyre külön megállapodás születik, ha kialakul az a telek a fejlesztő általi tulajdoni területből. 
A kiosztott anyagban szerepel 2. pontban a kiegészítés, illetve a szabályozási tervben technikai kiegészítés történt, az út szabályozási vonala lett kiegészítve a temető előtti részen, ahol most parkolók vannak. Ott egy kicsit bizonytalan volt az eredetileg postázott szabályozási terven a szabályozási vonal. Ez került pontosításra.

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke, elmondja, a tegnapi bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést, ahol a Főépítész által ismertetett módosításokat, pontosításokat kérték. A határozati javaslatban azért kérte a bizottság, hogy a 6 MFt lehetőség szerint szerepeljen a 2014. évi költségvetésben, mert korábban nem volt ez nevesítve. A  rendelet-tervezetet, valamint a változásokkal együtt a határozati javaslatot a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a jelenlévő 8 bizottsági tag, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

D i n g a  László képviselő hozzászólásában elmondja, több képviselői fogadóóráján, illetve lakossági fórumon az itt lakók többször jelezték, hogy ezen a területen a közvilágítás és az utak állapota kritikán aluli. Támogatja ezt a fejlesztést, mert ezzel rendezett állapotok alakulhatnak ki. Kéri, ha a rendezési terv elindul, akkor a temető környékén a parkolók számát meg kellene emelni, mert mindösszesen 5 parkoló van. A tervezés során véleménye szerint erre figyelemmel kellene lenni.

B o r s ó  Tibor képviselő elmondja, pozitív dolognak tartja azt, hogy egy fejlesztő és az önkormányzat miben tudja egymás munkáját segíteni, hogy közösen oldják meg a problémát, ami részben az önkormányzat kötelező feladata. A 6 MFt-tal ellentételezésben a Bánhidai, és a Naplókert utcánál a fejlesztők tulajdonában lévő telekrészeket az úttelek kiszabályozása kapcsán ingyenesen bocsátja az önkormányzat rendelkezésére.  Ez egy korrekt megállapodás, mellyel a közös pontot sikerült megtalálni a korábbiakkal ellentétben, és lehatárolható, mindenkinek egyértelmű a feladata.  


További hozzászólás hiányában, s z a v a z á s r a  bocsátja a Tata Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja:




Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2013.(V.3.)  önkormányzati rendelete
a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

S z a v a z á s r a  bocsátja a Naplókert utca térségének fejlesztésével kapcsolatos megállapodásról szóló határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
	a I/11-121/2013 előterjesztés 3. melléklete szerinti területfejlesztési megállapodást, valamint a szerződéshez kapcsolódóan a I/11-121/2013 előterjesztés 4. melléklete szerinti jelzálogszerződést köt a Poki-Bau Kft.-vel a Naplókert utca térségének fejlesztésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a jelzálogszerződés aláírására.

a megállapodás szerinti (Naplókert utca térségi) közvilágítás kiépítésére 2014. évi költségvetésében legfeljebb bruttó 6.000.000.-Ft-ot biztosít.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Naplókert utca térségének fejlesztésével kapcsolatos megállapodásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

	a I/11-121/2013 előterjesztés 3. melléklete szerinti területfejlesztési megállapodást, valamint a szerződéshez kapcsolódóan a I/11-121/2013 előterjesztés 4. melléklete szerinti jelzálogszerződést köt a Poki-Bau Kft.-vel a Naplókert utca térségének fejlesztésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás és a jelzálogszerződés aláírására.

a megállapodás szerinti (Naplókert utca térségi) közvilágítás kiépítésére 2014. évi költségvetésében legfeljebb bruttó 6.000.000.-Ft-ot biztosít.

Határidő: 1. pont: 2013. május 15.
                 2. pont: 2014. március 1.
Felelős:   Michl József polgármester

S z a v a z á s r a  bocsátja Tata város településszerkezetének módosításáról a Naplókert utca térségében határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felső-Tata városrészben a településszerkezet módosításáról dönt az alábbiak szerint:

-	A Naplókert utcában a 261/1, 320 és 0353/6 hrsz. telkeket Gksz gazdasági területről Lk kisvárosias lakóterületre módosítja.
-	A 257, 259 és 260 hrsz. telkeket Lk kisvárosias lakóterületről KÖu közlekedési- és közműterületre sorolja át.
-	A Fekete úti 0353/10, /11, /12, /13 és /14 hrsz. telkeket, valamint a Naplókert utcai garázssor telkét és a 0353/20 hrsz. telek terven szereplő részét Kid különleges idegenforgalmi területről Lk kisvárosias lakó területre módosítja.
-	A belterületi határt a Naplókert utca vonalából a beépítésre szánt Lk terület erdő felőli határára helyezi át.
-	A határozat mellékletét képezi a „Településszerkezet módosításának leírása” és a „Tata, Naplókert u. szerkezeti terv -2012” feliratú tervlap.

Határidő:	2013. április 30.
Felelős:	Michl József polgármester

Melléklet
a 140/2013. (V.2.) Tata Kt. határozathoz

A TELPÜLÉSSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

	A Naplókert utca két oldalán lévő gazdasági terület folyamatos felszámolásával a terület lakó funkciót kap. A 261/1. hrsz. területen kisvárosias lakóterületen többszintes társasházak épülhetnek, míg a 320 és 0353/6 hrsz. telkeken kisvárosias lakóterületen családi házas beépítés történhet.

A 257, 259, és 260 hrsz. telkeken kisvárosias lakó funkció helyett köz-parkoló terület lesz távlatilag, a temető forgalmának kulturált parkolását biztosítandó.
A Fekete út - Naplókert u. sarkon lévő lakótelek, garázssor és erdős területrész, mely különleges idegenforgalmi terület besorolású, de arra nem alkalmas, kisvárosias lakó területre módosul, mert így lakó és intézményi felhasználása is lehetséges, nagyobb teret nyitva az értékesítésre, fejlesztésre.
A belterület határa jelenleg a Naplókert utcában fut végig. Azt célszerű áthelyezni a beépítésre szánt terület és az erdő közé.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Tata város településszerkezetének módosításáról
a Naplókert utca térségében

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felső-Tata városrészben a településszerkezet módosításáról dönt az alábbiak szerint:

-	A Naplókert utcában a 261/1, 320 és 0353/6 hrsz. telkeket Gksz gazdasági területről Lk kisvárosias lakóterületre módosítja.
-	A 257, 259 és 260 hrsz. telkeket Lk kisvárosias lakóterületről KÖu közlekedési- és közműterületre sorolja át.
-	A Fekete úti 0353/10, /11, /12, /13 és /14 hrsz. telkeket, valamint a Naplókert utcai garázssor telkét és a 0353/20 hrsz. telek terven szereplő részét Kid különleges idegenforgalmi területről Lk kisvárosias lakó területre módosítja.
-	A belterületi határt a Naplókert utca vonalából a beépítésre szánt Lk terület erdő felőli határára helyezi át.
-	A határozat mellékletét képezi a „Településszerkezet módosításának leírása” és a „Tata, Naplókert u. szerkezeti terv -2012” feliratú tervlap.

Határidő:	2013. április 30.
Felelős:	Michl József polgármester

Melléklet
a 140/2013. (V.2.) Tata Kt. határozathoz

A TELPÜLÉSSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

	A Naplókert utca két oldalán lévő gazdasági terület folyamatos felszámolásával a terület lakó funkciót kap. A 261/1. hrsz. területen kisvárosias lakóterületen többszintes társasházak épülhetnek, míg a 320 és 0353/6 hrsz. telkeken kisvárosias lakóterületen családi házas beépítés történhet.

A 257, 259, és 260 hrsz. telkeken kisvárosias lakó funkció helyett köz-parkoló terület lesz távlatilag, a temető forgalmának kulturált parkolását biztosítandó.
A Fekete út - Naplókert u. sarkon lévő lakótelek, garázssor és erdős területrész, mely különleges idegenforgalmi terület besorolású, de arra nem alkalmas, kisvárosias lakó területre módosul, mert így lakó és intézményi felhasználása is lehetséges, nagyobb teret nyitva az értékesítésre, fejlesztésre.
A belterület határa jelenleg a Naplókert utcában fut végig. Azt célszerű áthelyezni a beépítésre szánt terület és az erdő közé.





file_0.png


file_1.wmf
















































N a p i r e n d :
  
Rendelet-tervezet  a közterület- használat helyi szabályozásáról szóló    23/2007(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető


M i c h l  József polgármester elmondja, a rendelet módosítása arra irányul, hogy a  kiemelt idegenforgalmi, frekventált területeken milyen módon lehessen vendéglátóipari előkertet létesíteni.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)


N a p i r e n d :

Szakmai Képzésért Közalapítvány költségvetési kérelme
    	Előterjesztő: Michl József polgármester
    	Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 
                               Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                               Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
    
A napirend tárgyalásán jelen van: Pozsgay Zoltán, a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója.

M i c h l  József polgármester elmondja, Pákozdi Szabolcs kuratórium elnöke fordult önkormányzatunkhoz levélben a kéréssel. Az előterjesztés szerint a költségvetésünkben zárolt 32.632 EFt-ból, 12 MFt-ot felszabadítunk az iskola kérésére, a kuratórium javaslatára.
Köszönti Pozsgay Zoltán igazgatót.

Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal az előterjesztés határozati javaslatának A. variációját támogatja, tehát azt, hogy az elkülönített összegből  12 MFt-ot a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetésére fordítsunk.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatának A. variációját.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat A. variációját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szakmai Képzésért 
Közalapítvány költségvetési kérelmét, és a 2013. évi önkormányzati költségvetés működési céltartalék előirányzatában szereplő, a Szakmai Képzésért  Közalapítvány   részére   elkülönített   32.632.000 Ft-os   tartalékból 12.000.000 Ft -ot  a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetésére fordít. Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Szakmai Képzésért Közalapítvány költségvetési kérelméről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szakmai Képzésért 
Közalapítvány költségvetési kérelmét, és a 2013. évi önkormányzati költségvetés működési céltartalék előirányzatában szereplő, a Szakmai Képzésért  Közalapítvány   részére   elkülönített   32.632.000 Ft-os   tartalékból 12.000.000 Ft -ot  a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetésére fordít. Egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő:  2013. május 15.
Felelős:     Michl József polgármester



N a p i r e n d :
                              
   	Tájékoztató a 2013. márciusi rendkívüli időjárási körülményekben 
       	történt védekezésről 
       	Előterjesztő: Michl József polgármester 
       	Előadó:         Dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens

M i c h l  József polgármester még egyszer megköszöni mindenkinek a márciusi rendkívüli időjárásban nyújtott segítséget. Most a vis maior támogatás lehívásához szükséges döntésekről kell határozni.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.


M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a márciusi rendkívüli időjárási körülményekben történő védekezésről szóló határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-119/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot teszi:
	Tata Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítási megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák.

Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 4 § (3) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően pályázata nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 1 § (4) bekezdésében meghatározott kizáró okok alá.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban, illetve ezzel egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja,  egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2013.(V.2.) Tata Kt. határozata
a márciusi rendkívüli időjárási körülményekben történő védekezésről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-119/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot teszi:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-119/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot teszi:
	Tata Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítási megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák.

Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 4 § (3) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően pályázata nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 1 § (4) bekezdésében meghatározott kizáró okok alá.




	Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban, illetve ezzel egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be.


Határidő:	értesítésre 2013. május 3.
Felelős:	Michl József polgármester


N a p i r e n d :

 	Tájékoztató a Tata, Erzsébet téri (Szarka köz) útleszakadásról
    	Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
    	Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                                Horváth Róbert közbiztonsági referens

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés mindkét határozati javaslatát. Elmondja, a bizottsági ülésen, a szakmát nem befolyásolva, felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben lehetséges, és valóban örökségvédelmi építményről van szó, ne úgy próbálják elhárítani a problémát, hogy örökre eltűnjön a tatai történelemből, hanem próbálják úgy megoldani az útproblémát, hogy ezt a felépítményt megóvják, illetve további feltárásra is szükség van. 

K i r á l y  István képviselő szorosan nem e témához kapcsolódva, de hozzászólásában felhívja a figyelmet arra, hogy milyen rossz állapotban vannak a tatai utak, mellékutak. Példaként említi az Újhegyi út és az Agostyáni utat összekötő kis szakaszt, amelyen lassan már végig sem lehet menni. Ennek mielőbbi orvoslására megoldást kell keresni.

M i c h l   József polgármester szerint sem ehhez a témához kapcsolódó a felvetés, de válaszában elmondja, a napokban írt egy hosszú levelet Barabás Zsolt úrnak, a Közút megyei vezetőjének, amelyben ezt az utat szintén megjelölték. A jelzett útszakasz közút, hiába kérték, adja át az állam az önkormányzatnak, amit még mindig nem sikerült megoldani, mert akkor már a város helyrehozta volna ezt a szakaszt. Jogos a felvetés, folyamatosan figyelmeztetik erre a problémára az illetékeseket.

S z a b ó  Gyula képviselő úgy gondolja, óvatosan kell kezelni az előterjesztésben jelzett dolgot, mert vízelvezető rendszer, melynek felső szakaszával már találkozott a Kristály strand és a Malom szálló közötti részen, ahol ugyanez a boltíves burkolat, csatorna megvan. Feltételezhető, hogy ez az Erzsébet téren, az úton jön lefelé a tó felé. Javasolja felvenni a vízművel a kapcsolatot, és kábelkamerával fel lehetne tárni ezt a szakaszt.

H o r v á t h y   Lóránt alpolgármester is úgy gondolja, körültekintően fel kell kutatni a létesítmény funkcióját. A benyújtott anyag alapján jól látható, hogy azt feltételezik, hogy az egészségház és a fogadó között volt egy összeköttetés, ami még nem igazolódott be. Az egészségház pincéjében fellelhető egy hasonló jellegű boltív kezdemény, de annak tengelye nem egyezik meg a mostani létesítmény tengelyével. Meg kell azt is vizsgálni, hogy azok a kivezetések, amelyek a korábbi vízlevezetésre vonatkoznak, tényleg funkcionálnak-e, vagy funkción túliak, vagy meg kell nézni, milyen kiterjedésűek. Jelzi, és tájékoztatja a képviselő-testületet, és Tata lakosságát, polgárait, türelmet kér, mert valóban szeretnék körbejárni azt a kérdést, mi a megoldás az aránylag jó állapotban lévő, és több mint 200 évet kibírt téglából rakott csatornarendszernek. Azért is fontosnak tartja ezt jobban feltárni, hogy a műszaki megoldás, stabilizálás  valós költségszinten tudják megállapítani.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés 1. határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-113/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot teszi:
	Tata Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítási megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák.

Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy vállalja a károsodott ingatlannak (útnak) a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy adósságrendezési eljárás alatt nem áll
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 5 § (2) bekezdés c) pontja alapján magasabb összegű támogatásra nyújt igényt
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 4 § (3) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően pályázata nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 1 § (4) bekezdésében meghatározott kizáró okok alá
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban, illetve ezzel egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2013.(V.2.) Tata Kt. határozata
a tájékoztatóról, a Tata, Erzsébet téri (Szarka közi) útleszakadásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-113/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot teszi:
	Tata Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítási megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák.

Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy vállalja a károsodott ingatlannak (útnak) a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy adósságrendezési eljárás alatt nem áll
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 5 § (2) bekezdés c) pontja alapján magasabb összegű támogatásra nyújt igényt
Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 4 § (3) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően pályázata nem esik a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 1 § (4) bekezdésében meghatározott kizáró okok alá



	Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban, illetve ezzel egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be


Határidő:	értesítésre 2013. május 3.
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja az előterjesztés 2. határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-113/2013.sz. előterjesztésben foglaltak alapján a Tata, Erzsébet téri (Szarka közi) útleszakadáshoz 900 EFt önrészt biztosít a felhalmozási tartalék terhére.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2013.(V.2.) Tata Kt. határozata
a tájékoztatóról, a Tata, Erzsébet téri (Szarka közi) útleszakadáshoz szükséges forrásbiztosításról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-113/2013.sz. előterjesztésben foglaltak alapján a Tata, Erzsébet téri (Szarka közi) útleszakadáshoz 900 EFt önrészt biztosít a felhalmozási tartalék terhére.

Határidő:	átvezetésre: a következő költségvetési rendelet módosítása.
Felelős:	Michl József polgármester


N a p i r e n d :

 		Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevétele a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján
   	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor

M i c h l  József polgármester  javasolja a Szivárvány Óvoda felújítására pályázzon önkormányzatunk. 20 MFt-ot lehet elnyerni, kb 7,5 MFt-os önerőt szükséges ehhez hozzátenni, ami azt jelenti, közel 30 MFt lenne az óvoda felújítására, és azt az elmaradt felújítást, amelyet a korábbi pályázatainkban nem tudtak beletenni, hátha most sikerül megvalósítani. Hangsúlyozva, amennyiben nyertes lesz a pályázat.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
 Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:
	támogatja a pályázatának benyújtását a tatai Szivárvány Óvoda felújítására. 
	Megbízza a Polgármestert, hogy az előkészítéshez kapcsolódó tervezési szerződés aláírására.

A benyújtáshoz szükséges pályázati 20%-os önerőt 7.500.000,-Ft-ot a 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
Hozzájárul a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozat aláírásához.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevétele a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet pályázatáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:

	támogatja a pályázatának benyújtását a tatai Szivárvány Óvoda felújítására. 
	Megbízza a Polgármestert, hogy az előkészítéshez kapcsolódó tervezési szerződés aláírására.

A benyújtáshoz szükséges pályázati 20%-os önerőt 7.500.000,-Ft-ot a 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
Hozzájárul a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozat aláírásához.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:	1-4. pont: 2013. május 3.
		5. a költségvetési rendelet soron következő módosításakor	
 Felelős:	Michl József polgármester
		dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :                              

Biztosíték nyújtása a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 
részére 
    	Előterjesztő:  Michl József polgármester
    	Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és      
                                              vagyongazdálkodási csoportvezető                       

M i c h l  József polgármester elmondja, szintén egy pályázatról van szó, amelyhez másfajta módon jelzálogot kell biztosítani az állam számára, az elnyert támogatás feltételeként. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke jelzi, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
	hozzájárul, hogy a Tata Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Tata, Váralja u. 4. szám alatti, 1441/7 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű, 3829 m2 nagyságú ingatlanra, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére, első ranghelyű jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0004 számú pályázat megvalósításához, a projekt zárónapjáig, 42.932.406 Ft összegű támogatás erejéig.

felkéri a polgármestert és a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnökét, hogy a jelzálogjogra vonatkozó szerződést terjessze a Képviselő-testület elé.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
146/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Biztosíték nyújtása a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület részére:


Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
	hozzájárul, hogy a Tata Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Tata, Váralja u. 4. szám alatti, 1441/7 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű, 3829 m2 nagyságú ingatlanra, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére, első ranghelyű jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, a KDOP-2.2.1/A-12-2012-0004 számú pályázat megvalósításához, a projekt zárónapjáig, 42.932.406 Ft összegű támogatás erejéig.

felkéri a polgármestert és a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnökét, hogy a jelzálogjogra vonatkozó szerződést terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: értesítésre: 2013. május 15.
Felelős:   Michl József polgármester
	    dr. Kórósi Emőke jegyző
	    Berczelly Attila Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke


N a p i r e n d :

"Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes Fürdő területén" című  KDOP pályázat megvalósítása 
    	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Lakos Zsuzsa projektkoordinátor


M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:
	 1. a projekt állásról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 2. KDOP-2.1.1/B-10-2012-0046 azonosító számú pályázathoz szükséges 
184.718.583 Ft-ot a tartalékolt bevétel előirányzat felszabadításával a tartalékolt beruházások sorról lebontja a beruházási kiadások közé.
	3. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés 
    soron következő módosításakor intézkedjen.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
147/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
"Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes Fürdő területén"  című KDOP pályázat megvalósításáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:

	 1. a projekt állásról szóló tájékoztatót elfogadja. 


 2. KDOP-2.1.1/B-10-2012-0046 azonosító számú pályázathoz szükséges 
184.718.583 Ft-ot a tartalékolt bevétel előirányzat felszabadításával a tartalékolt beruházások sorról lebontja a beruházási kiadások közé.

	3. Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés 
    soron következő módosításakor intézkedjen.


Határidő:	1-2. pont: 2013. 05. 03.
				3. a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
Felelős:	Michl József polgármester
				dr. Kórósi Emőke jegyző

N a p i r e n d :

"Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása" című KEOP-3.1.2/09-11 pályázat a tatai Angolpark helyreállítására
    	Előterjesztő: Michl József polgármester
    	Előadó: 	       Lakos Zsuzsa projektkoordinátor
    
M i c h l  József polgármester elmondja, az Angolparkban van lehetősége önkormányzatunknak továbbfejleszteni a korábbi pályázatot, egy KEOP-os pályázat keretében, élőhelyvédelmi és helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása címmel. Javasolja a pályázat beadását.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

G e r é b i  Ákos képviselő hozzászólásában elmondja, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén az egyhangú döntés, a szavazásra vonatkozott. Azt a kérdéskört vetette fel a bizottsági ülésen, hogy a történeti kert alapvető értékeit az Angolkerti közegben kialakított növényegyüttes biztosítja, amely az Eszterházy család által kezdeményezett létesítményben annak idején létrejött. Az elmúlt évtizedekben meglehetősen degralálódott a park állapota, feltétlenül indokolt volt, hogy 1974-ben volt egy nagyobb szabású átalakítása a területnek, a rehabilitációja, revitalizációja kapcsán. Az előző pályázat nem tette lehetővé, hogy a növényzet revitalizációja megtörténjen. A pályázattal az a gondja, miközben a pályázati források 20 %-a fordítódik a növényvilág együttes revitalizációjára, addig az összes többi a létesítményekre vonatkozik.  Hozzáteszik még azt, hogy kb. 90 MFt ami a vízkormányzással összefüggő dolog, akkor is meglehetősen nagy arányt képviselnek, a véleménye szerint később ütemezhető beruházások megvalósítása is, amelyek az Angolparki jellegnek az építmények rendbe hozására történik. Javasolja, a képviselő-testület, a tervezők gondolják végig ezt a forrásallokációt. 

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester úgy gondolja, több pályázati ciklusra előremutató feladat, egyszerre nem tud megvalósulni, így a jövőben is lesznek ehhez hasonló feladatok, pályázati lehetőségek. Az elsőt megpróbálják teljesíteni az Angolpark felújításával, most ez egy következő lehetőség, és joggal fogalmazódik meg az a szempont, hogy a növényzetet kellene olyan helyzetbe hozni, ami az Angol park jelleget tovább erősíti. Természetesen ez is hangsúlyosan szerepel a legújabb pályázatban, ugyanakkor azt kell jelezni, hogy a pályázati kiírás is azt segíti elő leginkább, hogy a hidrogeológiai és a vízelvezetési feladatok kapjanak nagyobb hangsúlyt, amit alátámaszt az a tény, hogy a tükörforrás megjelent már a forrásfoglalás szintjén, tehát lassan megszólal a tükörforrás is. Az a feladat ami most megfogalmazódik hangsúlyosan ebben a pályázatban, az egyre jobban időszerűvé válik.

Michl József polgármester köszöni Alpolgármester úr kiegészítését. 

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:
	támogatja a KEOP-3.1.2/09-11 pályázat benyújtását az Angolkert felújítására. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az előkészítéshez kapcsolódó tervezési, tanulmány elkészítési szerződéseket aláírja. Nem nyertes pályázat esetén a szerződésekhez kapcsolódóan 7.240.000,- Ft-ot a 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosít.
Az előkészítéséhez szükséges 15%-os pályázati önerőt 2.114.550,-Ft-ot a 2012. évi pénzmaradvány biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
148/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
"Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása" című és KEOP pályázat megvalósításáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:

	támogatja a KEOP-3.1.2/09-11 pályázat benyújtását az Angolkert felújítására. 

Megbízza a Polgármestert, hogy az előkészítéshez kapcsolódó tervezési, tanulmány elkészítési szerződéseket aláírja. Nem nyertes pályázat esetén a szerződésekhez kapcsolódóan 7.240.000,- Ft-ot a 2012. évi pénzmaradvány terhére biztosít.
Az előkészítéséhez szükséges 15%-os pályázati önerőt 2.114.550,-Ft-ot a 2012. évi pénzmaradvány biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:	1-3. pont: 2013. május 3.
		4. a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
 Felelős:	Michl József polgármester
		dr. Kórósi Emőke jegyző



N a p i r e n d :

A Tatai Atlétikai Club kérelme 
      	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
     
A napirend tárgyalásán jelen van: Lázár Ottó, a TAC elnöke és                            Páll Ákos tervező.

M i c h l  József polgármester köszönti Páll Ákos tervezőt, és Lázár Ottó TAC elnökét.
Elmondja, a TAC elnöke, Lázár Ottó fordult hozzá levélben, melyben azt jelezte, hogy az idei esztendőben a Kormány által biztosított tao pályázatok kiírásra kerültek, és lehetősége van a TAC-nak egy olyan sportcsarnok megpályázására, amely sportcsarnokot ha a Kőkúti Általános Iskola előtti területre építenek meg, akkor a város és a TAC közös használatával hatékonyan tudná segíteni a tatai sportéletet, és a mindennapos testnevelés megszervezését, különösen akkor, ha ebbe az igénybe még lehetőséget biztosítanak a Református Gimnázium számára is.
Körbejárva az érdekelteket döntött úgy, hogy ezt az előterjesztést megfogalmazzák. A tao biztosította lehetőség segítségével egy komoly, olyan sportcsarnok megépítésére nyílna lehetőség Tatán, amit már régóta szeretnének. Ennek a sportcsarnoknak a megépítését követően a TAC arról tájékoztatta, hogy átadná tulajdonba az önkormányzat számára a létesítményt, és utána folyamatosan bérlőként jelen lenne az épületben, így biztosítva még jobban a fenntarthatóságát, másrészről pedig azért is épülne, hogy a tatai kézilabda csapatoknak méltó edzőhelye, mérkőzés megrendezésére is alkalmas színhely jöjjön létre. Ennek a tervezésére a Planbau Kft-t kérte fel a TAC, és most lehetőség van röviden képviselőtársaknak is beletekinteni a tervekbe. (A prezentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A sportcsarnok épület lenne az I. üteme az építkezésnek, és a II. üteme, melyet jövő év februárjáig van beadási határideje a 2014. évi tao-nak, tehát folytató pályázatot van lehetősége beadni a TAC-nak. Ezzel elérhető az, ha az első évben nincs szükség a teljes összegre, viszont a második évben elnyerhető összeggel, amire a TAC-nak van lehetősége, befejezhető, teljessé tehető az épület.
Egy parkolóval, és a meglévő Kőkúti iskola sportcsarnok mellé épülve jönne létre az új sportcsarnok.
Nagyobb fogadóteret javasoltak tervezni, hogy egyéb rendezvényekre is alkalmas legyen a csarnok. Ha sportrendezvényre is 400-450 néző jöhet a csarnokba, az ő elhelyezésükre is gondolni kell. A Május 1. út felől is látható az épület, szintbeli minimális eltolódással. Természetesen egy komoly alapozást és műszaki precizitást igényel, miután olyan feltöltött talaj van, 6-8 méter mélyen sziklára lehet építeni, megfelelő szakmai segítséggel, alapozással a csarnokot. A Kőkúti iskolával egy közvetlen összekötés létrehozására is lehetőség nyílik, és a két épület között pedig a későbbiekben még egy további kézilabda pálya nagyságú terület marad, amit a későbbiekben bármikor ki lehet alakítani.
A belső elhelyezkedésnél látszik a küzdőtér, ami háromfelé osztható, és arra is lehetőséget ad, hogy egyszerre akár hat iskolai osztály párhuzamosan tudjon testnevelés órán részt venni. Az alsó részén látszik a lelátó, ami egy betolható eszköz, mozgatható lelátó, annak alapterülete is felhasználható. Egy színpad építésére is van lehetőség, mellette széktárolóval és a védőszőnyeg tárolására alkalmas területtel. Efölötti rész felett egy emeleti szint is létrejönne, ahol egy külön konditerem irodákkal kialakítható. Külön választanák az épületben az iskolai osztályok számára az öltözőket, ami baloldalon látható, illetve alul a sportrendezvényekhez, illetve délutáni edzésekhez szükséges öltözőmennyiség. Gondoltak a mozgássérültekre, akadálymentes az épület, az öltöző, vizesblokk. Látható egy külön kis előadóterem büfével, előtérrel, amit más rendezvényekre külön is lehet hasznosítani. Olyan kompakt épület alakulhat ki, amely a tatai sportéletet nagyban fogja hosszú távon segíteni, és  a TAC kiváló munkáját. 

B r u n n e r   Sándor képviselőben a látványtervet nézve, és a mellékletben megadott térképet vizsgálva, az a kérdés merül fel, hogy mivel keresztben van elhelyezve az iskola és a Május 1. út között az épület, akkor az azt jelenti, hogy az iskola meglévő udvarát is felhasználnák?

M i c h l  József polgármester válaszában elmondja, részben használja fel, mert belelóg az iskola jelenlegi udvarába az épület. A sportsátor alatti zöldfelület még jelenleg az iskolához tartozik, durván a fele beleesik az iskola jelenlegi területébe, a másik fele pedig a jelenlegi zöldterület, ami a kerítés és a Május 1. út között van. 

További kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tegnapi rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalták meg az előterjesztést, és a kivetítőn is látható módosított határozati javaslatot, mely annyiban változott az előterjesztés határozati javaslatánál, hogy a 4.pont módosult, és az 5. pont elhagyásra került, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

M i c h l  József polgármester jelzi, dr. Márkus Mihály úrtól, a Református Egyházközség lelkészi elnökétől kapott egy levelet, melyben tájékoztat arról, hogy a Református Presbiteri gyűlés tárgyalta a javaslatot, hogy az önerőben milyen módon tudnának beszállni. Erre vonatkozóan határozatot hozott a presbitérium, hogy szándékukat fejezik ki, hogy beszállnak ebbe, és az építmény használatának arányában a működéshez is hozzá kívánnak járulni, illetve a befizetett önrészhez arányítottan tulajdonrészt kérnek vagy ebben az épületben, vagy egyéb módon. Erre kér felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy ebben tovább tárgyaljanak a TAC elnökségének bevonásával.
Kremniczki Gábor tankerületi igazgató is levelet küldött, melyben tájékoztatást ad arról, hogy a tankerületi igazgatóság támogatja a projekt megvalósítását.

G e r é b i  Ákos képviselő szerint látni kell azt, hogy az előterjesztés többcélú csarnokról szól, de ez igazán alapvetően sportcsarnok, nyilván a kézilabda szövetség igényeinek megfelelő, mivel nagyobb részt az ő virtuális forrásáról van szó, és őket szolgálja ki. Ez felveti azt a kérdéskört, amit tovább kell gondolni, mi lesz a kulturális ingatlanokkal, hiszen ez az épület önmagában nem nagyon tud olyan funkciókat kielégíteni. Részben a város szerkezetéhez, a helyi szabályzáshoz, összefüggésben a Kossuth tér fejlesztésével, hogyan illeszkedik ez a probléma. Ez a terület alapvetően a multifunkcionális csarnokon túl, a Kossuth tér környezetéből kiszoruló gépjárművek elhelyezésére szolgáló parkolóval is számol, amit jelenleg ez a projekt nem tud. Az világosan látszik, hogy nagyjából az önkormányzat felelősségi körébe fog tartozni ennek az épületnek a fenntartása. Ami kérdés, a sportegyesület ami szintén a város támogatásával működik nagyobb részben, és kérdés, a tankerület támogatja ezt a projektet, ami világosan nem látszik, hogy mennyibe fog kerülni. Az is látszik, hogy ez a típusú épülethasználat amit a projektből ma lehet látni, az igazán a tanórán kívüli és a sportegyesület által hasznosítási időn kívül, meglehetősen kevés lehetőséget biztosít azokra, amelyre a korábbi multifunkcionális csarnok kapcsán az országos  szövetségek, elsősorban a röplabda és kézilabda szövetség folyamatos használatára biztosított volna, hiszen nekik az edzőtáborral az a problémájuk, hogy kevés tornacsarnok, sportcsarnok van. Nyilván határidőre be kell adni a pályázatot, egyetlen szerencséje az önkormányzatnak, hogy lehet még egy félévet összerakni a hiányzó kérdéseket, ami főleg a fenntarthatósággal összefüggésben problémát okoz. Az önkormányzat felelőssége, hogy hogyan tudja részben finanszírozni a megvalósítást, és a működés fenntarthatóságát hosszú távon biztosítani.

M i c h l  József polgármester úgy gondolja, azért tárgyalja a képviselő-testület, mert az önkormányzat nélkül a TAC nem tudná ezt létrehozni, de az önkormányzat is úgy gondolta, hogy helyes, ha további társakat vonnak be. Ezért is jó ötletnek tartja, hogy a református gimnáziumot is megkeresték a szervezők, és így a fenntartáshoz és a megvalósításhoz is egy újabb lábat tudtak bekapcsolni. Négyes összefogásban tud ez a csarnok megépülni.

B o r s ó  Tibor képviselő elmondja, a tegnapi bizottsági ülésen, kb. egy órán keresztül beszéltek erről a napirendről, amikor is olyan plusz információkat kaptak, amelyek az előterjesztésben nem, vagy nem teljes egészében szerepelnek, vagy közvetlen az építésztől, a pályázatírótól, a TAC elnökétől kaptak. Elmondja, a vita során mindenki úgy fogalmazott, hogy nagyon jó célt szolgál a projekt. Véleménye szerint, mindenképpen elismerésre méltó, aki a városban projektet generál, külső forrásokat hoz be. Itt egy jelentős külső forrásbevonásra van lehetőség. Örül annak, hogy a TAC keretén belül a város ilyen lehetőséghez jut a tao támogatás keretében. Fontosnak tartja, hogy a korábbi anyaghoz képest ez a döntés a szándékot fejezi ki, mert a konkrét pénzügyi elkötelezettségekről, amelyek az előző anyagban szerepeltek, a májusi ülésen döntenének, hiszen akkor látják át a költségvetést, azt a pénzmaradványt, ami feladattal nem terhelt, hogy milyen önkormányzati kötelező feladatokra mekkora összegeket kell fordítani. Nem csak a projektre tudnak koncentrálni, hanem az egész költségvetésre, az önkormányzat kötelező feladataira, illetve az egyéb vállalt feladataira, ami a múzeum, a szociális területen lévő intézmény elindítását is jelenti. Örül annak, hogy a Református Egyház pozitívan áll e kérdéshez, de jó lenne a döntéshez már szerződésközeli állapotba kerülni, amivel már tudják összerakni az önrészt. A bizottsági ülésen az is kiderült, és látható az anyagból is, hogy két ütemben megvalósuló projektről van szó. Ebben az évben a nagyobbik része valósulna meg, és a 2014-es évben lehetőség van a kiírás szerint, ennek a további kiegészítésére. Ez egy egymilliárdos projekt, komoly beruházás a városban, de pénzügyileg megterhelés is. Fontosnak tartja a döntéshez az önerő konkrét összeállításán kívül üzleti szinten meghatározni azt a működési költség nagyságot is, ha nem is pontosan, de egyrészt a használattal kapcsolatos bérleti díjakat, hiszen ez jövőre olyan megterhelést jelent a városnak, amivel mindenképpen számolni kell a döntés során.

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester szerint, ha végigtekintik a városunk csarnoktörténetét, akkor azt kell látni, hogy harmadik alkalommal már egy olyan reális megoldás kezd kirajzolódni, mely alkalmat a városnak meg kell ragadnia. Először a PPP rendszerben megvalósítandó rendezvényházzal indult, aminek a célja hasonló volt, mint a mostani, de a lehetőségei igen csak feszítettek voltak. Arra emlékszik, hogy minden hétvégén olyan rendezvényt kellett volna tartani, és olyan bevételt kellett volna produkálni, ami rentábilissá tette volna a működés, illetve, hogy megtérüljön időben a beruházás, ami irreális feladat lett volna. A második lehetőség a Magyar Állammal közösen merült fel a tatai edzőtáborban, ott kb. 300 MFt-os önrészt kellett volna hozzátennünk. Ez a dolog úgy tűnik, nem az önkormányzattal fog megvalósulni, tehát a város nem jut sportcsarnok megoldáshoz. A mostani megoldás talán a legkedvezőbb konstrukció, mert itt egyrészt van külső támogatás, egy állami támogatás, és hozzájön más szervezetek közreműködése, és a várható segítsége. Azt gondolja, ennek a lehetőséggel elérhetik azt a célt, amit már régóta tervez a város.

K i r á l y  István képviselő megdicséri Lázár Ottót a TAC elnökét, hogy nagyon körültekintően járt el azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet minél jobban megosztani az anyagi terheket a sportcsarnok megvalósításánál. Régi adósságát törlesztené ezzel a beruházással a város, hiszen a labdasportoknak, különösen a kézilabdának többször tanújelét adta a kézilabdasport, hogy az első osztály kapujában kopogtat, és lehetősége lenne fennmaradni, főleg, ha a hazai meccseit, hazai pályán is játszhatná le. Ezt a pályázatot nyugodt szívvel támogatja, sokkal jobban, mint a Kossuth tér rehabilitáció programját.

M i c h l  József polgármester köszöni a hozzászólásokat. További vélemény, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

	1. mint a 17/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy a Tatai Atlétikai Club pályázatot nyújtson be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján ezen ingatlanon sportcsarnok megépítésére vonatkozóan.

2. mint, a Tatai Körzeti Földhivatal által a tatai 17/4 hrsz.-ú, kivett általános iskola megnevezésű, 5713 m2 nagyságú ingatlan helyrajzi számon nyilvántartott sportcélú ingatlan („Ingatlan”) tulajdonosa, ezennel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 22/C. § (6) bek. a) pontja alapján előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tao. tv. idézett szakasza szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 éves időtartamra, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Ingatlan tulajdoni lapjára.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, illetőleg aláírja.
4. Szándékát fejezi ki, hogy a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja azzal, hogy az erről szóló végleges döntést a 2013. májusi költségvetési rendelet módosítását követően hozza meg.
5. A szabályozási tervvel összhangban  – tekintettel arra, hogy a korábbi, közcélú funkció megszűnt - kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és kivett iskolaként üzleti vagyonná minősíti a Tata, 84/2, 53/1, 52, helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Tata, 60 hrsz.-ú ingatlanból 1487 m2 nagyságú, a Tata, 50 hrsz.-ú ingatlanból 935 m2, a Tata, 51 hrsz.-ú ingatlanból  917 m2, a Tata, 43/3 hrsz.-ú ingatlanból 194  m2 nagyságú területet.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
149/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tatai Atlétikai Club kérelméről:
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	1. mint a 17/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogy a Tatai Atlétikai Club pályázatot nyújtson be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján ezen ingatlanon sportcsarnok megépítésére vonatkozóan.

2. mint, a Tatai Körzeti Földhivatal által a tatai 17/4 hrsz.-ú, kivett általános iskola megnevezésű, 5713 m2 nagyságú ingatlan helyrajzi számon nyilvántartott sportcélú ingatlan („Ingatlan”) tulajdonosa, ezennel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 22/C. § (6) bek. a) pontja alapján előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tao. tv. idézett szakasza szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 éves időtartamra, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Ingatlan tulajdoni lapjára.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, illetőleg aláírja.
4. Szándékát fejezi ki, hogy a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja azzal, hogy az erről szóló végleges döntést a 2013. májusi költségvetési rendelet módosítását követően hozza meg.
5. A szabályozási tervvel összhangban  – tekintettel arra, hogy a korábbi, közcélú funkció megszűnt - kivon a forgalomképtelen vagyoni körből és kivett iskolaként üzleti vagyonná minősíti a Tata, 84/2, 53/1, 52, helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a Tata, 60 hrsz.-ú ingatlanból 1487 m2 nagyságú, a Tata, 50 hrsz.-ú ingatlanból 935 m2, a Tata, 51 hrsz.-ú ingatlanból  917 m2, a Tata, 43/3 hrsz.-ú ingatlanból 194  m2 nagyságú területet.

Határidő: értesítésre: 2013. április 30.
                  4. pont esetén: 2013. májusi rendes képviselő-testületi ülés.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
         Előterjesztő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető
         Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester köszönti Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezetőt, aki jelezte, hogy nem kívánja az előterjesztést szóban kiegészíteni. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Városgazda Kft. 2013. évi üzleti tervét.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda Nonprofit Kft tulajdonosa, a Társaság 2013. évi üzleti tervét 392.411 E Ft tervezett bevétellel, és 392.048 E Ft tervezett költséggel jóváhagyja. 

melyet, a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2013.(V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervéről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda Nonprofit Kft tulajdonosa, a Társaság 2013. évi üzleti tervét 392.411 E Ft tervezett bevétellel, és 392.048 E Ft tervezett költséggel jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője   prémiumfeladatainak  és prémiumának meghatározása
          Előterjesztő:  Michl József polgármester
          Előadó:          dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és             vagyongazdálkodási csoportvezető
     
A napirend tárgyalásán jelen van: Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit  Kft. ügyvezető igazgatója.

M i c h l  József polgármester elmondja, a prémiumfeladatokat, a korábbi évekhez hasonlóan, igyekezett a legszigorúbbra megfogalmazni. Megköszöni az eddigi munkát, és a téli időszak precíz megoldását. 

Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal támogatja az előterjesztés határozati javaslatát.

K i r á l y  István képviselő egyetért a prémiumfeladatokkal, de véleménye szerint, áttekinthetőbb lenne, ha  az elvégzendő feladatok kifizetése százalékos arányban kerülne meghatározásra. Javasolja az első kettőre 30-30 %-ot, a harmadik teljesülésekor pedig 40 %-os kifizetést.

M i c h l  József polgármester kérdezi Jegyző asszonyt, a javaslatot milyen módon tudják esetleg beépíteni. Időarányosan szoktunk korábban is prémiumot fizetni. Nem borítaná fel az eddigi rendet, de megszavaztatja a javaslatot, és amennyiben azt a képviselő-testület támogatja, bedolgozzák a javaslatot.

S z a b ó   Gyula képviselő szerint, az 50 %-ot kell felosztani három részre, tehát  az első két pont esetében a 15-15 %-a  kerüljön kifizetésre, és 20 % pedig a harmadik prémiumfeladat teljesítése esetén.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, mely szerint, a 2013. évre meghatározandó prémiumfeladatok első két pontja esetében 15-15 %, a harmadik pont teljesítése esetén pedig 20 % kerüljön kifizetésre, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 4 igen szavazattal, 7 tartózkodással nem fogad el.

S z a v a z á s r a  bocsátja az eredeti, előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2013. évre a következő prémiumfeladatokat határozza meg:

	Valósítsa meg Tatai Városgazda Kft telephelyének kerítés építési és vagyonvédelmi munkáit saját erő felhasználásával. Határidő: 2013. június 30. 

Szervezzen meg és bonyolítson le egy 18 fős TÁMOP pályázat keretein belül megvalósuló hulladékkezelő és válogató programot, valamint egy 6 fős parkgondozó és kisgépkezelő tanfolyamot. Képzés és foglalkoztatás együttes megvalósulásával, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft gyakorlati helyszínének megjelölésével. Határidő: 2013. augusztus 31. 
A Társaság mérleg szerinti eredménye legalább az üzleti tervben jóváhagyott mértéket érjen el. Határidő: 2014. április 30.

A prémium összegét a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője esetében a 2013. évben a részére kifizetendő alapbér 50 %-ában állapítja meg. A 2012. évi egyszerűsített beszámoló jóváhagyását követő 15. nap után félévente a prémiumfeladatok teljesítése függvényében időarányos prémiumelőleg fizethető ki a polgármester aláírásával.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2013.(V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak és prémiumának meghatározásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére a 2013. évre a következő prémiumfeladatokat határozza meg:

	Valósítsa meg Tatai Városgazda Kft telephelyének kerítés építési és vagyonvédelmi munkáit saját erő felhasználásával. Határidő: 2013. június 30. 

Szervezzen meg és bonyolítson le egy 18 fős TÁMOP pályázat keretein belül megvalósuló hulladékkezelő és válogató programot, valamint egy 6 fős parkgondozó és kisgépkezelő tanfolyamot. Képzés és foglalkoztatás együttes megvalósulásával, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft gyakorlati helyszínének megjelölésével. Határidő: 2013. augusztus 31. 
A Társaság mérleg szerinti eredménye legalább az üzleti tervben jóváhagyott mértéket érjen el. Határidő: 2014. április 30.

A prémium összegét a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője esetében a 2013. évben a részére kifizetendő alapbér 50 %-ában állapítja meg. A 2012. évi egyszerűsített beszámoló jóváhagyását követő 15. nap után félévente a prémiumfeladatok teljesítése függvényében időarányos prémiumelőleg fizethető ki a polgármester aláírásával.

Határidő: 	Értesítésre: 2013. május 15.
		Prémiumfeladatok teljesítésére: 2013. december 31.
Kifizetésre a 2012. évi egyszerűsített beszámoló jóváhagyását 
követő 15. nap
Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

a.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2012. évi beszámolója
          b.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti terve
         Előterjesztő: Huszár Anett ügyvezető
         Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester köszönti Huszár Anett ügyvezetőt, aki jelezte, hogy szóban nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. Javasolja az a.) és b.) pont együttes tárgyalását.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság elmúlt heti ülésén tárgyalta az előterjesztést. Úgy gondolja, 2008. óta, most jutott el ahhoz, amiről akkor döntött a képviselő-testület, hogy a legkisebb költséggel ezt a struktúrát hogyan lehet működtetni. A bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2012. évi beszámolót.
A b.) ponttal kapcsolatosan örült a bizottság, hogy új elemekkel, látványelemekkel szeretnék bővíteni a Fényes fürdő imázsát, új vonzerejét, de azt javasolják, hogy az előterjesztésben is szereplő saját beruházás mellett, az önkormányzat vállalja át a csúszdabeszerzés költségeit. A viziattrakció költségnövekedését pedig a jegyár bevétel növekményéből, a látogatók fogják megfizetni. A szálláshely bővítés kapcsán az üzleti tervben a bizottsági ülésen elhangzott az a vélemény, hogy próbálják meg a szálláshelyek fejlesztési lehetőségét áttekinteni. Az előterjesztésben 21 MFt-os összeg szerepel. Látva a mai napon a testület takarékos gondoskodását, és hogy a pénzmaradványt szeretnék májusban elosztani, kevés idő van hogy ezt a fejlesztést a cég meglépje, javasolja, hogy a csúszdaberuházáson kívül, csak a szerződésben lévő kategóriában történjenek karbantartások, fejlesztések, a többit halasszák az üzleti év nem szezonos részére.
A bizottság jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a határozati javaslat I. és II. pontját, ami a Kft. 2013. évi üzleti tervéről, és a fürdő területére történő eszközbeszerzésre vonatkozik.
 
M i c h l  József polgármester javasolja, hogy a 3. határozati javaslatról - A Fényes-fürdő területén található szálláshelyek felújítására összesen 21.000.000.-Ft + ÁFA összeget biztosít – most ne döntsön a testület.

G e r é b i  Ákos képviselő elmondja, látszik a Kft gazdálkodásából, hogy a képviselő-testületnek arra kell számolni, hogy a 20-25 MFt-os nagyságrendű vesztesége minden évben keletkezni fog a társaságnak. A költségvetés tervezésekor erre az önkormányzatnak fel kell készülnie, és arra, hogy ezt a forrást milyen ütemezésben bocsátja a Kft. rendelkezésére.  Az üzleti terv pozitív nulla körüli eredményt takar, de ezt az üzleti tervet úgy kezeli, hogy ebben benne van a 20 MFt-os önkormányzati támogatás, ami árbevétel, egyéb soron meg kell jelenjen. Amikor a pénzmaradvány elosztásra kerül, ezzel számolni kell, de hogy ezt a jövő évi pénzmaradvány terhére teszi meg a testület, ez még végiggondolandó.
Tekintettel arra, hogy a Kft. mozgástere nagyon kevés, ezért a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javasolta, hogy önkormányzati forrásból kerüljenek a beruházások megvalósításra. 

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, azzal ért egyet, mindenképpen szükséges a komfortfokozatát emelni a Fényes fürdőnek, ezért is támogatja a csúszda beszerzését. A szálláshelyek fejlesztéséhez pedig javasolja, ősszel fogjanak hozzá, amikor már látszik, hogy a költségvetésből mennyit tud az önkormányzat ráfordítani, és a jövő évi üzleti tervben ez már pozitívumként jelenhet meg, több bevételt lehet esetleg azon a soron realizálni.

S z a v a z á s r a  bocsátja a Kft. 2012. évi beszámolójának határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2012. évi beszámolóját  - 33.108.E Ft. eredménnyel elfogadja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2012. évi beszámolójáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2012. évi beszámolóját  - 33.108.E Ft. eredménnyel elfogadja.

Határidő: értesítésre: 2013. május 15.
Felelős: Michl József polgármester
              Huszár Anett ügyvezető

S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervére vonatkozó határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervét  62.068. E Ft tervezett bevétellel és 61.976. E Ft. tervezett kiadással.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja,  10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervét  62.068. E Ft tervezett bevétellel és 61.976. E Ft. tervezett kiadással.

Határidő: értesítésre: 2013. május 15.
Felelős: Michl József polgármester
              Huszár Anett ügyvezető


S z a v a z á s r a  bocsátja a Kft. fejlesztésére vonatkozó határozati javaslatot a 3.pont kivételével, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
	támogatja egy csúszda beszerzését a Fényes-fürdő területére.

A csúszda beszerzésére és a szükséges építmények kiépítésére összesen 14.000.000.-Ft összeget biztosít a 2012. évi pénzmaradvány terhére az önkormányzat költségvetésében.
	Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok biztosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításkor gondoskodjon.
	Jóváhagyja, hogy a Tatai Fényes Fürdő Kft. a 2013. évben az üzemeltetési szerződés 7. pontjában biztosított fejlesztési összeget az alábbiakra fordítsa:
	Grófi tó környezetének alkalmassá tétele a fürdőzésre ( szociális blokk felújítás, festés, korlát javítás, lépcsők javítása , híd javítása)1.500.000 Ft + áfa értékben.

Területen található hangosító hálózat felújítása  700.000 Ft + áfa értékben
Szabadtéri öltözők kialakítása a medencék környékén  1.200.000 Ft + áfa értékben
Bababarát helyiség, pelenkázó kialakítása az amorf medencéknél 500.000 Ft + áfa értékben
Szálláshelyek bútorzatának felújítása, cseréje 1.100.000 Ft + áfa értékben.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Fényes-fürdő területére történő eszközbeszerzésről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
	támogatja egy csúszda beszerzését a Fényes-fürdő területére.

A csúszda beszerzésére és a szükséges építmények kiépítésére összesen 14.000.000.-Ft összeget biztosít a 2012. évi pénzmaradvány terhére az önkormányzat költségvetésében.
	Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok biztosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításkor gondoskodjon.
	Jóváhagyja, hogy a Tatai Fényes Fürdő Kft. a 2013. évben az üzemeltetési szerződés 7. pontjában biztosított fejlesztési összeget az alábbiakra fordítsa:
	Grófi tó környezetének alkalmassá tétele a fürdőzésre ( szociális blokk felújítás, festés, korlát javítás, lépcsők javítása , híd javítása)1.500.000 Ft + áfa értékben.

Területen található hangosító hálózat felújítása  700.000 Ft + áfa értékben
Szabadtéri öltözők kialakítása a medencék környékén  1.200.000 Ft + áfa értékben
Bababarát helyiség, pelenkázó kialakítása az amorf medencéknél 500.000 Ft + áfa értékben
Szálláshelyek bútorzatának felújítása, cseréje 1.100.000 Ft + áfa értékben.

Határidő: értesítésre: 2013. május 15.
                 4. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős:   Michl József polgármester
                Huszár Anett ügyvezető


N a p i r e n d :

a.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti jelentése és   mérlegbeszámolója
         Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető
         Előadó:         Mürkl Levente környezetv édelmi és energetikai referens

        b.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. beszámolója a Kft. pénzügyi   
            helyzetéről, működéséről, a koncesszióval kapcsolatos feladatok 
            meghatározásáról  
       Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
       Előadó:         dr.Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
                            Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai  referens
          
A napirend tárgyalásán jelen van: Mihalovits András Tatai Távhőszolgáltató Kft.  ügyvezetője.

M i c h l  József polgármester köszönti Mihalovits András ügyvezetőt, aki jelezte, hogy szóban nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Javasolja az a.) és b.) pont együttes tárgyalását.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó   Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a 2012. évi üzleti jelentés és   mérlegbeszámoló nem okozott nagy vitát, hiszen havonta tájékoztatást kapnak a Kft-től, így nem volt meglepetés a –35.115 EFt nagyságrendet, melyet a jelenlévő 6 bizottsági tag, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
A b.) ponttal kapcsolatosan a bizottsági ülésen pontosították a határozati javaslatot, székhelyként az Agostyáni u. 1-3. sz. épületet javasolták megjelölni, és az utolsó pontban pedig az új ügyvezető megbízatásával kapcsolatos előterjesztést pedig május 15-ig javasolják elkészíteni, hogy legyen lehetőség arra, hogy az új ügyvezető, a régi ügyvezetőtől a feladatokat átvegye. Az így módosított határozati javaslatot a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

G e r é b i  Ákos képviselő szerint, valóban a 2012. évi gazdálkodáshoz nem lehet sok mindent hozzátenni, hiszen azok a külső gazdasági körülmények, amelyek meghatározták a működést, abból látható volt, hogy ez a nagyságrendű veszteség bekövetkezik. A határozati javaslatok b.) pontjára vonatkozóan, látszik, hogy május 15. az a határidő, ameddig néhány döntés meghozatala szükséges a továbblépéshez. Az előző testületi ülés előterjesztéshez képest a mostaniban látszik, hogy néhány területen, elsősorban a csőprojekttel kapcsolatban sikerült láthatóvá tenni részben a problémákat, részben a kimenetét. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem látszik pénzügyi gondolkodás etekintetben, hogy reálisan számolva a távhő kft tevékenységével, 2013. december 31-ig terjedő időszakra, részben milyen kötelezettségeket, terheket és azzal kapcsolatosan milyen kimeneti alternatívák állnak rendelkezésre, a döntéshez. Ilyen a vagyonkérdés köre, a tartozások, tagi kölcsönök, illetve a Kft. saját költségéből megvalósított beruházások, a kintlévőségek kezelésének kérdése hosszú távra, a szállítói és vevői tartozások rendezése. A képviselő-testület május végére tervezi a költségvetés módosítását, legkésőbb ezeknek az ügyeknek addig össze kell állnia, tehát az új ügyvezetőt május közepéig ahhoz, hogy kellő idő legyen ahhoz, hogy a pénzügyi kérdések összeálljanak, hogy a képviselő-testület a maradvány felosztásával kapcsolatos döntésénél ezt figyelembe tudja venni. 

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a Kft 2012. évi beszámolójának határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa a Társaság 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját - 35.115 EFt eredménnyel elfogadja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
155/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a  Tatai Távhő Kft 2012.évi beszámolójáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa a Társaság 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját - 35.115 EFt eredménnyel elfogadja.

Határidő:	2013. április 30.
Felelős:	Mihalovits András ügyvezető
	
	
S z a v a z á s r a  bocsátja a b.) pont határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa:
	elfogadja a I/11-106/2013 sz. előterjesztés 2. mellékletében szereplő feladattervet és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket annak végrehajtása érdekében tegye meg.

a távhőszolgáltató új székhelyének az Agostyáni út 1-3. épületét jelöli ki. Felkéri az ügyvezetőt, vizsgálja meg, hogy az ügyfélfogadás a Magyary Zoltán Művelődési Központban, a Remondis Zrt. Irodájánál legyen, valamint az átköltözésről 2013. május 31-ig gondoskodjon azzal, hogy 2013. június 3-al megkezdhesse a működését az új székhelyen. 
a Tata, 1290/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Tata Energia Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. telephelyként bejegyezze, továbbá felhatalmazza a polgármestert, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.
felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját termelésű energia növények termeszthetőségének, gazdaságosságának és a földalapú támogatások igénylésének vizsgálatával 2013. június 1-től bízza meg Farkas Györgyöt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel a Dalkia Energia Zrt. által kijelölt személyt, hogy a „Távhővezeték csere a Tata Biocalor fűtőmű és a Május 1. út között” elnevezésű projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás, valamint a kivitelezési időszak alatt a projekt lebonyolításának szakmai koordinálását segítse, különösen azzal, hogy vegye figyelembe a terveknek megfelelő kivitelezés jövőbeni működésének a Tata Energia Kft. által alkalmazott rendszerbe illeszthetőségének lehetőségeit, és jelezze az esetlegesen ezzel nem kompatibilis megoldások közbeszerzési eljárásban alkalmazható módosításait. Ezen felül kérje fel a Dalkia Energia Zrt. által kijelölt személyt arra, hogy a projekt megvalósítása során a projekt koordinációs megbeszéléseken jelenjen meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjének megbízatásáról készítsen előterjesztést.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
156/2013. (V.2.) Tata KT határozata 
a Tatai Távhő Kft. jövőbeni működésével kapcsolatban

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa:
	elfogadja a I/11-106/2013 sz. előterjesztés 2. mellékletében szereplő feladattervet és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket annak végrehajtása érdekében tegye meg.

a távhőszolgáltató új székhelyének az Agostyáni út 1-3. épületét jelöli ki. Felkéri az ügyvezetőt, vizsgálja meg, hogy az ügyfélfogadás a Magyary Zoltán Művelődési Központban, a Remondis Zrt. Irodájánál legyen, valamint az átköltözésről 2013. május 31-ig gondoskodjon azzal, hogy 2013. június 3-al megkezdhesse a működését az új székhelyen. 
a Tata, 1290/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Tata Energia Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. telephelyként bejegyezze, továbbá felhatalmazza a polgármestert, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.
felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját termelésű energia növények termeszthetőségének, gazdaságosságának és a földalapú támogatások igénylésének vizsgálatával 2013. június 1-től bízza meg Farkas Györgyöt.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel a Dalkia Energia Zrt. által kijelölt személyt, hogy a „Távhővezeték csere a Tata Biocalor fűtőmű és a Május 1. út között” elnevezésű projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás, valamint a kivitelezési időszak alatt a projekt lebonyolításának szakmai koordinálását segítse, különösen azzal, hogy vegye figyelembe a terveknek megfelelő kivitelezés jövőbeni működésének a Tata Energia Kft. által alkalmazott rendszerbe illeszthetőségének lehetőségeit, és jelezze az esetlegesen ezzel nem kompatibilis megoldások közbeszerzési eljárásban alkalmazható módosításait. Ezen felül kérje fel a Dalkia Energia Zrt. által kijelölt személyt arra, hogy a projekt megvalósítása során a projekt koordinációs megbeszéléseken jelenjen meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjének megbízatásáról készítsen előterjesztést.

Határidő:	2013. május 15.
Felelős: 	Michl József polgármester
		Dr. Kórósi Emőke jegyző

N a p i r e n d :

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésének véglegesítése
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
     	Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens  
          	            Bondor Violetta humánszolgáltatási ügyintéző
   
A napirend tárgyalásán jelen van: Keresztesi József a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke 

M i c h l   József polgármester köszönti Keresztesi József elnök urat.
Jelzi, hogy Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úr elfogadta meghívásunkat, és az idei Magyary konferencián Tatára látogat, és előadást tart, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Az együttműködésnek az a lényege, hogy további olyan közös projekteket fogalmazzanak meg, és hozzanak létre, amelyben a Népfőiskolai Társaság Tata város szolgálatára tud állni, illetve amiben a város tud segíteni a népfőiskola hatékonyabb működéséhez.
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a márciusi bizottsági ülésen elhangzottak alapján egyeztetett a népfőiskola vezetőségével, és a legutóbbi bizottsági ülésen, a jelenlévő 9 bizottsági tag, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a végleges megállapodást.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás létrehozását, melyet az I/11-108/2013 sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogad, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2013 (V.2.) Tata Kt. határozata
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata között együttműködési megállapodás létrehozásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodás létrehozását, melyet az I/11-108/2013 sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogad, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. május 7. 
Felelős: Michl József polgármester 


N a p i r e n d :

Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák alapító okiratának   módosítása
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
     	Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja az önkormányzati fenntartásban működő óvodák alapító okiratainak módosítását.
A hivatal jelezte a tegnapi rendkívüli bizottsági ülésen, hogy a Bartók Béla úti Óvoda, a Kincseskert Óvoda alapító okiratának 21. pontjában szereplő sajátos nevelésű igényű kisgyermekek fogyatékossági típusra vonatkozó felsorolása egészüljön ki az „értelmi fogyatékos” kiegészítéssel. A módosítást a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozatok visszavonására vonatkozó határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Óvoda, a Bergengócia Óvoda, a Fürdő Utcai Óvoda, a Geszti Óvoda, a Kertvárosi Óvoda, a Kincseskert Óvoda, valamint a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló 484/2012. (XII. 12.) és 485/2012. (XII. 12.)., 486/2012. (XII. 12.) és 487/2012. (XII. 12.); 488/2012. (XII. 12.) és 489/2012. (XII. 12.); 490/2012. (XII. 12.) és 491/2012. (XII. 12.); 492/2012. (XII. 12.) és 493/2012. (XII. 12.)  494/2012. (XII. 12.) és 495/2012. (XII. 12.); valamint 496/2012. (XII. 12.) és 497/2012. (XII. 12.) Tata Kt. határozatait visszavonja. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
képviselő-testületi határozatok visszavonásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Óvoda, a Bergengócia Óvoda, a Fürdő Utcai Óvoda, a Geszti Óvoda, a Kertvárosi Óvoda, a Kincseskert Óvoda, valamint a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló 484/2012. (XII. 12.) és 485/2012. (XII. 12.)., 486/2012. (XII. 12.) és 487/2012. (XII. 12.); 488/2012. (XII. 12.) és 489/2012. (XII. 12.); 490/2012. (XII. 12.) és 491/2012. (XII. 12.); 492/2012. (XII. 12.) és 493/2012. (XII. 12.)  494/2012. (XII. 12.) és 495/2012. (XII. 12.); valamint 496/2012. (XII. 12.) és 497/2012. (XII. 12.) Tata Kt. határozatait visszavonja. 

Határidő:       2013. május 7.- Magyar Államkincstár felé történő bejelentésre
Felelős: 	  Michl József polgármester

S z a v a z á s r a  bocsátja a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot azzal, hogy a 21. pont utolsó bekezdése kiegészül az „értelmi” szóval,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A BARTÓK BÉLA ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. 	Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Bartók Béla 	Óvoda helyett Tatai Bartók Béla Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a 	következőre módosul:

 	„Az intézmény neve:		Tatai BARTÓK BÉLA ÓVODA”

     Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt    
  követő 5-23 	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5. 	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.   
     évi 	XXXIII. törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 
         a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
         irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a	Polgári 
         Törvénykönyvről 	szóló 	1959. 	évi IV. törvény az irányadó.

6. Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett „Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész 
     szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” 
          szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 
          szövegrész lép:
 
	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

	„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási  területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	„15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.”

11.	Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(1927/2 hrsz. alatt, 3599 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bartók Béla út 7/A   házszámú 	épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.	(1927/2 hrsz. alatt, 3599 m2 alapterület) 

12. 	Az Alapító okirat 20. pontjából törlődik a „Az óvoda által indítható    csoportok 	száma 2010. augusztus 31-ig: 2
	Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma 2010. augusztus 31-ig: 	50 fő” szövegrész és a következőre módosul:

	„20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
	Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő”

13.	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- 	testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
       okra 	 vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
      küzd” 	 szövegrész és a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
-	Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves 	gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
-	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a 	hátrányos	helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
-	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a 	gyermekek 	napközbeni felügyeletéről.
-	Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
-	Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését 	veszélyeztető okokat.
-	 Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez 	szükséges 	alapvető képességek kialakítását.
-	Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az    intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
-	Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
-	Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői 	bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő-
 	testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat  
         Képviselő-	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 153/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 484/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A BARTÓK BÉLA ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Bartók Béla 	Óvoda helyett Tatai Bartók Béla Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a 	következőre módosul:

 	„Az intézmény neve:		Tatai BARTÓK BÉLA ÓVODA”

     Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt    
  követő 5-23 	pontok számozása 4-22-re változik.

	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:


	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:


	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.   
     Évi 	XXXIII. Törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 
         a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
         irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a	Polgári 
         Törvénykönyvről 	szóló 	1959. 	évi IV. törvény az irányadó.

	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett „Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész 

     szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” 
          szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 
          szövegrész lép:
 
	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:


	„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási  területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	„15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.”

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(1927/2 hrsz. alatt, 3599 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bartók Béla út 7/A   házszámú 	épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.	(1927/2 hrsz. alatt, 3599 m2 alapterület) 

12. 	Az Alapító okirat 20. pontjából törlődik a „Az óvoda által indítható    csoportok 	száma 2010. augusztus 31-ig: 2
	Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma 2010. augusztus 31-ig: 	50 fő” szövegrész és a következőre módosul:

	„20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
	Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő”

13. Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre           vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra 	 vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzd”  szövegrész és a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
-	Az óvoda – jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján – a 3-7 éves 	gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
-	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a 	hátrányos	helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
-	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a 	gyermekek 	napközbeni felügyeletéről.
  -       Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
            -	Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek  fejlődését 	veszélyeztető okokat.
-	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez 	szükséges 	alapvető képességek kialakítását.
-	Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az    intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
-	Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
-	Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői 	bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő-
testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat  
         Képviselő-	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 153/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 484/2012 (XII. 12). Sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   159/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a 21. pont  utolsó bekezdése „értelmi” szóval történő kiegészítésével
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		          Tatai BARTÓK BÉLA ÓVODA

2. Címe:				          2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A.
3. Székhelye:					2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A.
4. Közfeladata: 				a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

	Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés


Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:				Városi Tanács Tata
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

10. Az alapítás éve:		1974. december 31.
 Az alapító jogszabály, határozat száma:	38/1997.(II.26) KT határozat

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
                                                                  testülete
      Székhelye: 			2890 Tata, Kossuth tér 1.
13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása: 	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az
Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

	Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított  előirányzatból látja el.


17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időre nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bartók Béla út 7/A házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(1927/2 hrsz. alatt, 3599 m2 alapterület).

	A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.


20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
-	Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves 	gyermekek nevelését – oktatását 	végzi. 
-	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos 	helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
-	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 	napközbeni felügyeletéről.
-	Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
-	Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését 	veszélyeztető okokat.
-	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges 	alapvető képességek kialakítását.
-   Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény 	munka és tűzvédelmi feladatait.
-    Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
-   Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  	szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 	igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi, 	érzékszervi, 	értelmi, vagy beszédfogyatékos,  autizmus spektrum   zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 	zavarral (súlyos tanulási, figyelem-    vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
           
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 153/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 485/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …./2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.


	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
160/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		          Tatai BARTÓK BÉLA ÓVODA

2. Címe:				          2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A.
3. Székhelye:					2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A.
4. Közfeladata: 				a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

	Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés


Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Intézmény típusa:	óvoda

10. Alapítója:				Városi Tanács Tata
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

11. Az alapítás éve:		1974. december 31.
 Az alapító jogszabály, határozat száma:	38/1997.(II.26) KT határozat

12. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
                                                                  testülete
      Székhelye: 			2890 Tata, Kossuth tér 1.
14. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

15. Gazdálkodási besorolása: 	önállóan működő költségvetési szerv.

16. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az
Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

	Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított  előirányzatból látja el.


18. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időre nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bartók Béla út 7/A házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(1927/2 hrsz. alatt, 3599 m2 alapterület).

	A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.


21. Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő

22. Az intézmény alapfeladatai:
-	Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves 	gyermekek nevelését – oktatását 	végzi. 
-	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos 	helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
-	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 	napközbeni felügyeletéről.
-	Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
-	Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését 	veszélyeztető okokat.
-	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges 	alapvető képességek kialakítását.
-   Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény 	munka és tűzvédelmi feladatait.
-    Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
-   Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  	szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 	igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi, 	érzékszervi, 	értelmi, vagy beszédfogyatékos,  autizmus spektrum   zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 	zavarral (súlyos tanulási, figyelem-    vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
           
23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 153/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 485/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   160/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester
S z a v a z á s r a  bocsátja a Bergengócia Óvoda alapító okiratának módosítását,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bergengócia Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A BERGENGÓCIA ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. 	Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Bergengócia 	Óvoda helyett Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a 	következőre módosul:

 	„Az intézmény neve:		Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda”

3. 	Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 	5-23	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 	XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

6. 	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolás”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép:

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás                                
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata (Agostyán városrész) 	közigazgatási területe” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata (Agostyán városrész) közigazgatási területe”

9.	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

 10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(10115 hrsz. alatt, 787 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Kossuth L. u. 19.
  	(Agostyán városrész) házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti 	értékű berendezések, tárgyak.(10115 hrsz. alatt, 787 m2 alapterület)”
	
12.	Az Alapító okirat 21. pontja  a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését végzi.
- Az óvoda a nevelési programját kiegészíti a német nemzeti kisebbségi hagyományok ápolásával.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek  fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit,  ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenes igénybe vehető  szolgáltatásokat.”

13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 157/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bergengócia Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 486/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:






Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
161/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Bergengócia Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bergengócia Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A BERGENGÓCIA ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. 	Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Bergengócia 	Óvoda helyett Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a 	következőre módosul:

 	„Az intézmény neve:		Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda”

3. 	Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 	5-23	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 	XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

6. 	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolás”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép:

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás                                
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata (Agostyán városrész) 	közigazgatási területe” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata (Agostyán városrész) közigazgatási területe”


9.	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

 10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(10115 hrsz. alatt, 787 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Kossuth L. u. 19.
  	(Agostyán városrész) házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti 	értékű berendezések, tárgyak.(10115 hrsz. alatt, 787 m2 alapterület)”
	
11.	Az Alapító okirat 21. pontja  a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését végzi.
- Az óvoda a nevelési programját kiegészíti a német nemzeti kisebbségi hagyományok ápolásával.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos  helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek  fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit,  ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenes igénybe vehető  szolgáltatásokat.”

12. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 157/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bergengócia Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 486/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   161/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április  30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata- Agostyáni Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. 	Az intézmény neve:	 Tata-Agostyáni BERGENGÓCIA ÓVODA

2. Címe: 			2835 Tata-Agostyán  Kossuth L.u.19.

3. Székhelye: 		2835 Tata-Agostyán Kossuth L.u.19.

4. Közfeladata: 		a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. 	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. 	Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7.   Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8.  Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:		Tata-Agostyáni Német Kisebbségi Önkormányzat

10. Az alapítás éve:		1998. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 23/2001. (I. 31.) KT határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: 
						Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
					2890 Tata, Kossuth tér 1.

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.

12.	Irányító szerve:		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
						2890 Tata, Kossuth tér 1. 

13. Működési köre:		Tata (Agostyán városrész) közigazgatási 
területe

14. Gazdálkodási besorolása: 	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munka - erőgazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Kossuth L. u. 19.
  	(Agostyán városrész) házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(10115 hrsz. alatt, 787 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma:                           1.
      Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 22 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését végzi.
- Az óvoda a nevelési programját kiegészíti a német nemzeti kisebbségi
  hagyományok ápolásával.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek  napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek
  fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges   alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit, ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenes igénybe vehető szolgáltatásokat.

22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 157/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 487/2012.(XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …./2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013.  április 30.


	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
162/2012. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata- Agostyáni Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. 	Az intézmény neve:	 Tata-Agostyáni BERGENGÓCIA ÓVODA

2. Címe: 			2835 Tata-Agostyán  Kossuth L.u.19.

3. Székhelye: 		2835 Tata-Agostyán Kossuth L.u.19.

4. Közfeladata: 		a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. 	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. 	Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7.   Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8.  Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:		Tata-Agostyáni Német Kisebbségi Önkormányzat

10. Az alapítás éve:		1998. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 23/2001. (I. 31.) KT határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: 
						Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
					2890 Tata, Kossuth tér 1.

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.

12.	Irányító szerve:		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
						2890 Tata, Kossuth tér 1. 

13. Működési köre:		Tata (Agostyán városrész) közigazgatási 
területe

14. Gazdálkodási besorolása: 	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munka - erőgazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Kossuth L. u. 19.
  	(Agostyán városrész) házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(10115 hrsz. alatt, 787 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma:                           1.
      Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 22 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését végzi.
- Az óvoda a nevelési programját kiegészíti a német nemzeti kisebbségi
  hagyományok ápolásával.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek  napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek
  fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges   alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit, ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenes igénybe vehető szolgáltatásokat.

22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 157/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 487/2012.(XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   162/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013.  április 30.


	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a bocsátja a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosítását,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A FÜRDŐ UTCAI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. 	Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Fürdő utcai 	Óvoda helyett Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda lesz a neve, így az 	1. pont a következőre módosul:

	 „Az intézmény neve: Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda”

3. 	Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 	XXXIII. törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve    a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a	Polgári Törvénykönyvről 
         szóló 	1959. 	évi IV. törvény az irányadó.

6.	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész  szerepel.
Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása .”                         
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
	
11. 	Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(1660 hrsz. alatt, 1800 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fürdő u. 11. házszámú épület, az 	udvar és az intézményi leltár szerinti értékű ingó vagyon.(1660 hrsz. alatt, 1800 	m2 alapterület)”

12.  	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó	részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 	rendellenességével küzd,
-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
 vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” 	    szövegrész és a következőre módosul:

	„21.	 Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
-  Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az
  intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe   vehető szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértőivéleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”


13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat        Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 161/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 488/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
163/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A FÜRDŐ UTCAI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. 	Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Fürdő utcai 	Óvoda helyett Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda lesz a neve, így az 	1. pont a következőre módosul:

	 „Az intézmény neve: Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda”

3. 	Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 	XXXIII. törvény alapján.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a	Polgári Törvénykönyvről 
         szóló 	1959. évi IV. törvény az irányadó.

6.	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész  szerepel.
Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása .”                         
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
	
11. 	Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(1660 hrsz. alatt, 1800 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fürdő u. 11. házszámú épület, az 	udvar és az intézményi leltár szerinti értékű ingó vagyon.(1660 hrsz. alatt, 1800 	m2 alapterület)”

12.  	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó	részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók      vagy 		a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 		rendellenességével küzd,
       -   a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
 	vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” 	szövegrész és a következőre módosul:

	„21.	 Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
-  Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az
  intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe   vehető szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat  Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 161/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 488/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   163/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző  Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

    Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.  Az intézmény neve:		Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző 
Óvoda

2. Címe:				2890 Tata, Fürdő utca 11.

3. Székhelye:			2890 Tata, Fürdő utca 11.

4. Közfeladata: 	a köznevelési törvény szerinti óvodai  nevelés

5. 	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. Alapvető szakágazta: 851020 Óvodai nevelés

7. 	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

8.  Intézményi típusa:	óvoda

9. Alapítója:			Községi Tanács Tata

10. 	Az alapítás éve:	1947. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 36/1997.(II.26.) KT határozat
Az alapító jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

11. 	Az intézmény fenntartója:	Tata Város Önkormányzata
	   Címe:				          2890 Tata, Kossuth tér 1.
12. Irányító szerve: 			Tata Város Önkormányzat Képviselő-
                                                                       testülete
						         2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:			Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv

	A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő - gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények 

         Gazdasági 	Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.)  
          végzi, Tata Város 	Önkormányzat Képviselő-testülete által 
         jóváhagyott együttműködési 	megállapodás alapján. Az intézmény 
        költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
	
16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város  	Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított 	előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fürdő u. 11. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű ingó vagyon.(1660 hrsz. alatt, 1800 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot 	Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat 	vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20.	 Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő

21.	 Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
  veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges  alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői       véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
     

22. 	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 161/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.V.2.) sz. határozatával a Fürdő utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló  489/2012 (XII.12.). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
164/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző  Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

    Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1.  Az intézmény neve:		Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző 
Óvoda

2. Címe:				2890 Tata, Fürdő utca 11.

3. Székhelye:			2890 Tata, Fürdő utca 11.

4. Közfeladata: 	a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. 	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. Alapvető szakágazta: 851020 Óvodai nevelés

7. 	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés

8.  Intézményi típusa:	óvoda

9. Alapítója:			Községi Tanács Tata

10. 	Az alapítás éve:	1947. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 36/1997.(II.26.) KT határozat
Az alapító jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

11. 	Az intézmény fenntartója:	Tata Város Önkormányzata
	   Címe:				          2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Irányító szerve: 			Tata Város Önkormányzat Képviselő-
                                                                       testülete
						         2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:			Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv

	A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő - gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények 

         Gazdasági 	Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.)  
         végzi, Tata Város 	Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
        együttműködési 	megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 
       előirányzatai felett teljes 	jogkörrel rendelkezik.
	
16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város  	Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított 	előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fürdő u. 11. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű ingó vagyon.(1660 hrsz. alatt, 1800 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot 	Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat 	vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20.	 Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő

21.	 Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
  veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges  alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési           igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői       véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
     

22. 	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 161/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.V.2.) sz. határozatával a Fürdő utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló  489/2012 (XII.12.). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   164/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Geszti Óvoda alapító okiratának módosítását, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Geszti Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A GESZTI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

	„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 	2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 	31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 	alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Geszti Óvoda 	helyett Tatai Geszti Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 	„Az intézmény neve:		Tatai Geszti Óvoda”

3. 	Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 	XXXIII. törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve       a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 	1959. évi IV. törvény az irányadó.

6.	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása .                         
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”


9.	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az 	Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai 
	felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. 	Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(2003/6 hrsz. alatt, 2597 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Gesztenye fasor 39. házszámú 	épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.	(2003/6 hrsz. alatt, 2597 m2 alapterület)”

12 	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
	- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 	viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 	rendellenességével küzd,
-   a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész és a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos  helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
   veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértőivéleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
      	
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 163/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 490/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
165/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Geszti Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A GESZTI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

	„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 	2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 	31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi 	alapító okiratot adja ki:”

2. 	Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Geszti Óvoda 	helyett Tatai Geszti Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 	„Az intézmény neve:		Tatai Geszti Óvoda”

3. 	Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 	pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 	XXXIII. törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 	1959. évi IV. törvény az irányadó.

6.	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása .                         
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9.	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az 	Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai 
	felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. 	Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(2003/6 hrsz. alatt, 2597 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Gesztenye fasor 39. házszámú 	épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.	(2003/6 hrsz. alatt, 2597 m2 alapterület)”

12 	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
	- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 	viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 	rendellenességével küzd,
-   a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész és a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos  helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
   veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
      	
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 163/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 490/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   165/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		Tatai GESZTI ÓVODA

2. Címe:				2890 Tata, Gesztenye fasor 39.

3. Székhelye:			2890 Tata, Gesztenye fasor 39.

4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5.	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7. 	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. Intézmény típusa:   		óvoda

9. Alapítója:				Városi Tanács Tata

10. Az alapítás éve:		1971. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 39/1997.(II.26.)
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

11. Az intézmény fenntartója:	Tata Város Önkormányzata
	 Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.
    
12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
						2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő - gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Gesztenye fasor 39. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(2003/6 hrsz. alatt, 2597 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 4.
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma:100 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos
  helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek  napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
  veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges  alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési                  igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
   
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 163/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 491/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		Tatai GESZTI ÓVODA

2. Címe:				2890 Tata, Gesztenye fasor 39.

3. Székhelye:			2890 Tata, Gesztenye fasor 39.

4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5.	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7. 	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. Intézmény típusa:   		óvoda

9. Alapítója:				Városi Tanács Tata

10. Az alapítás éve:		1971. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 39/1997.(II.26.)
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

11. Az intézmény fenntartója:	Tata Város Önkormányzata
	 Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.
    
12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
						2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő - gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Gesztenye fasor 39. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(2003/6 hrsz. alatt, 2597 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 4.
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma:100 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek   napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
  veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges  alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
   
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 163/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 491/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   166/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítását,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A KERTVÁROSI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Kertvárosi Óvoda helyett Tatai Kertvárosi Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 „Az intézmény neve:		Tatai Kertvárosi Óvoda”

Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 	XXXIII. törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 	1959. 	évi IV. törvény az irányadó.

6.	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 
	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”
	
7. 	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(3426/34 hrsz. alatt, 4295 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F. u. 1. házszámú épület, az 	udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(3426/34 	hrsz. alatt, 4295 m2 alapterület)”

12. 	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
	- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy 	a 	viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 	rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 	nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész és a 	következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
   veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény   munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői  véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés    fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási  zavarral) küzd.”
      	
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 165/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 492/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A KERTVÁROSI ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Kertvárosi Óvoda helyett Tatai Kertvárosi Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 „Az intézmény neve:		Tatai Kertvárosi Óvoda”

Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 	XXXIII. törvény alapján.
	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 	1959. 	évi IV. törvény az irányadó.

6.	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 
	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”
	
7. 	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(3426/34 hrsz. alatt, 4295 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F. u. 1. házszámú épület, az 	udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(3426/34 	hrsz. alatt, 4295 m2 alapterület)”

12. 	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
	- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy 	a 	viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 	rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 	nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész és a 	következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos   helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a
  gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
   veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez
  szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény   munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
- Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői  véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés    fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási  zavarral) küzd.”
      	
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 165/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 492/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   167/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:




ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:


1. Az intézmény neve:		Tatai KERTVÁROSI ÓVODA

2. Címe:				2890 Tata, Deák F. u.1.

3. Székhelye:			2890 Tata, Deák F. u.1.
	
4. Közfeladata: 			köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. 	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. 	Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7. 	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. 	Intézmény típusa:	óvoda
9..	 Alapítója:			Városi Tanács Tata
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
					Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 
2890 Tata, Kossuth tér 1.

10. 	Az alapítás éve:		1970. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 40./1997.(II.26) KT határozat

11. Az intézmény fenntartója:	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.   
  
12.	Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő- gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F. u. 1. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(3426/34 hrsz. alatt, 4295 m2 	alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20.	Az óvoda által indítható csoportok száma: 3
       Az óvoda által felvehető gyermek maximális létszáma: 75 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos  helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek  napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
  veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges  alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés    fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási   zavarral) küzd.
       
22.  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 165/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 493/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:


ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:


1. Az intézmény neve:		Tatai KERTVÁROSI ÓVODA

2. Címe:				2890 Tata, Deák F. u.1.

3. Székhelye:			2890 Tata, Deák F. u.1.
	
4. Közfeladata: 			köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5. 	Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. 	Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7. 	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. 	Intézmény típusa:	óvoda
9..	 Alapítója:			Városi Tanács Tata
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
					Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 
2890 Tata, Kossuth tér 1.

10. 	Az alapítás éve:		1970. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 40./1997.(II.26) KT határozat

11. Az intézmény fenntartója:	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.   
  
12.	Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő- gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F. u. 1. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(3426/34 hrsz. alatt, 4295 m2 	alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20.	Az óvoda által indítható csoportok száma: 3
       Az óvoda által felvehető gyermek maximális létszáma: 75 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos  helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek  napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését
  veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges  alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény  munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető  szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés    fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási   zavarral) küzd.
       
22.  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 165/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 493/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   168/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
 
Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Kincseskert Óvoda alapító okiratának módosítását azzal, hogy a 21. pont utolsó bekezdése kiegészül a „ értelmi” szóval,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincseskert Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A KINCSESKERT ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Kincseskert Óvoda helyett Tatai Kincseskert Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 „Az intézmény neve:		Tatai Kincseskert Óvoda

Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
    Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
 	 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről     szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
 	
6	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az	Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(2557/2 hrsz. alatt, 8278 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18.A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Új út 14/A.   házszámú épület, az 	udvar és az intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.(2557/2 	hrsz. alatt, 8278 m2	alapterület)”

12.	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- 	testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
-	a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okr vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész és a következőre módosul:

	„ 21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

	Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.

Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
		
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- 	testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő-	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 167/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a KINCSESKERT Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 494/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Kincseskert Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincseskert Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A KINCSESKERT ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Kincseskert Óvoda helyett Tatai Kincseskert Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 „Az intézmény neve:		Tatai Kincseskert Óvoda

3.      Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
    Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
 	 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
	 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről     szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
 	
6	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7.	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”


9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az	Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési 	előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(2557/2 hrsz. alatt, 8278 m2 	alapterület)” szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18.A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Új út 14/A.   házszámú épület, az 	udvar és az intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.(2557/2 	hrsz. alatt, 8278 m2	alapterület)”

12.	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- 	testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
-	a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okr vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész és a következőre módosul:

	„ 21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

	Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.

Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
		
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő-	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 167/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a KINCSESKERT Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 494/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   169/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		Tatai Kincseskert Óvoda

2. 	Címe:				2890 Tata, Új út 14/A.
3. 	Székhelye:			2890 Tata, Új út 14/A.
4. Közfeladata: 			a köznevelési törvény szerinti óvodai 
nevelés

5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a MunkaTörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
     Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló1959. évi. IV. törvény az irányadó.
6. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7.  Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:					Városi Tanács VB

10. Az alapítás éve:			1980. december 31.
  Az alapító jogszabály, határozat száma: 41/1997. (II.26.) KT határozat
  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
						2890 Tata Kossuth tér 1. 

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
					2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:	Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala 	(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat 	Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Új út 14/A.   házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.(2557/2 hrsz. alatt, 8278 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 4
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 100 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

	Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.

Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
    - Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  	igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi,	érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 	pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 	zavarral) küzd.   
		
22. 	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 167/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a KINCSESKERT Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 495/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		Tatai Kincseskert Óvoda

2. 	Címe:				2890 Tata, Új út 14/A.
3. 	Székhelye:			2890 Tata, Új út 14/A.
4. Közfeladata: 			a köznevelési törvény szerinti óvodai 
nevelés

5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a MunkaTörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
     Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló1959. évi. IV. törvény az irányadó.
6. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7.  Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:					Városi Tanács VB

10. Az alapítás éve:			1980. december 31.
  Az alapító jogszabály, határozat száma: 41/1997. (II.26.) KT határozat
  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
						2890 Tata Kossuth tér 1. 

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
      Címe:				2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete
					2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Működési köre:	Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv.

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala 	(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat 	Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Új út 14/A.   házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.(2557/2 hrsz. alatt, 8278 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 4
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 100 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

	Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.

Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
    - Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési  	igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: mozgásszervi,	érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 	pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 	zavarral) küzd.   
		
22. 	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 167/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a KINCSESKERT Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 495/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   170/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítását,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Szivárvány Óvoda helyett Tatai Szivárvány Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 „Az intézmény neve:		Tatai Szivárvány Óvoda”

Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló   1992. évi XXXIII. törvény alapján.
  	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 	      a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 		   Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 	     szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

6	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész  szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységeik szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7. 	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az	Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(2997 hrsz. alatt, 767 m2 alapterület)” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18.  A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Agostyáni u. 7. házszámú épület, 	az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(2997 	hrsz. alatt, 767 m2 	alapterület)”

12.	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- 	testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
           -   a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 		       vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”  szövegrész és a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.

Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

       - Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az  intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
      - Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
           - Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen  igénybe vehető szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
      	    

13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat     Képviselő-	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 173/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 172/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …./2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
171/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 173/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása miatt és annak szabályai szerint az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:”

2. Az Alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve megváltozik: Szivárvány Óvoda helyett Tatai Szivárvány Óvoda lesz a neve, így az 1. pont a következőre módosul:

 „Az intézmény neve:		Tatai Szivárvány Óvoda”

Az Alapító okirat 4. pontja: „Telephely: nincs” törlésre kerül, az ezt követő 5-23 pontok számozása 4-22-re változik.

4.	Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:

	„4. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

5.	Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

	„5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló   1992. évi XXXIII. törvény alapján.
  	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve 	      a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 		   Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 	     szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

6	Az Alapító okirat 7. pontjának címében az „Alaptevékenységei” helyett Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása”szövegrész  szerepel.
	Az Alapító okirat 7. pontjában „562912 Óvodai intézményi étkezés” szövegrész 	helyébe „562912 Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész lép: 

	„7. Alaptevékenységeik szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	 562912 Óvodai intézményi étkeztetés”

7. 	Az Alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

8. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül a „Tata Város közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Működési köre: Tata város közigazgatási területe”

9. 	Az Alapító okirat 14. pontjában a „gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe a 	„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép:
	„14. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.”

10. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés 	tér 4.)” szövegrésszel:
 
	15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
	Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az	Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) 	végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 	együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Az Alapító okirat 18. pontja kiegészül a „(2997 hrsz. alatt, 767 m2 alapterület)” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:

	„18.  A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Agostyáni u. 7. házszámú épület, 	az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(2997 	hrsz. alatt, 767 m2 	alapterület)”

12.	Az Alapító okirat 21. pontjából a sajátos nevelési igényű gyermekekre 	vonatkozó részből törlődik az „alábbi fogyatékossági típusokban:
- 	testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
           -   a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 		       vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd”  szövegrész és a következőre módosul:

	„21. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.
	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.

Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

        - Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az  intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
        - Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
      - Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
      	    
13. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat     Képviselő-	testülete” szövegrész lép.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 173/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 172/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   171/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a Tatai Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:

1. Az intézmény neve:		Tatai SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2. Címe:				2890 Tata, Agostyáni u.7.
3. Székhelye:			2890 Tata, Agostyáni u.7.

4. Közfeladata: 			a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján
 	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve   
         a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
         irányadó. 
         Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
         szóló 	1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7.  	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:				Községi Elöljáróság Tóváros

10.	 Az alapítás éve:		1910. december 31.
 	Az alapító jogszabály, határozat száma: 37./1997.(II.26.) KT határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata Kossuth tér 1.

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
	Székhelye:			2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete

13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói  jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Agostyáni u. 7. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(2997 hrsz. alatt, 767 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti  rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 2
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 50 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.

Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

 - Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
     - Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe     vehető szolgáltatásokat. 
- 	Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
          
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 173/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról  szóló 497/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
172/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:


1. Az intézmény neve:		Tatai SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2. Címe:				2890 Tata, Agostyáni u.7.
3. Székhelye:			2890 Tata, Agostyáni u.7.

4. Közfeladata:                      a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés

5.    Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
	Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján
 	Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve   
         a 	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az 
         irányadó. 
         Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
         szóló 	1959. évi. IV. törvény az irányadó.

6. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

7.  	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés.

8. Intézmény típusa:	óvoda

9. Alapítója:				Községi Elöljáróság Tóváros

10.	 Az alapítás éve:		1910. december 31.
 	Az alapító jogszabály, határozat száma: 37./1997.(II.26.) KT határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2890 Tata Kossuth tér 1.

11. Az intézmény fenntartója: 	Tata Város Önkormányzata
	Székhelye:			2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Irányító szerve: 		Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete

13. Működési köre:		Tata város közigazgatási területe

14. Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő költségvetési szerv

15. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala (Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) végzi, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

16. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.

17. Az intézmény élén óvodavezető áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói  jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Agostyáni u. 7. házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.(2997 hrsz. alatt, 767 m2 alapterület).

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti  rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 2
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 50 fő

21. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
	Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

	A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni felügyeletéről.

Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat.
	Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.

  - Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
  - Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
  - Biztosítja a köznevelési törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat. 
- 	Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését-oktatását szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az alábbi fogyatékossági típusokban: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
          
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én kelt 173/2011. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 158/2013.(V.2.) sz. határozatával a Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról  szóló 497/2012 (XII. 12). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   172/2013. (V.2.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. április 30.

	Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. május 7. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


N a p i r e n d :

A Tatai Hódy Sportegyesület kérelme
      	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester jelzi, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslata már bekerült a határozati javaslatba, melyet kér a döntésnél figyelembe venni.
Kérdés nem lévén,  megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tegnapi rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést, ahol jelen volt Császár Attila az egyesület alelnöke, akinek javaslatára született meg a kivetítőn is látható kompromisszumos határozati javaslat, melyet a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasol.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a bizottság javaslatára átdolgozott határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete:

	tatai 4008 hrsz-ú ingatlanon lévő kajak-kenu tároló épületének értékét 1.530 346,- Ft összegben határozza meg.

beszámítja a tatai 4008 hrsz-ú ingatlanon lévő kajak-kenu tároló épületének vételárba a 1.530 346,-Ft összegű gázdíj tartozást.
felhatalmazza a polgármestert az I/11-116/2013 számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a kajak-kenu tároló épülete tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés aláírására.
felhatalmazza a polgármestert az I/11-116/2013 számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására.
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Tatai Hódy Sportegyesület részére 1.000 000,-Ft összegben a 2012. évi pénzmaradvány terhére, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon annak átvezetéséről.
felhatalmazza a polgármestert az I/11-116/2013 számú előterjesztés 5. számú mellékletét képző támogatási szerződés aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
173/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Tatai Hódy Sportegyesület kérelméről

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete:
	tatai 4008 hrsz-ú ingatlanon lévő kajak-kenu tároló épületének értékét 1.530 346,- Ft összegben határozza meg.

beszámítja a tatai 4008 hrsz-ú ingatlanon lévő kajak-kenu tároló épületének vételárba a 1.530 346,-Ft összegű gázdíj tartozást.
felhatalmazza a polgármestert az I/11-116/2013 számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező, a kajak-kenu tároló épülete tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés aláírására.
felhatalmazza a polgármestert az I/11-116/2013 számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására.
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Tatai Hódy Sportegyesület részére 1.000 000,-Ft összegben a 2012. évi pénzmaradvány terhére, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon annak átvezetéséről.
felhatalmazza a polgármestert az I/11-116/2013 számú előterjesztés 5. számú mellékletét képző támogatási szerződés aláírására.

Határidő: értesítésre: 2013. május 31.
	      Tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés aláírására: 
2013. május 31.
	      Támogatási és bérleti szerződés aláírására: 2013. május 31.
Felelős:   Michl József polgármester
	    dr. Kórósi Emőke jegyző
N a p i r e n d :

Tata, 0328/8 és 0328/6 hrsz.-ú ingatlanokkal (Ipari parki elkerülő út      
     	mentén található területek) kapcsolatos döntés meghozatala.
     	Előterjesztő:  Michl József polgármester
          Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester elmondja, ez az előterjesztés már korábban szerepelt a képviselő-testület előtt, a felszámolás alatt lévő Tatai Mezőgazdasági Zrt. tulajdonát képező ipari parkban lévő két terület megvásárlásáról döntöttek zárt ülés keretében. Most már nyilvános ülésen tárgyalható, hogy 850.-Ft/m2 áron javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja meg  a két hrsz-ú ingatlant. Erre vonatkozóan kell a határozatot meghozni, hogy a szerződés létrejöjjön, a jogi kérdések tisztázása után.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

	B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a módosított 2. ponttal: Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírásával kapcsolatos tárgyalásokat a Tatai Mezőgazdasági Zrt. „f.a.” felszámolójával folytassa le azzal, hogy az elővásárlási jogra vonatkozó kérdés kerüljön megnyugtató módon rendezésére, és a tárgyalások lezárultát követően írja alá az adásvételi szerződést. 


M i c h l  József polgármester köszöni a képviselőtársaknak a múltkori javaslatait, láthatóan sikerült az áron további csökkentést elérni, így azt gondolja, jó döntést hoz a képviselő-testület.
Hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság javaslatára módosított 2.ponttal,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	1. megvásárolja a tatai 0328/6 és tatai 0328/8 hrsz.-ú ingatlanokat összesen  55.233.850.-Ft (850.-Ft/m2) áron.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírásával kapcsolatos tárgyalásokat a Tatai Mezőgazdasági Zrt. „f.a.” felszámolójával folytassa le azzal, hogy az elővásárlási jogra vonatkozó kérdés kerüljön megnyugtató módon rendezésére, és a tárgyalások lezárultát követően írja alá az adásvételi szerződést.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
174/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Tata, 0328/8 és 0328/6 hrsz.-ú ingatlanokkal (Ipari parki elkerülő út mentén található területek) kapcsolatos döntés meghozataláról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

	1. megvásárolja a tatai 0328/6 és tatai 0328/8 hrsz.-ú ingatlanokat összesen  55.233.850.-Ft (850.-Ft/m2) áron.


2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírásával kapcsolatos tárgyalásokat a Tatai Mezőgazdasági Zrt. „f.a.” felszámolójával folytassa le azzal, hogy az elővásárlási jogra vonatkozó kérdés kerüljön megnyugtató módon rendezésére, és a tárgyalások lezárultát követően írja alá az adásvételi szerződést.

Határidő: értesítésre: 2013. május 5.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

A Tata, Ady E. u. 9 szám alatti üzlethelyiséggel kapcsolatos tulajdonosi  döntés
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal támogatja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:

	Blend Kft-vel (Tata, Sport u. 12.) a 2009. október 13. napján megkötött, a Tata, Ady E. u. 9. szám alatti, 3126/A-2 hrsz-ú, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja 2013. december 31. napjáig, 153.505,-Ft +ÁFA /hó bérleti díj mellett.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I-11-91/2013. sz. előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés módosítás  aláírására.
nem értékesíti a Tata, Ady E. u. 9. szám alatti 3126/A/3 hrsz-ú, 7,23 m2 nagyságú ingatlant
nem értékesíti a 3126/A-2 hrsz-ú ingatlan részét képező 8,33 m2 nagyságú iroda helyiség és a hozzá tartozó wc és öltöző megnevezésű helyiségeket

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
175/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tata, Ady E. u. 9 szám alatti üzlethelyiséggel kapcsolatos tulajdonosi döntésről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:

	Blend Kft-vel (Tata, Sport u. 12.) a 2009. október 13. napján megkötött, a Tata, Ady E. u. 9. szám alatti, 3126/A-2 hrsz-ú, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja 2013. december 31. napjáig, 153.505,-Ft +ÁFA /hó bérleti díj mellett.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I-11-91/2013. sz. előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződés módosítás  aláírására.
nem értékesíti a Tata, Ady E. u. 9. szám alatti 3126/A/3 hrsz-ú, 7,23 m2 nagyságú ingatlant
nem értékesíti a 3126/A-2 hrsz-ú ingatlan részét képező 8,33 m2 nagyságú iroda helyiség és a hozzá tartozó wc és öltöző megnevezésű helyiségeket

Határidő: 2013. május 31.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

          A Tata, Mindszenty tér 15. 1/3. szám alatti lakásra bérlőkijelölés 
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tata, Mindszenty tér 15. 1/3. szám alatti költség alapú bérlakás bérlőjeként a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tata Rendőrkapitányság dolgozóját, Kufár Józsefet öt év időtartamra kijelöli. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tata Rendőrkapitányság dolgozójának bérlőkijelölése a Mindszenty tér 15. 1/3. szám alatti lakásra

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tata, Mindszenty tér 15. 1/3. szám alatti költség alapú bérlakás bérlőjeként a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tata Rendőrkapitányság dolgozóját, Kufár Józsefet öt év időtartamra kijelöli. 

Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Michl József polgármester
	  dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Közoktatási intézmények terembérleti díjából származó bevételek 
    	 felosztása
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
     	Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön úgy, hogy a közoktatási intézményeinknek az épületek bérbeadásából származó bevételének 30 %-át kapják meg támogatásként a jövőben, s minden esztendőben az előző év eredményét figyelembe véve kerüljön kifizetésre.
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke, elmondja, az eredeti előterjesztés határozati javaslatát, melyet röviden összefoglalt Polgármester úr, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal a következőkkel javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot: kizárólag 2013. évben a 2013. évi bérleti díj bevételekre vonatkozóan a közoktatási intézmények igénylésüket két részletben adhatják le, a bérleti díj bevétel 30 %-ának első részletét 2013. június 30-ig igényelhetik, az addig már befolyt bérleti díj bevétel terhére, míg a második részletre vonatkozó igényeiket 2014. február 28-ig adhatják be a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére.

M i c h l  József polgármester jelzi, nem kapott tájékoztatást arról, hogy a humán és ügyrendi bizottság módosította a határozati javaslatot, de ezzel a résszel nem is ért egyet, mert a cél az, hogy minden évben, az előző év eredménye alapján kapják meg a 30 %-ot az iskolák. Az idei esztendőben is tudni lehet, hogy tavaly mennyi volt összesen a bérleti bevétel, annak 30 %-át kapja meg a két iskola. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság az eredeti határozati javaslatról döntött, a humán és ügyrendi bizottság ehhez tett egy ötletet. Javasolja, hogy a humán és ügyrendi bizottság javaslata kerüljön ki a határozatból. Az, hogy ez pénzügyi elszámolást tekintve mit jelent, mert tavaly még az Intézmények Gazdasági Hivatalán keresztül folyt, kéri a pénzügyi irodát tegyen javaslatot, hogy praktikusan ezt hogyan lehet megoldani. 
A cél az volt, hogy egyszerűen fogalmazzák meg, hogy ösztönző legyen az iskolák számára, hogy az önkormányzat visszaad abból, amihez ők is hozzájárultak, így ezzel tudja az önkormányzat azt a pedagógiai munkát támogatni, aminek a fenntartása már nem az önkormányzat feladata.
Kéri, hogy az eredeti határozati javaslatot tekintsék tárgyalási alapnak.
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:
-	Módosítja a 62/2013. (II.27.) Tata Kt. határozatát az alábbiak szerint:
„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, dolgozza ki a közoktatási intézmények termei bérleti díj bevételeinek 30 %-a terhére az iskolák részére nyújtható támogatás biztosításának rendszerét.”
-	Felkéri a Tatai Városgazda Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a közoktatási intézmények igénylését megelőző év terembérleti díjából származó bevétel 30 %-át fordítsa az iskolák által (minden tárgyévet követő február 28-ig) benyújtott igény szerinti kiadásokra, minimum 30 napon, vagy az iskola igényében meghatározott 30 napnál hosszabb időtartamon belül. 
-	Felkéri a polgármestert, hogy 2014. december 31-ig készítsen tájékoztatást a támogatás felhasználásának tapasztalatairól és amennyiben szükséges tegyen javaslatot annak módosítására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a közoktatási intézmények terembérleti díjából származó bevételekből nyújtható támogatásáról:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:

-	Módosítja a 62/2013. (II.27.) Tata Kt. határozatát az alábbiak szerint:
„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, dolgozza ki a közoktatási intézmények termei bérleti díj bevételeinek 30 %-a terhére az iskolák részére nyújtható támogatás biztosításának rendszerét.”

-	Felkéri a Tatai Városgazda Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a közoktatási intézmények igénylését megelőző év terembérleti díjából származó bevétel 30 %-át fordítsa az iskolák által (minden tárgyévet követő február 28-ig) benyújtott igény szerinti kiadásokra, minimum 30 napon, vagy az iskola igényében meghatározott 30 napnál hosszabb időtartamon belül. 

-	Felkéri a polgármestert, hogy 2014. december 31-ig készítsen tájékoztatást a támogatás felhasználásának tapasztalatairól és amennyiben szükséges tegyen javaslatot annak módosítására.

Határidő: értesítésre 2013. május 15. illetve 2014. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester
	      dr. Kórósi Emőke jegyző
	     Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
Ügyvezetője

N a p i r e n d :

A Tata, Tópart Lakópark beruházással kapcsolatos döntés 
      	meghozatala
      	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. kijelenti, hogy  jogi álláspontja a Tata Város Önkormányzata és a Finombőr Zrt. között 2007. november 10. napján létrejött megállapodás alapján az, hogy a tatai 3158/2 hrsz.-ú ingatlanon a közút kialakításának költségei, mely magában foglalja a garázsok kisajátításának költségeit, a Finombőr Zrt.-t terheli. 
	Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jövőben ezen álláspont alapján egyeztessen a Finombőr Zrt.-vel.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
178/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tata, Tópart Lakópark beruházással kapcsolatos döntés meghozataláról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. kijelenti, hogy  jogi álláspontja a Tata Város Önkormányzata és a Finombőr Zrt. között 2007. november 10. napján létrejött megállapodás alapján az, hogy a tatai 3158/2 hrsz.-ú ingatlanon a közút kialakításának költségei, mely magában foglalja a garázsok kisajátításának költségeit, a Finombőr Zrt.-t terheli. 
	Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jövőben ezen álláspont alapján egyeztessen a Finombőr Zrt.-vel.


Határidő: értesítésre: 2013. május 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

N a p i r e n d :

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének       betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
     	Előadó.:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                           	  Takács Zoltán személyügyi referens

M i c h l  József polgármester tájékoztatásul elmondja, két területre írt ki önkormányzatunk igazgatói munkakör betöltésére pályázatot. Ebből az első a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltéséről szól.
A könyvtár igazgatói állására egy pályázat érkezett, Márkusné Sinkó Ildikó személyében. A pályázatot előzetesen a jogszabály által megfogalmazottak alapján, a képviselő-testület által létrehozott bizottság véleményezte, és természetesen a humán és ügyrendi bizottság is tárgyalta.
A pályázó sajnos a bizottsági ülésen sem tudott megjelenni betegség miatt, s most sem tudott ezért itt lenni, így távollétében kell megtárgyalni az előterjesztést.
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázat elbírálásánál figyelembe vette egyrészt azt, hogy a pályázati feltételeknek a pályázó megfelelt, valamint az elmúlt öt éves megbízása alapján a munkateljesítményét, a sikeres pályázatait és a következő öt esztendőre benyújtott pályázatát. A bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja Márkusné Sinkó Ildikó pályázatát.

Michl József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja Márkusné Sinkó Ildikó pályázatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márkusné Sinkó Ildikót 2013. szeptember 1. napjától  2018. augusztus 31. napjáig a jelenleg fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízza a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad.

S z a v a z á s r a  bocsátja Márkusné Sinkó Ildikó bérére vonatkozó határozati javaslati részt, 
Márkusné Sinkó Ildikó besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a megbízás időpontjában G fizetési osztályban és 9. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 169 228 Ft/hó, további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedését 13 538 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 182 800 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 225%-ában (45.000 Ft), idegennyelv-tudási pótlékát a pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft), kereset-kiegészítését 2013. szeptember 1-2014. február 1.-ig 65.000 Ft/hó mindösszesen 302 800 Ft/hó összegben állapítja meg.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2013. (V.2.)  Tata Kt. határozata
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márkusné Sinkó Ildikót 2013. szeptember 1. napjától  2018. augusztus 31. napjáig a jelenleg fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízza a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

Márkusné Sinkó Ildikó besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a megbízás időpontjában G fizetési osztályban és 9. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 169 228 Ft/hó, további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedését 13 538 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 182 800 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 225%-ában (45.000 Ft), idegennyelv-tudási pótlékát a pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft), kereset-kiegészítését 2013. szeptember 1-2014. február 1.-ig 65.000 Ft/hó mindösszesen 302 800 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2013. szeptember 1.
Felelős:   Michl József, polgármester



N a p i r e n d :
                                                            
A Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére   beérkezett pályázatok elbírálása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó.:        Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
                           Takács Zoltán személyügyi referens

M i c h l  József polgármester  tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy Banicz László a határidő letelte után adta be pályázatát, és vezetői gyakorlata nincs, ezért nem felel meg a pályázati kiírásnak.
Tájékoztatja továbbá a képviselőtársakat arról, hogy Schmidtmayer Richárd pályázó, jelenleg a múzeum megbízott igazgatója szóban tájékoztatta arról, hogy visszavonta a pályázatát, ezért erről sem tud a képviselő-testület határozni.
Kérése, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy a Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázatok eredménytelen.

S z a v a z á s r a  bocsátja, az alábbi határozatot:
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kuny Domokos Múzeum igazgatói pályázatát eredménytelennek nyilvánítja

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2013. (V.2.)  Tata Kt. határozata
A Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kuny Domokos Múzeum igazgatói pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: értesítésre – 2013. május 10.
Felelős:   Michl József polgármester


M i c h l  József polgármester kérése, kerüljön ismételten kiírásra az igazgatói munkakör betöltésére a pályázat, változatlan tartalommal.

Kérdés, vélemény, javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kuny Domokos Múzeum  igazgatói beosztás ellátására az alábbi pályázati kiírás szerint.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kuny Domokos Múzeum Igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Múzeumi feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltakra. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
	Egyetem, (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, oklevél, vagy a jogász, illetve közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél), 

szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és 
tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 
végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 
kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése, 
büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásból való eltiltás alatt, 
rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással, 
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy, 
Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
	A fentieken túl megyei hatókörű muzeális intézmény vezetője az lehet, aki az államháztartási, vezetési ismeretekkel és vezetői gyakorlattal rendelkezik. Az államháztartási, vezetői ismeretekkel rendelkezőnek kell tekinteni azt, aki a Kultv. 2013. január 1-től hatályos  95/B.§ (6)-(8) bekezdéseinek megfelel. 
	  Az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kultv. 94.-95.§-ának.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú kulturális menedzser szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	részletes szakmai önéletrajz, 

az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény megújulási tervét és irányát,
szakirányú végzettséget és szakképzettséget és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint idegennyelv ismeretet igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 
érvényes erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
	szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, 
vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
	tudományos tevékenység felsorolása, publikációk jegyzéke. 
A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: A közigállás honlapján való megjelenéstől számított 30 nap 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens nyújt, a 06/34/588-660 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
	Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1-2/2013. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.  MB _     

Személyesen: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, Polgármesteri Kabinet-Titkárság, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.  MB _     
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e, valamint a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 7.§-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
	www.tata.hu  

www.kozigallas.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezésre/megbízásra a Kultv.-ben foglaltak szerint a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően kerül sor. Az intézménynél újonnan létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében lévő felsőfokú szakképesítést igénylő, valamely munkakörbe történik. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2013. (V.2.)  Tata Kt. határozata
Kuny Domokos  Múzeum  magasabb-vezetői pályázat kiírásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kuny Domokos Múzeum  igazgatói beosztás ellátására az alábbi pályázati kiírás szerint.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Kuny Domokos Múzeum Igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. augusztus 1-től 2018. július 31-ig szól. 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Múzeumi feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltakra. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
	Egyetem, (szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, oklevél, vagy a jogász, illetve közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél), 

szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és 
tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, 
végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 
kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése, 
büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásból való eltiltás alatt, 
rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással, 
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy, 
Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 
	A fentieken túl megyei hatókörű muzeális intézmény vezetője az lehet, aki az államháztartási, vezetési ismeretekkel és vezetői gyakorlattal rendelkezik. Az államháztartási, vezetői ismeretekkel rendelkezőnek kell tekinteni azt, aki a Kultv. 2013. január 1-től hatályos  95/B.§ (6)-(8) bekezdéseinek megfelel. 
	  Az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kultv. 94.-95.§-ának.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú kulturális menedzser szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
	részletes szakmai önéletrajz, 

az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény megújulási tervét és irányát,
szakirányú végzettséget és szakképzettséget és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint idegennyelv ismeretet igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata, 
érvényes erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt, 
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
	szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, 
vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
	tudományos tevékenység felsorolása, publikációk jegyzéke. 
A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: A közigállás honlapján való megjelenéstől számított 30 nap 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens nyújt, a 06/34/588-660 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
	Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1-2/2013. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.  MB _     

Személyesen: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, Polgármesteri Kabinet-Titkárság, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.  MB _     
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e, valamint a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 7.§-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
	www.tata.hu  

www.kozigallas.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezésre/megbízásra a Kultv.-ben foglaltak szerint a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően kerül sor. Az intézménynél újonnan létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidő kerül kikötésre. Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében lévő felsőfokú szakképesítést igénylő, valamely munkakörbe történik. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban /eredeti+másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza/ benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet. 
 
Határidő: közzétételre – 2013. május 10.
                pályázat elbírálására – 2013. június 30.
Felelős:   Michl József polgármester



N a p i r e n d :

Beszámoló Tata Rendőrkapitányság tevékenységéről, Tata város közbiztonsági helyzetéről 2012.
         Előterjesztő: dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető                                                               

M i c h l  József polgármester köszönti dr. Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető urat, akinek megadja a szót, az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

dr. F r i e d r i c h  Gábor r. alezredes, kapitányságvezető elmondja, a beszámolót részletesen megtárgyalta a humán és ügyrendi bizottság. Általánosságban annyival egészítené ki, hogy mint a megelőző években, a 2012-ben is feladatuk fő iránya az volt, hogy a lakosság biztonságérzetét javítsák, törekedjenek arra, hogy a médiából, egyéb módon érkező üzenetek, amelyek álláspontjuk szerint a hangulatot, közérzetet jobban lerontják annál, mint ahogy a tényleges számok mutatnak, hogy ezt a közérzetet javítsák, és közelítsék a tényleges állapothoz. Ennek legfontosabb eszköze az, hogy a közterületeken látható rendőri jelenlétet biztosítsanak. Elsődleges törekvésük az volt, hogy az egyenruhás közterületi szolgálat látható, demonstratív módon, térben és időben a lehető legnagyobb lefedettséggel jelen legyen az illetékességi területen, kiemelten Tata város területén. Ami külön feladatot ad a városban, az a nyári idegenforgalmi idény, valamint az éjszakai szórakozóhelyekhez kapcsolódó éjszakai mozgás. Úgy gondolja, a feladataikat sikeresen teljesítették, a kapitányság állománya valóban megfeszített és áldozatos munkát végzett. A teljesítményeik megyei összehasonlításban jók. Annak érdekében, hogy a kereteik között a legnagyobb hatékonysággal tudjanak dolgozni, együttműködéseket építettek ki, és működtetnek, kiemelkedő az önkormányzatok, Tata Város Önkormányzata is, a polgárőrségekkel együttműködnek, valamint a társhatóságokkal, és a helyi intézményekkel. Kiemeli az oktatási intézményeket. A létszámhelyzetük rendezettnek tekinthető, fiatal, iskolát végzett, illetve még végző személyi állománnyal gyarapodtak. A fiatalok jól képzettek, a betanulásukat követően erősítik majd teljes hadrafoghatósággal a kapitányságot. Azt tudni kell, hogy egy részük nem helybeli, bízik abban, hogy gyökeret vernek a városban, és itt maradnak, de vannak jelei annak, hogy aki megteheti, törekszik arra, hogy szülőföldjére visszatérjen.
Az esetleges kérdésekre, felvetésekre rendelkezésre áll.

Mi c h l  József polgármester köszöni a szóbeli és az írásbeli tájékoztatást. Megköszöni az elmúlt évi munkáját a kapitányságnak, megerősíteni azt, hogy az az irány azt gondolja, mindenképpen támogatandó, és jó, amit a kapitányság képvisel. Úgy érzékelik, a közterületen megnőtt jelenlét nagyban segítette a biztonságérzetet a városban. Az, hogy újabb távolról jövő csoportok nézték ki maguknak Tatát, ezt fájlalják, ezért a korábban elkezdett munkát javasolja, gyorsítsák fel a térfigyelő kamerarendszer és az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítését. Kezdődik megint a nyári szezon, és a korábbi döntésnek megfelelően jó szívvel adják azt a támogatást, amelyet az önkormányzat megítélt, és kérésük, a rendezvények alatt is kiemelt figyelmet, segítségkéréssel együtt sikerüljön a feladatokat végrehajtani.

K i r á l y  István képviselő kérdezi, hogyan áll a térfigyelő rendszer kiépítése?

dr. F r i e d r i c h  Gábor r. alezredes, kapitányságvezető elmondja, a térfigyelő rendszer kiépítése az idei évben új fejezetbe lépett, a megelőző évekhez képest. Eljutottak odáig, hogy konkrétan a kamerák elhelyezési helyeit felmérték, és előkészítés alatt van az önkormányzat pályázata. Ehhez a rendőrségtől várják a minimális műszaki tartalom meghatározását, melyet rövidesen rendelkezésre bocsát. Első körben a városhatár közelében, a főbb be-, illetve kivezető utakra telepítik a kamerákat. 2008. óta szolgál Tatán kapitányságvezetőként, 2013. év elejéig ez az első, és jelentős előrelépés, ami úgy érzi, egy új fejezetet nyit ennek a közbiztonság szempontjából nagyon jelentős beruházásnak, és nagyon produktív, és előremutató beruházáshoz. A környező várások tapasztalatai alapján, a nemzetközi tapasztalatok alapján, és ezek már szakmai ténynek minősíthetőek, a térfigyelő kamerák jelentősen megnövelik a közterületek közrendjét, közbiztonságát, valamint a bűnüldöző szervek eredményességét. Jelenleg az előkészítés szakaszában vannak, de nem az általános előkészítés, hanem a projekt az elindítás határán van.

H o r v á t h y   Lóránt alpolgármester további információként azt jelzi, hogy Polgármester úr nevében megkeresték belügyminiszter urat ezzel a fejlesztéssel kapcsolatban, egyrészt azért, mert a műszaki elvárásokat a Belügyminisztérium, illetve a rendőrség fejlesztési elképzeléseit összhangba hozzák az önkormányzat fejlesztésével, másrészt pedig abban kértek tájékoztatást, hogy van-e lehetőség a következő időszakban egy ilyen jellegű pályázat igénybevételére, miután több milliós beruházás lesz, és keresik azt a lehetőséget, hogy esetleg pályázaton elindulva még hatékonyabban, nagyobb volumenben lehessen ezt a biztonsági rendszert kiépíteni. Maximálisan támogatja, és azt hiszi, az elhatározás már meg van, ha ismerik a keretfeltételét a kiépítési költségeknek, akkor a képviselő-testület biztos dönteni fog az elindításról.
 
M i c h l  József polgármester megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményéről.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját a bizottság jelenlévő 9 tagja, 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja.

K i r á l y  István képviselő a múlt hónapban, és az elmúlt heti humán és ügyrendi bizottság ülésén is elmondta, hogy miért nem támogatja a beszámoló elfogadását. Hangsúlyozza, nem a helyi rendőrkapitányság, illetve az ott dolgozó felé kritika, hogy a 2010-es választási kampányban belügyminiszter úr azt ígérete, két hét alatt rendet tesznek, ami nem valósult meg, ezért a Belügyminisztérium felé kritikaként, nem fogadja el a beszámolót.

M i c h l  József polgármester megjegyzi, ez az előterjesztés a tatai közbiztonság helyzetéről szól, a tatai rendőrkapitányság készítette. Azt gondolja, belügyminiszter úr amióta megkezdte munkáját, három éve hatékonyan és jól végzi azt. Hogy folyamatosan újabb és újabb problémák kerülnek a felszínre, nem az ő hibája, és a kormányzópártnak, kormány hibája, hanem annak az eredménye, hogy mindezeket a felszínre sikerül hozni, és ezeket szeretné folyamatosan megoldani. Örül annak, hogy Tatán sokat változott a statisztika alapján a helyzet. Azt gondolja, azt nem sikerül elérni, hogy Tatán megszűnik a bűnözés, bár a cél ez, de azért dolgoznak, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsék ezeket a negatívumokat. 

K i r á l y  István képviselő szerint nem új problémák merülnek fel a városban, betörések régen, és most is vannak, a rendőrség létszámhiánnyal küzdött három éve, és most is. Lehet, hogy az össz bűncselekmény száma csökkent a városban, de a betöréses lopások száma emelkedett. Nem látja, hogy rend lenne akár három év után is az országban, és Tatán sem. Fenntartja a kritikáját.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a Tatai Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolójára vonatkozó határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Rendőrkapitányság beszámolóját 2012. évi tevékenységéről, valamint Tata város közbiztonsági helyzetéről. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2013. (V.2.) Tata Kt. h a t á r o z a t a
a Tatai Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Rendőrkapitányság beszámolóját 2012. évi tevékenységéről, valamint Tata város közbiztonsági helyzetéről. 

Határidő: 	2013. május 10. – tájékoztatásra
Felelős:   	Michl József polgármester


N a p i r e n d :

A Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Tata város 2012. évi 
     	  helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 
                  Előterjesztő:  Horváthy Lóránt alpolgármester
           Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző
    
A napirend tárgyalásán jelen van: Illés Józsefné a Vértes Volán Zrt.  munkatársa

M i c h l  József polgármester köszönti Illés Józsefnét a Vértes Volán Zrt. munkatársát.
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, már évek óta precíz, jó előterjesztést készít a Zrt. a képviselő-testület számára. Azt is látni, amit bemutat a szerződésünk alapján 17.736 EFt-os nyereségkompenzálásra fedezetköltség kompenzálásra tarthatna igényt az előterjesztés alapján a Vértes Volán Zrt., de Alpolgármester úr és Vezérigazgató úr megállapodása alapján a határozati javaslatban egy jóval kisebb összeg szerepel, ami jó kompromisszumos megoldás. A bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
	Elfogadja a Vértes Volán Zrt. tájékoztatóját Tata város 2012. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. 

A veszteségtérítési igényt a Vértes Volán Zrt. és Tata Város Önkormányzata között 2004. decemberében megkötött, majd 2009. november 25-én meghosszabbított, a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés alapján a Vértes Volán Zrt. részére 2012. évben 8.217 E Ft-ban ismeri el, mely összeget 2013. május 31-ig átutalja.
felkéri a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2014. év önkormányzati költségvetés előkészítése érdekében a Képviselő-testület 2013. novemberi testületi ülésére készítsen előzetes tájékoztató anyagot a Vértes Volán Zrt. 2013. évi a helyi járati közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan.
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
183/2013. (V. 2.) Tata Kt. határozata
a Vértes Volán Zrt. tájékoztatójának elfogadásáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
	Elfogadja a Vértes Volán Zrt. tájékoztatóját Tata város 2012. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan. 

A veszteségtérítési igényt a Vértes Volán Zrt. és Tata Város Önkormányzata között 2004. decemberében megkötött, majd 2009. november 25-én meghosszabbított, a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás tárgyában létrejött Közszolgáltatási Szerződés alapján a Vértes Volán Zrt. részére 2012. évben 8.217 E Ft-ban ismeri el, mely összeget 2013. május 31-ig átutalja.
felkéri a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2014. év önkormányzati költségvetés előkészítése érdekében a Képviselő-testület 2013. novemberi testületi ülésére készítsen előzetes tájékoztató anyagot a Vértes Volán Zrt. 2013. évi a helyi járati közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan.

Határidő: 2. pont: 2013. május 31.
                 3. pont: 2013. novemberi Képviselő-testületi ülés 
Felelős:   Michl József polgármester	  


N a p i r e n d :

      Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítása 
     Előterjesztő: Michl József polgármester 
          Előadó:        Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 


M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosítását.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzata 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervét a I/ 11-81/2013. sz. előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
184/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
Tata Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzata 2013. évi módosított belső ellenőrzési tervét a I/ 11-81/2013. sz. előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: 2013. december 31-ig folyamatos
Felelős: Michl József polgármester
             dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
     	Előterjesztő:   Michl József  polgármester
     	Előadó:           dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-11-109/2013 sz. előterjesztés mellékletét képező új közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
185/2013. (V. 2.) Tata Kt. határozata
A Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-11-109/2013 sz. előterjesztés mellékletét képező új közbeszerzési szabályzatot elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Michl József polgármester
	    Dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

 Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, elmondja, egy új pályázat érkezett. Javasolja, Gulyás Lajos egyéni vállalkozó számára ítéljék meg a támogatási összeget.
Megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében Gulyás Lajos egyéni vállalkozót (székhely: Tata, Kocsi u. 39.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti
2. Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 3. mellékletét képező, a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás megjelentetésére azzal, hogy a pályázat beadási határideje 2013.  május 31.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2013. (V. 2.) Tata Kt. határozata
vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról:

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében Gulyás Lajos egyéni vállalkozót (székhely: Tata, Kocsi u. 39.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti

2. Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 3. mellékletét képező, a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás megjelentetésére azzal, hogy a pályázat beadási határideje 2013.  május 31.

Határidő: 1. pont – 2013. május 31.
                 2. pont - 2013. június 30.	  
Felelős: Michl József polgármester
              dr. Kórósi Emőke jegyző 
N a p i r e n d :

Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről
     	Előterjesztő: Michl József polgármester
    	Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző

M i c h l  József polgármester elmondja, az idei esztendőre Jegyző asszony javasolja az előterjesztésben szereplő időkre, hogy igazgatási szünetet rendeljen el a képviselő-testület.

Kérdés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:
- a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén az igazgatás szünet 2013. 	december 23. napjától 2014. január 3. napjáig (5 munkanap) tart,

- a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási, Dunaszentmiklósi és Neszmélyi 	kirendeltségein az igazgatás szünet 2013. augusztus 5. napjától 2013. augusztus 16. 	napjáig időben (10 munkanap), 2013. december 23. napjától és 2014. január 3. napjáig 	(5 munkanap) tart.

2. Felkéri a jegyzőt a hivatal ügyeleti rendjének meghatározására és az ügyfelek tájékoztatására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
187/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel el az alábbiak szerint:
- a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén az igazgatás szünet 2013. 	december 23. napjától 2014. január 3. napjáig (5 munkanap) tart,

- a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási, Dunaszentmiklósi és Neszmélyi 	kirendeltségein az igazgatás szünet 2013. augusztus 5. napjától 2013. augusztus 16. 	napjáig időben (10 munkanap), 2013. december 23. napjától és 2014. január 3. napjáig 	(5 munkanap) tart.

2. Felkéri a jegyzőt a hivatal ügyeleti rendjének meghatározására és az ügyfelek tájékoztatására.
Határidő:	2. pont 2012. július 1. 
Felelős:	Dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
          végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb    
          eseményekről
          Előterjesztő: Michl József polgármester

M i c h l  József polgármester jelzi ismételten, hogy az előterjesztés 4 határozati javaslatához kiosztásra került a Kulturális és Oktatási Alapra, valamint a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló határozati javaslat.

B r u n n e r  Sándor képviselő észrevétele a két ülés közötti anyaghoz kiosztott határozati javaslathoz, a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatokkal kapcsolatban a következő: a humán és ügyrendi bizottság ülésén is jelezte, hogy van egy magánszemély aki a pályázati űrlapon magánszemélyként pályázik, a pályázó cégszerű aláírásánál pedig sportegyesület szerepel. Ilyen formában véleménye szerint nem felel meg a pályázati kiírásnak,  ezt tette szóvá a bizottsági ülésen, de ennek ellenére a kiosztott anyagban ismételten szerepel.

M i c h l  József polgármester köszöni az észrevételt, majd megkéri Kaszál József képviselőt, hogy mint a humán és ügyrendi bizottság elnöke adja meg a választ.

G e r é b i   Ákos képviselő a Polgármester úr napirend előtti hozzászólására reagál, tekintettel arra, hogy témájában a két ülés közötti eseményeket érinti. Két esemény kapcsán a nemzetközi sajtófigyelem középpontjába került Tata városa. Az egyik az Európa Díjról való értesülés, melynek személy szerint is örült, mert úgy gondolja, az a közel 30 év munkája benne van, beleértve a mindenkori előjáróságot, a tanácsot, az előző önkormányzatok tisztségviselőit, intézményeket, és nem utolsó sorban a lakosságot, akik nagyon sokban segítették, - vendéglátással, nyitottsággal -  és a város nemzetközi kapcsolataiban részt vettek az elmúlt években. 

Elszomorodott akkor, amikor Brenner úr döntéséről tájékoztatást kapott. Nyilván  a részletes történetet nem mondja el, mert azt bárki olvashatta a magyar, illetve a gerlingeni honlapon, de nem biztos, hogy mindenki hozzáfért ahhoz, hogy a Stuttgarti rádiónak közelmúltban történt adásában Brenner úr elmondta, hogy neki igazán a végső döntést a kitüntetéssel kapcsolatosan két dolog befolyásolta, egyrészt az az élmény, ami a március 11-i Parlamenti ülés kapcsán az Alaptörvény IV. módosításával kapcsolatos ügyekben történt, másrészt pedig az, ami a március 15-i kitüntetésekkel kapcsolatos, néhány, a sajtóban is megfelelő figyelmet kapott szélsőjobboldali személyiség kitüntetése. Igazán nem ez a kérdés volt alapvetően, hanem az, amit Balogh Zoltán miniszter úr ennek kapcsán tett. Ezek az ügyek motiválták ebben a dologban. Természetesen azt is megérti, hogy Michl József polgármester úr, a maga véleményét a levélben leírta, Önök is nyilván olvasták, de el lehet dönteni mindenkinek a saját politikai nézete alapján, hogy vajon kinek ad igazat, és kinek nem. Ez még nem is igazán érintette a várost. Sokkal nagyobb problémának érzi azt, hogy Tata városa hivatalos delegációval nem képviseltette magát a sváb bálon, ami a Németországból kitelepített magyar származású, német nemzetiségű szervezet legnagyobb ünnepe. Ez egy kulturális rendezvény, amin nem emlékszik arra, hogy előfordult volna, hogy Tata városa nem képviseltette volna magát. Külön gondot okozott egyébként ebben, hogy a Müncheni főkonzulátus kulturális konzulja aki részt vett ezen az ünnepségen, és a köszöntője helyett, egy politikai szöveget mondott, amivel megvádolta Brenner polgármester urat azzal, hogy ő az akadálya ennek a magyar – német kapcsolat fejlődésének, fejlesztésének, és köszönés nélkül otthagyta a svábbált. Reméli, és azt is lehet tudni talán, hogy Magyarország berlini nagykövete találkozót kért és kapott május végére, hogy  Brenner polgármester úr ezt a problémát kezelni, rendezni tudja. Azt gondolja, a testvérvárosi azért tudott működni, mert függetlenül attól, hogy különféle pártokhoz tartoznak, különféle ideológia mentén gondolkodnak, próbálták a barátságot, az együttműködést azokon a területeken megtalálni, ami alapján az ideológiai különbségek ellenére együtt tudtak működni azért, hogy a magyarok és a németek között meglévő történelmi barátságot fejleszteni tudják. Ennek 25 éves hagyományai vannak. Úgy gondolja, a barátság alapvetően arra is kötelez bennünket, hogy tiszteletbe tartsuk mások véleményét akkor is, ha ezekben a nézetekben nem értünk egyet, akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy talán rosszul esik nekünk, hogy mások rólunk, magyarokról, vagy a jelenlegi politikáról hogyan gondolkodnak. Kér mindenkit arra, tekintettel a hagyományokra, próbálja a maga területén, beleértve Polgármester urat is, mint polgármestert, mindent megtenni annak érdekében, hogy ennek a hosszú hagyományokkal rendelkező testvérvárosi együttműködésnek ne legyen gátja. Érdekes volt, amikor ez tudomásra jutott áprilisban, éppen a Gerlingeni Tata Baráti Kör delegációja volt itt, akik többek között a Mozgáskorlátozottak Egyesületét, a szociális otthonunkat különféle ajándékokkal segíti, segítette, és most is megtette ezeket. Megdöbbennek a német barátaink azon, hogy Magyarországon hogyan fordulhatnak elő ilyen ügyek, amelyek, nem a politikai különbségek kapcsán, hanem a saját megítélésünk kapcsán, hogy nem tudjuk, nem értjük sok esetben azt, hogy mások miért, hogyan gondolkodnak rólunk. Kér mindenkit, akár civil szervezet, civil szervezet vezetőjeként, tagjaként együttműködik ezekben a kapcsolatokban, és nem csak a német kapcsolatokról van szó, hiszen ennél sokkal szélesebb Tata testvérvárosi kapcsolata, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezek a kapcsolatok tényleg erősítsék az európai összetartozást, erősítsék azt az együttműködést, ami az elmúlt években kialakult Tata és nemzetközi partnerei között.

K i r á l y  István képviselő megdöbbent Gerébi Ákos képviselő szavaitól. A szélső jobboldali jelzőt kikéri magának is és Petrás János és Szaniszló úr nevében is. Ezeket a kitüntetéseket tekintve az Önök 50 éves munkásságát, nincs jogunk bírálni. Az európai együvé tartozás is addig együvé tartozás, amíg egy ország terhére nem megy. Ha egy országot elnyomnak, és mindig csak a másik szemszögéből nézik az autonómiai törekvéseket, a határkérdéseket már szóba sem meri hozni, mert minden európai országnak rendezték a határkövetelését, csak Magyarországét nem. Még egyszer kikéri a szélső jobboldali jelzőt.

M i c h l  József polgármester jelzi, a napirend előtti felszólalásában igyekezett a lehető legdriszkétebben és legfinomabban fogalmazni pontosan azért, mert ebbe a részébe nem akart belemenni, amit Gerébi Ákos szóbahozott, de így kénytelen erre is reagálni egy-két mondatban. Azt hiszi, nem neki kellene bocsánatot kérni, mert valakit felterjesztett magyar állami kitüntetésre, és az illető nem Tatára vonatkozóan, nem a kitüntetésre vonatkozóan úgy nyilatkozik, köszöni szépen, ő nem kér ebből a kitüntetésből, és beidéz olyan újságcikkekből, amelyek mindenki által ismerten, nem fedik a valóságot. Ennek következtében semmi mást nem tehetett, mint amit az LDU vezetője is tett, hogy nem vett részt ezen a bálon, pontosan azt jelezvén, hogy nem ért egyet azzal, hogy Brenner úr politikai jövője szempontjából kívánja kihasználni a jelenlegi állapotot, és azt a kezdeményezését, hogy az ottani szociáldemokrata párt támogatásával választásokon kíván indulni. Ezt a kitüntetés visszautasítást, a svábbált, arra kívánja felhasználni, hogy kampányoljon. Egyetértve azzal, amit Gerébi Ákos ezzel összefüggésben elmondott, nagyon-nagyon igaza van, éppen ezért nem mentek el a svábbálra. Ami a konzul-helyettes asszony beszédét illeti, a történet pontosan úgy zajlott le, hogy Brenner úr és a tartományi miniszter úr beszéde folyamatosan Magyarország gyalázásáról szólt, és ezt követően került sor a konzul asszony felszólalására, amiben ezt visszautasította, és erre vonatkozóan kifejtette véleményét, s valóban ezt követően eljött a bálból. Azt gondolja, nagyon nehéz egy ilyen helyzetet okosan kezelni. Erre próbált reagálni az imént, hogy egy olyan utcába vitte be Polgármester úr ezt a helyzetet, amelyben nehéz megfordulni, és nehéz visszafelé jönni. Mindenesetre azért hangsúlyozta azt, hogy személy szerint semmi problémája, sőt nagyon megszerette a gerlingenieket, Gerlingen városát, igyekezett amit csak lehetett megtenni azért, hogy ez a barátság, ami akár Gerébi Ákos alpolgármestersége idején, akár még korábban felépült, megerősödött, azt tovább építsék. De azért, hogy magyarokat mindenféle kanyarokban most már csak rugdossanak, és erre még egy ilyen dolgot is kihasználjanak, amikor valakit nagyon tiszteletreméltó, és jószándékú döntésből fakadóan kitüntetésre javasolnak, és ezt a kitüntetést meg is kapja a Magyar Államtól, akkor nem az történik, hogy csendben, barátilag jelezve visszaadja a kitüntetést, hanem a Stuttgarter Zeitungban kell ezt nyilvánosságra hoznia, hogy onnantól a német és a magyar sajtó ezzel foglalkozzon. Az állítólagosan nem működő Klubrádióban is kénytelen volt nyilatkozatot adni Bolgár György kérésének megfelelően, akinek azt a kérdést tette fel, hogy tavaly miért nem voltunk érdekesek, úgy tudja, még akkor is működött a rádió, amikor a 25 éves évfordulót ünnepeltük. Miért mindig csak a botrány az, ami érdekes, ráadásul egy olyan botrány, amiben abszolút vétlenek vagyunk, az aki ajándékot akar adni, azt rúgták hasba, és még nekünk kell szégyenkezni. Ezt elitélendőnek tartja, nem is hajlandó ilyen formában hozzáállni ehhez a kérdéshez csak úgy,  hogy természetesen ezt a kapcsolatot tovább fogják építeni. Brenner polgármester úrnak a jövő iránti elkötelezettségét, szándékait is tiszteletben tartja, természetesen az eddigi munkáját is nagy tisztelettel figyelte, nem véletlenül terjesztette fel kitüntetésre, de sajnálja, hogy Ő maga hozta be a nagypolitikát, és a pártpolitikát ebbe a kapcsolatba, és ezt nehéz lesz helyesen kezelni. Kéri Gerébi Ákos képviselőtársától, segítsen abban, hogy az ismeretségi körén keresztül, a kapcsolatrendszerén keresztül gerlingeni barátainkat nyugtassuk meg arról, hogy a barátságunk csak azért is továbbtart, és természetesen építsük tovább ezt a barátságot. Személy szerint Georg Brenner polgármestertársával igyekszik megtalálni azt a hangot, amit ezután mint két polgármesternek egymás iránt tovább kell tenni annak érdekében, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat erősödhessen.

K a s z á l  József képviselő Brunner Sándor képviselőtársa által felvetettekre reagál, és elmondja, a  sportalapra beérkezett 8/1. pontjában foglaltak hasonló a 8/2. pontban foglaltakkal, ahol a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Egyesület alatt pályázott Kovács András egyéni atléta. A Tatai Shodokan Karate Egyesület igazolja, hogy Tóth Krisztián az egyesület színeiben indul Európa bajnokságon, diákolimpián, és országos karate bajnokságokon. Megállapítható, hogy Tóth Krisztián az országos és nemzetközi bajnokságokon elért eredményei alapján több alkalommal vette át az évente megrendezésre kerülő Tatai Diákolimpikonok és Felnőtt Sportolók jutalmát. A pályázat nem érvénytelen.

B r u n n e r  Sándor képviselő továbbra is fenntartja, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő, nem a személlyel van kifogása, hiszen nem is ismeri, de sportolóként azt mondja, az a sportszerű, ha a pályázótól azt követelik meg, hogy a pályázó egyesület lehet úgy, mint ahogy a 8/2. pontnál. Elvárható lett volna, hogy a pályázó a Tatai Shodokan Karate Egyesület legyen, és a következő sorban szerepelhetett volna, hogy Tóth Krisztián versenyzésének a támogatása. Továbbra is fenntartja, hogy formailag nem megfelelő ez a pályázat, a kiírási feltételeknek nem felel meg.

M i c h l  József polgármester köszöni a véleményt. Elmondja, és kéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, hogy a jövő évi pályázat kiírásánál még hangsúlyosabbá tegyék Brunner Sándor által felvetetteket. Úgy tudja, a bizottság a döntését meghozta, ezért került a képviselő-testület elé. Javasolja, miután a szándékát érintően biztos nincs kétsége Brunner Sándornak sem, formailag pedig Jegyző asszony szerint, a hivatal szerint is elfogadható volt ilyen formában, mert az egyesület pályázott egy magánszemély részére, aki az egyesület versenyzője. Azt a kompromisszumot ajánlja fel Brunner Sándor képviselőtársának, hogy erről külön szavaztat.

B r u n n e r  Sándor képviselő továbbra is a formai dolgokhoz ragaszkodik, ha a pályázati adatlapon az szerepel: a pályázó adata, megnevezése: magánszemély, és az aláírásként a pályázó cégszerű aláírása, akkor az jogilag is támadható, mert magánszemélynek nincs cégszerű aláírása. Szívesen megszavazza, és meg is szavazta a bizottsági ülésen is a sportolótársának a támogatását, de sportszerűtlen, ha formailag nem felel meg.

M i c h l  József polgármester jelzi, a polgármesteri keretből ezt a támogatást megadja. 

S z a v a z á s r a  bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának I. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tata és Környéke Turisztikai Egyesülettel 2010. szeptember 22-én aláírt középtávú együttműködési megállapodás 8. a) és b) pontjaiban szereplő határidők 2013. évben egy hónappal  meghosszabbításra kerüljenek,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület beszámolási kötelezettségére vonatkozó határidő módosításáról 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tata és Környéke Turisztikai Egyesülettel 2010. szeptember 22-én aláírt középtávú együttműködési megállapodás 8. a) és b) pontjaiban szereplő határidők 2013. évben egy hónappal  meghosszabbításra kerüljenek.

Határidő:	2013. májusi képviselő-testületi ülés
Felelős: 	Michl József polgármester 


S z a v a z á s r a  bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának II. pontját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az I-11-112/2013.sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírásához.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
189/2013. (V. 2.) Tata Kt. határozata
előlegkérés a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. működési támogatásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az I-11-112/2013.sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírásához.

Határidő: 2013. május 15.
Felelős:     Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának III. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.11-112/2013 számú előterjesztés 2. mellékletét képező szerződésmódosítást a KEREX-TATA Tanuszoda Kft-vel a Tata, belterület 17/4 hrsz.ú ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A hrsz.ú Tanuszoda megnevezésű önálló építmény üzemeltetésére vonatkozóan aláírja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2013. (V.2.) Tata Kt. határozata
A Tatai Tanuszoda üzemeltetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.11-112/2013 számú előterjesztés 2. mellékletét képező szerződésmódosítást a KEREX-TATA Tanuszoda Kft-vel a Tata, belterület 17/4 hrsz.ú ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A hrsz.ú Tanuszoda megnevezésű önálló építmény üzemeltetésére vonatkozóan aláírja.

Határidő: 2013. május 10.
Felelős:    Michl József polgármester
	       Dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának IV. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülettel 2007. december 19-én kötött közművelődési megállapodást 2013. április 30. napjával közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint.


KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA


amely létrejött egyrészről

Név:				Tata Város Önkormányzata 		
Székhely:			2890 Tata, Kossuth tér 1.			
Képviseli: 			Michl József, polgármester 
							(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről

Név:				TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
Székhely:			2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 106.
Képviseli:			Kovaliczky István elnök 
					(továbbiakban Fenntartó, mint Szolgáltatást végző)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

alulírott napon és helyen, 2007. december 19. napján kötött közművelődési megállapodás II. 2. pontját Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

II. 2. Tata Város Önkormányzata a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület közművelődési tevékenységét évente minimum 200 E Ft-tal, azaz Kettőszázezer forinttal támogatja.

Módosított szöveg:

II. 2. Tata Város Önkormányzata a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület közművelődési tevékenységét évente minimum 300 E Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogatja.

							Tata, 2013. április 30. 
	                                  ….......................................................
Tata Város Önkormányzata
képviseletében
Michl József
polgármester	
.........................................
Kovaliczky István
elnöke
TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
191/2013.(V. 2.) Tata Kt. határozata
a Tata Város Önkormányzata és a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület között  kötött közművelődési megállapodás módosításáról


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülettel 2007. december 19-én kötött közművelődési megállapodást 2013. április 30. napjával közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint.


KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA


amely létrejött egyrészről

Név:				Tata Város Önkormányzata 		
Székhely:			2890 Tata, Kossuth tér 1.			
Képviseli: 			Michl József, polgármester 
							(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről

Név:				TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
Székhely:			2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 106.
Képviseli:			Kovaliczky István elnök 
					(továbbiakban Fenntartó, mint Szolgáltatást végző)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

alulírott napon és helyen, 2007. december 19. napján kötött közművelődési megállapodás II. 2. pontját Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

II. 2. Tata Város Önkormányzata a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület közművelődési tevékenységét évente minimum 200 E Ft-tal, azaz Kettőszázezer forinttal támogatja.

Módosított szöveg:

II. 2. Tata Város Önkormányzata a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület közművelődési tevékenységét évente minimum 300 E Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogatja.


							Tata, 2013. április 30. 

	                                  ….......................................................
Tata Város Önkormányzata
képviseletében
Michl József
polgármester	

.........................................
Kovaliczky István
elnöke
TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 

Határidő:	2013. május 8.
Felelős:	Michl József polgármester



S z a v a z á s r a  bocsátja a kiosztott előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben  szereplő 1. sz. melléklet alapján támogatja a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatokat az alábbiak szerint: 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Fellner Jakab Kulturális Egyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt „In memoriam Dobroszláv Lajos V.akvarell Biennálé” c. pályáztához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az PIPRA Kft. részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Kiállítások az Angyalok és Tündérek Galériában” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vendég-Art Kft. részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást „képző és iparművészeti-kiállítás, kiemelkedő tehetségű, fiatal helyi alkotók bemutatkozási lehetősége, több művészeti ágat érintő kulturális rendezvények” c. pályázatához a  2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata és Térsége Civil Társulás (TCT)  részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Tata és Térsége Civil Napok” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Szent Márton Kamarakórus részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Két nagyszabású, több művészeti ágat érintő komplex kulturális program (koncert, hangverseny) c. pályázatához 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Varga István  részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „három, több művészeti ágat érintő komplex kulturális program (fotókiállítás) c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szövetség Tatáért Alapítvány részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt „az alapítvány 2013. évi kulturális programja” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt  támogatást „évfordulók (20. év Talentum Iskola, 100. év Szerafikum) c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Tatai Eszterházy Énekegyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „koncertek és ismeretterjesztő előadások Tata műemlék helyszínein és középiskoláiban” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata Városi Nyugdíjas Klub
 részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „ismeretterjesztő előadások, múzeumlátogatások” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egressy Kórus Tata” Alapítvány  részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt „Zene határok nélkül, hagyományápolás a modern kóruszene tükrében” c. pályázatához 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „vallástörténeti sorozat V-VI (Szerzetes rendek – és a Pápaság” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talentum Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola Gimnázium és Művészeti Szakiskola részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „megyei képzőművészeti pályázat szervezése” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Ált. Iskola Tehetséggondozó Alapítvány részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt „A Tatai Vaszary János Ált.Iskolában bábszínházi rendezvények megvalósítása” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., Gimnázium és Művészeti Szakiskolának forráshiány miatt  nem nyújt támogatást a „Tanévkezdő önismereti és közösségformáló tábor” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Bláthy-hét 2013. c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt Lovak és emberek – utcai lovasparádé Táltos nap, Mihály napi vásár c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a G.P System Kft. részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt KADÉT Kerékpáros Akadémia Közlekedésbiztonsági nyári tábor c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Ált. Isk. Tornaterem Alapítvány  részére forráshiány miatt  nem nyújt támogatást a „Matatatata és Matatatúra V. Bolyongása” c. pályázatához a  2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keltai és Társa Népművészeti, Sport, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „KEM-i Gyermek Néptánc Fesztivál” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Aréna Sportegyesület részére a pályázat nem megfelelő tartalma miatt, nem nyújt támogatást a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Éremgyűjtők Egyesület Tatai Szervezete részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „75 év Tatai érmei c. kiállítás” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, egyhangú, 11 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatokat hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Fellner Jakab Kulturális Egyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt „In memoriam Dobroszláv Lajos V.akvarell Biennálé” c. pályáztához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az PIPRA Kft. részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Kiállítások az Angyalok és Tündérek Galériában” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester

       
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vendég-Art Kft. részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást „képző és iparművészeti-kiállítás, kiemelkedő tehetségű, fiatal helyi alkotók bemutatkozási lehetősége, több művészeti ágat érintő kulturális rendezvények” c. pályázatához a  2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata és Térsége Civil Társulás (TCT)  részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Tata és Térsége Civil Napok” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester
		

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Szent Márton Kamarakórus részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Két nagyszabású, több művészeti ágat érintő komplex kulturális program (koncert, hangverseny) c. pályázatához 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Varga István  részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „három, több művészeti ágat érintő komplex kulturális program (fotókiállítás) c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester





Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szövetség Tatáért Alapítvány részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt „az alapítvány 2013. évi kulturális programja” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt  támogatást „évfordulók (20. év Talentum Iskola, 100. év Szerafikum) c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  Tatai Eszterházy Énekegyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „koncertek és ismeretterjesztő előadások Tata műemlék helyszínein és középiskoláiban” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata Városi Nyugdíjas Klub
 részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „ismeretterjesztő előadások, múzeumlátogatások” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egressy Kórus Tata” Alapítvány  részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt „Zene határok nélkül, hagyományápolás a modern kóruszene tükrében” c. pályázatához 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „vallástörténeti sorozat V-VI (Szerzetes rendek – és a Pápaság” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talentum Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola Gimnázium és Művészeti Szakiskola részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „megyei képzőművészeti pályázat szervezése” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester






Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Ált. Iskola Tehetséggondozó Alapítvány részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt „A Tatai Vaszary János Ált.Iskolában bábszínházi rendezvények megvalósítása” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., Gimnázium és Művészeti Szakiskolának forráshiány miatt  nem nyújt támogatást a „Tanévkezdő önismereti és közösségformáló tábor” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Bláthy-hét 2013. c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt Lovak és emberek – utcai lovasparádé Táltos nap, Mihály napi vásár c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a G.P System Kft. részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt KADÉT Kerékpáros Akadémia Közlekedésbiztonsági nyári tábor c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Ált. Isk. Tornaterem Alapítvány  részére forráshiány miatt  nem nyújt támogatást a „Matatatata és Matatatúra V. Bolyongása” c. pályázatához a  2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keltai és Társa Népművészeti, Sport, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „KEM-i Gyermek Néptánc Fesztivál” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - szerződéskötésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Aréna Sportegyesület részére a pályázat nem megfelelő tartalma miatt, nem nyújt támogatást a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Kulturális és Oktatási Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Éremgyűjtők Egyesület Tatai Szervezete részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „75 év Tatai érmei c. kiállítás” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából.

Határidő: 	2013. május 20.  - értesítésre
Felelős: 	Michl József polgármester


K e r e s z t e s n é  Csizmód Ágnes intézményi referens elmondja, a sportalapra beérkezett pályázatokat Schafferné Czirok Veronika sport és ifjúsági referens állította össze, és mivel az egyesület írta alá, ezért került be a sorba, formailag nem látott hibát, a pályázati kiírásnak úgy ítélte meg, hogy megfelelt, ezért maradt bent a támogatottak között.

M i c h l  József polgármester a megnyugtatás végett elmondja, a következő költségvetés módosításakor átteszik ezt az összeget a polgármesteri keretbe, és onnan támogatják a sportolót. Kéri, hogy a következő időszakban erre kiemelten figyeljenek oda.

S z a v a z á s r a  bocsátja a kiosztott előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben  szereplő 2. és 3. sz. melléklet alapján támogatja a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatokat a 8/1. pályázat kivételével, az alábbiak szerint:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Általános Iskola Tornaterem Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A Tatai Vaszary János Általános Iskola kerékpáros tábora Szepezdf.” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A 2013 április 06.-án megrendezésre kerülő Karate Verseny támogatása” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VATÓTA Kft. részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „GRUNDFOCI 2013. Tata város 6-14 éves korosztálya számára ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Atlétikai Club
részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „II. TAC Városi Sportnap” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség Közhasznú   Egyesület részére 400.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Szent György napi lovas ünnep Tatán ló- és lovasáldással, lovas        versenyekkel” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „A tatai Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet  közösségteremtő angol nyelvi és vizuális tábora a Balatonnál” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Tatai Regatta és részvétel a Víz-Zene-Virág Fesztivál vízi-karneválján ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéz a Kézben Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt  támogatást a „Sportrendezvény fogyatékkal élőknek: Strandröplabda Országos      Bajnoksága” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A Tata Mustangs amerikai football csapat tatai mérkőzéseinek támogatására” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Sasok DSE részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Zorics Vincéné sakk emléktorna ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Egyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Víz, Zene, Virág Fesztivál VIII. Amatőr Sárkányhajó Versenye, VII. Tata-Kupa Amatőr Sárkányhajó verseny ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tempó Közhasznú Kosárlabda Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Kenguru Kosárlabda Kupa ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére nem nyújt támogatást a „Bláthy Kupa 2013.” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából, mivel a költségvetése nem felel meg a pályázati kiírásnak.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Sasok DSE részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Gyermekbarát Kupák rendezése” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÁZOL és Társa Kereskedelmi és Szolgátató Betéti Társaság részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „A Szepezdfürdői Gyermektábor vizesblokkjának és étkezdéjének   belső tisztasági festése, asztalosipari hibáinak javítása, szúnyoghálók cseréje, javítása,  féreg és rágcsálóirtás, wc-k hiányosságainak pótlása     ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Kovács András egyéni atléta támogatása” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Atlétikai Club részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Hernádi László a Tatai AC autóversenyzőjének 2013. évi hazai és nemzetközi versenyeken történő indulása ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Géniusz Tata Városi Sakk Egyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Ifjúsági játékosok egyéni versenyeztetése” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Hódy Se Ugrókötél Szakosztály részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Kötélugró Európa Bajnokság 2013.” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja, 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:
		

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
229/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Általános Iskola Tornaterem Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A Tatai Vaszary János Általános Iskola kerékpáros tábora Szepezdf.” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
230/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A 2013 április 06.-án megrendezésre kerülő Karate Verseny támogatása” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VATÓTA Kft. részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „GRUNDFOCI 2013. Tata város 6-14 éves korosztálya számára ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester
           

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Atlétikai Club
részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „II. TAC Városi Sportnap” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester

   
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség Közhasznú   Egyesület részére 400.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Szent György napi lovas ünnep Tatán ló- és lovasáldással, lovas        versenyekkel” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „A tatai Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet  közösségteremtő angol nyelvi és vizuális tábora a Balatonnál” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	értesítésre:                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
235/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Tatai Regatta és részvétel a Víz-Zene-Virág Fesztivál vízi-karneválján ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
236/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéz a Kézben Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt  támogatást a „Sportrendezvény fogyatékkal élőknek: Strandröplabda Országos      Bajnoksága” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	értesítésre:                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
237/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A Tata Mustangs amerikai football csapat tatai mérkőzéseinek támogatására” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
238/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Sasok DSE részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Zorics Vincéné sakk emléktorna ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	értesítésre                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
239/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Sárkányhajó és Természetjáró Egyesület részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Víz, Zene, Virág Fesztivál VIII. Amatőr Sárkányhajó Versenye, VII. Tata-Kupa Amatőr Sárkányhajó verseny ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
240/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tempó Közhasznú Kosárlabda Alapítvány részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Kenguru Kosárlabda Kupa ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	értesítésre:                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
241/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére nem nyújt támogatást a „Bláthy Kupa 2013.” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából, mivel a költségvetése nem felel meg a pályázati kiírásnak.

Határidő: 	értesítésre:                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
242/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Sasok DSE részére 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Gyermekbarát Kupák rendezése” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester




Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
243/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KÁZOL és Társa Kereskedelmi és Szolgátató Betéti Társaság részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „A Szepezdfürdői Gyermektábor vizesblokkjának és étkezdéjének   belső tisztasági festése, asztalosipari hibáinak javítása, szúnyoghálók cseréje, javítása,  féreg és rágcsálóirtás, wc-k hiányosságainak pótlása     ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	értesítésre:                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester
   
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
244/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Kovács András egyéni atléta támogatása” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
245/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Atlétikai Club részére forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Hernádi László a Tatai AC autóversenyzőjének 2013. évi hazai és nemzetközi versenyeken történő indulása ” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	értesítésre:                                       2013.május 10.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
246/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Géniusz Tata Városi Sakk Egyesület részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Ifjúsági játékosok egyéni versenyeztetése” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
247/2013. ( V.2.) Tata Kt. határozata
a Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatok elbírálásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Hódy Se Ugrókötél Szakosztály részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Kötélugró Európa Bajnokság 2013.” c. pályázatához a 2013. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából.

Határidő: 	közzétételre:                                       2013.május 2.
                	támogatási szerződés megkötésére    2013.május 31.
Felelős: 	Michl József polgármester



N a p i r e n d :

Interpellációk, kérdések

B r u n n e r  Sándor képviselő az agostyáni lakók kérdését tolmácsolja, hogy mikor lesznek az utak kátyúi betömve? Az elmúlt hét péntekén egy személyes tapasztalat alapján még inkább kérdésként merült fel, hogy az Agostyáni útról kanyarodva a Somogyi B. út felé, a rövid szakaszon, ahol a volt Palatin bolt is van, a Tatai Városgazda Kft. dolgozói a járda és az úttest között, kb 25-30 m2-es felületet aszfaltoztak, akkor, amikor tele van a város kátyúval. Kérdezi, ezen a szakaszon szükség volt-e az aszfaltozásra, és mikor lesznek a város közútjain a kátyúk kijavítva. 
Jelzi, hogy a közútkezelőket, amióta a hó elolvadt, a környéken sem látni, egyetlen kátyú nem tűnt el az elmúlt időszakban. 

M i c h l  József polgármester  elmondja, még nincs egy hónapja sem, hogy a hó elolvadt. Mindenki tudja, hogy az éghajlati viszonyaink között bizony az útjaink megkátyúsodnak. Megküldi képviselőtársainak azt a levelet, melyet tovább küldött ez ügyben a közútkezelőnek. Kérése, jelezzék képviselőtársai azokat az állami közutakat, ahol tudomásuk van kátyúkról, és a levélben nem szerepel.
Az önkormányzati utakkal kapcsolatosan kéri, Szabó István hivatali dolgozónak jelezzék, ha nincs rajta a listán. A kátyúk javítása megkezdődött, a sorrendiségre nincs szabályozás, döntés, hogy hol kell kezdeni az útjavítást. Nem tudni, miért aszfaltoztak a jelzett helyen, de utánanéz, és írásban jelezni fogja. 

G e r é b i  Ákos képviselő csatlakozva az útkátyúkhoz, véleménye szerint, a Bárány utcát legalább vállalja be a város, mert három nagyon ütős kátyú van ott, ami ha javításra kerülne, nem lenne akkora a gond.

A Szarka köz víznyelője jelent még a közlekedésben problémát, amit nem lehet azonnal elhárítani, de gondolkodni kellene azon, mit lehet azzal csinálni.

Mivel nincs körzete, fogadóóráján az Újvilág, Újréti utca környékéről kérték, hogy a nagy kátyúkat gléderezéssel oldják meg, illetve azonnali beavatkozást kértek, melyet Alpolgármester úr megígért a vízelvezetési problémákra vonatkozóan, mert az Almási útról a telkekre folyik be a víz.

Másik problémájuk az ott lakóknak, hogy amióta a körforgalomból nem lehet a Bajcsy Zs. utcáról Tatabánya felé elkanyarodni, ezért a Munkás utca felől kerülik ki ezt a területet, és a reggeli időszakban nagy a forgalom, port csinálnak, valami megoldást kellene kitalálni, mert az orvosi rendelő miatt ott parkolnak az autók a járdán, mert másképp nem férnek el. 

M i c h l  József polgármester köszöni a jelzést. Elmondja, az Újvilág utca tervei elkészültek, amelynek a bejárása is megtörtént, folyik az előkészítése, milyen módon tudják pormentesíteni azt a részt. Itatott makadán megoldással próbálják kezelni ezt a kérdést.

B o r s ó   Tibor képviselő köszönetét fejezi ki először is, mert az egy hónappal ezelőtti felvetéseire látható a látványos munka,  a szennyvízátemelő mellett történő átalakítások, rendrakások megtörténtek. Kicsit vitatkozna azzal, hogy a Berta malom műemléki hídján nem okozott sérült, mert ha a szigetre mennek, a baloldali ágnál lehet látni, hogy a pillérek alatti rész ki van törve. Kéri, azt mindenképpen nézzék meg, mert jelentős forgalom van ott, sok gépkocsi jár arra a garázsokhoz.

A Vértes Volán Zrt-vel kapcsolatosan volt ma egy napirend, de akkor nem akarta felvetni, de mivel minden év júniusában történik a menetrend átvizsgálása, jelzi, a Gesztenye fasori 2. járatra hétvégeken, főleg szombat délután szeretnének az ott lakók, főleg nyugdíjasok egy olyan járatot, ami 15.00 óra után esetleg a város központi részéhez be-, és visszavinné őket. Ha erre lehetőség van, akkor Alpolgármester urat kéri, erre tegyen javaslatot a jelenlegi finanszírozáson belül.

A Gesztenye fasor 41. és az óvoda közötti szakaszon alapvetően, de a Gesztenye fasor páratlan oldalán december óta kritikus a közvilágítás, hiába épült meg pár évvel ezelőtt a trafóház. Az óvoda és a Gesztenye fasor 41. között egyáltalán nem égnek a lámpák. Jelezte az illetékes kollégának, és nem az önkormányzat szerződött partner hibája ez, hanem az E-on hibája. Látszik, dolgoznak rajta, de féléve nincs világítás, több autó feltörése is megtörtént. Kéri, ha ebben Alpolgármester úr tud segíteni, azt tegye meg, hogy meggyorsuljon a folyamat.

D i n g a  László képviselő már többször felvetette a következőket, de most ismét aktuális jelezni, hogy a Wéber patakban jelentősen megemelkedett a források visszatérésével a víz mennyisége, nagyobb esőzésnél nagy probléma lehet. Kb. 3 éve tisztították utoljára a Wéber patakot. Kéri, rövid időn belül egy tisztítás történjen meg, mert most egyszerűbb, mint amikor teljes lombba van, és befutja mindenféle zöld növénnyel a patakot.

Ígéretet tettek az üdülőterület nyugati részén, hogy jelentős kátyúzás történik az elmúlt ősz folyamán, ami elmaradt. Szeretné, ha ez a kátyúzás ott elindulna, egyszerű murvázásról van szó, a Tölgyes utca környékén. Végig kellene nézni ott a területet, és úgy gondolja a Tatai Városgazda Kft. ezt meg tudná oldani, nem egy jelentős ráfordítás ez.

M i c h l  József polgármester köszöni a felvetéseket, megvizsgálják azokat.

dr. V a r g a  András képviselő az Agostyáni úti kátyúval kapcsolatosan elmondja, tudomása szerint, azon az útrészen régebben hosszanti irányban aszfaltozták az úttest részeket, és a két aszfaltozás között keletkezett egy hasadékrés az úttal párhuzamosan, ami rendkívül veszélyes. Azt gondolja, emiatt volt nagyon sürgős ennek az útszakasznak a javítása.

B r u n n e r  Sándor képviselő javasolja, dr. Varga András képviselő nézze meg, hogy az úttest és a járda közötti részt aszfaltozták, ami korábban murvás volt, tehát olyan részt aszfaltoztak, ahol nem is volt aszfalt soha. 

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet és a nézőket is, hogy május közepén, pünkösdkor újabb nagy eseménynek lesz helyszíne Tata városa. Gyalogtúrázók országos találkozója lesz, 20. alkalommal rendeződik meg ez a konferencia, ami közel ezer ember Tatára való látogatását jelenti. A szervező KEM Természetbarát Szövetség vezetője, Horváth Zoltán igen körültekintő programot állított össze, és aki ezt a füzetet megtekinti, azt láthatja, szerepelnek tatai és környékbeli programok, és minden érdekes látnivaló megtekintése, felkeresése, ami a városunk és a környéke jó hírét viszi el. 

M i c h l   József polgármester jelzi, nagy valószínűséggel a távhő cégvezetőjének megbízásával kapcsolatosan rendkívüli testületi ülést kell tartani.

Más napirend nem lévén, a mai ülést 16.45 órakor bezárja.


					Kmf.




M i c h l  József 						dr. K ó r ó s i  Emőke
 polgármester 							jegyző
 

