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Szám: I. 35-19/2013.                                     


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. június 26-án 15.00 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, Kovács Attila, Szabó Gyula, dr. Varga András képviselők.     


Az ülésre meghívást kapott:

	Dr. J.Nagy Éva Tatai Járási Hivatal vezetője	
	Kremniczky Gábor Tatai Tankerület igazgatója	
	Kristóf Jánosné könyvvizsgáló				

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke	
	Tatai Lengyel Nemzetiségi  Önkormányzat Elnöke
	Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke	
Dr. Szolnoki István kistérségi tiszti-főorvos		
Dr. Vízkeleti András díszpolgár			
Dr. Nemes Lajos prof. díszpolgár			
Markó Gyula díszpolgár					
Kótai Lászlót díszpolgár					
Bohács Gyuláné díszpolgár 				
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár			
Tatai Televízió Közalapítvány				
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc			
Tatai Városi Ügyészség Vezetője	
Tata Városi Bíróság 					
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnok 
Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor r.alezredes	
Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek KEM Szövetsége
KEM Kereskedelmi és Iparkamara			
Tatai Civil Társulás vezetője				
Tatai Református Egyházközség			
Szent Imre Plébánia					
Szent Kereszt Plébánia					
Dr. Pethő Emil humán és ügyrendi bizottsági tag   
Horváth József humán és ügyrendi bizottsági tag      
Dr. Laky Zoltán humán és ügyrendi bizottsági tag       
Ruchti Róbert humán és ügyrendi bizottsági tag	      
Viczenáné Czégény Ágnes pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag
Kiss János pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag  
Szabó Katalin pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag 
24 ÓRA megyei napilap  
Helyi Téma 


A napirendekhez meghívottak:

	Berczelly Attila a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója    
	Megyeri Imre – Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 

Fekete Gyula a Tatai Távhőszolgáltató Kft. FB elnöke 
Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu Zrt. FB elnöke 
Primász Rezső a Tatai Városgazda Kft. FB elnöke	
Schwarczenberger István a Tatai Városfejlesztő Kft FB elnöke 
Varga László a Tatai Fényes Fürdő Kft. FB elnöke
	Dr. Laky Zoltán Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház
és Rendelőintézet főigazgatója				           
	Dr. Horváth Róbert ügyeleti szolgálatvezető     	
	Zámbó Zsuzsanna területi védőnő 				
	Riszter Jánosné IGH mb. igazgatója    			       

Schmidtmayer Richárd a Kuny Domokos Múzeum mb.igazgatója
	Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője 		

Perger Gyula pályázó					     
Dr. Matits Ferenc pályázó			                         
Pákozdi Szabolcs Szakmai Képzésért Közalapítvány 
Kuratóriumának Elnöke						
	Horváth József a Szociális Háló Közalapítvány 

Kuratóriumának Elnöke						
	Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány

Kuratóriumának Elnöke						
	Kovács Miklós projekt irodavezető				

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 rendes képviselő-testületi ülésen  megjelenteket.  
Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 képviselőből 12 fő jelen van, majd az ülést megnyitja.

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.


N A P I R E N D   ELŐTT:
                    

Az Év Közszolgálati Dolgozója Díj átadása

M i c h l  József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a május 29-i ülésen döntöttek arról, hogy ebben az esztendőben az Év Közszolgálati Dolgozója Díjában Osgyáni Zsuzsannát a hivatal nemzetközi referensét részesíti. Tisztelettel, szeretettel gratulál Osgyáni Zsuzsanna munkatársunknak, aki építész közgazdász, és 1993. óta Tata Város Önkormányzat hivatalának köztisztviselője. 20 éve közreműködik Tata testvérvárosaival kapcsolatos szervezési feladatokban. Előkészíti az önkormányzat ezzel kapcsolatos kezdeményezéseit, előterjesztéseit, ápolja a nemzetközi kapcsolatainkat. Segítséget nyújt a testvérvárosi kapcsolatokban résztvevő intézményeknek, civil szervezeteknek és magánszemélyeknek. Tata Városa 2013. április 26-án elnyerte az Európa Tanács  Európa Díját, mely azoknak a helyi és regionális önkormányzatoknak az elismerése, melyek kiemelkedően aktív szerepet vállalnak az európai egységet erősítő nemzetközi kapcsolatok terén. Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referensként nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a város elnyerje ezt az Európa Tanács legmagasabb kitüntetését. Tata 9 testvérvárossal és egy partnervárossal rendelkezik, melyből három magyar-ajkúak által lakott testvértelepülés, az elszakított területeken nagy Magyarország részén, Erdélyben, Felvidéken vagy Délvidéken fekszik. Osgyáni Zsuzsanna kiemelkedő tevékenységet végez a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatok ápolásában is, Tata város nevében. Mindent megtesz azért, hogy az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatai bővüljenek, a hivatalos kapcsolatokon túlmenően a lakosság, a tatai polgárok, az emberek közötti kapcsolatok ápolásában is folyamatosan tevékenykedik. Munkáját mindig a legmagasabb szakmai színvonalon, és mindig körültekintően látta el. Feladatellátásra a pontosság, a precízség és a szeretet jellemző. Köszönjük szépen Osgyáni Zsuzsanna munkáját, és az önkormányzat képviselő-testülete döntésének megfelelően átadja az Év Közszolgálati Dolgozója Díjat Osgyáni Zsuzsanna részére.


Megadja Horváthy Lóránt alpolgármesternek a szót, aki jelezte, hogy napirend előtt kíván szólni.

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester utal a néhány évvel ezelőtti napirend előtti felszólalására, amikor szintén az esőzéssel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos észrevételeit fogalmazta meg. Két héttel ezelőtti nagy esőzésekkor  a katasztrófavédelem jelezte, mely területekről kapott riasztást, illetve lakossági kérést, hogy segítséget nyújtsanak a katasztrófavédelem dolgozói. Azon a bizonyos pénteki napon, igen intenzív csapadék érte el Tata városát, az utóbbi idők legnagyobb intenzitású csapadéka, 84 mm hullott a város egész területére. Ez a vízmennyiség 3 óra alatt zúdult a városra. Az első terület ahol járt, a Zrínyi utca és környéke volt, majd azt követően a Szent István utcán szeretett volna végigmenni, ami nem sikerült, mert félig víz alatt volt az utca, és lehetett látni, hogy a csatornák nem bírták befogadni ezt a nagymennyiségű vízhozamot. Ezt követően a Gesztenye fasoron indult el, megkeresve, honnan jön az a nagymennyiségű víz, és azt tapasztalta, hogy az egyik oldal járdáján végighömpölygött a víz, majd eljutott a Vasút utca közepén lévő Újhegyi vízfolyás nyomvonalához, ahol találkozott azzal a hatalmas vízmennyiséggel, ami keresztül jött a kerteken, a vasút, és az út közötti területeken, s nem volt képes befogadni a kiépült csatornarendszer, aminek a nyomvonala nem megfelelő. Természetesen Kertvárost is érte ez a hatalmas vízhozam. A Diófa utcai bejelentéshez ment el, s ott is ugyanazok a jelenségek ismétlődtek meg, mint három évvel ezelőtt. Máshonnan is voltak bejelentések. 
Azért kért szót, mert úgy gondolja, ha a tervek már elkészültek, a pályázatot benyújtották, - amelyek nem nyertek - de a következő időszakban elengedhetetlen, hogy a várhatóan megjelenő újabb jelentős csapadékhozamoknak valamilyen szintű kezelését elindítsák, ezért javasolja, a jövő évi költségvetés összeállításában, ha mód, és lehetőség lesz, legyen egy külön fejezet a csapadékvíz elvezetés konkrét kiépítésére, s az a program, amelyet korábban a képviselő-testület elfogadott a lépésről-lépésre a csapadékvíz elvezetés javítása, megvalósítása érdekében, az eddigieknél nagyobb volumenű beavatkozásokat célozzon meg.


Napirenddel kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester megadja a szót Jegyző asszonynak, aki a kiosztott anyagokról szól.

Dr. K ó r ó s i  Emőke jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beszámoló a két ülés közötti anyaghoz került kiosztásra két anyag, melynek tárgyalását, elfogadását még a mai napra kéri. Az egyik a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása, a másik pedig a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosítása. Mindkettőt az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület, azonban a tegnapi, illetve az azt megelőző napon az alapító okiratra vonatkozóan a Kincstártól hiánypótló végzést kaptunk, amelyek többségében formai átvezetéseket igényelnek. 

M i c h l  József polgármester jelzi, hogy a 4. - Költségvetési igények - és a 34. - A Tata, Fazekas utca 25. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés  meghozatala  - napirendi pontokat visszavonja. 

Kérdés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a 4. és a 34. napirendek  kivételével,
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

      1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról 
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető

Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész
Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektekhez 
     Előterjesztő: Michl József polgármester 
     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési    
irodavezető
        
Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések:

	Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5 számú pályázat

         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó: 	  Lakos Zsuzsa projektkoordinátor


Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

A tatai Angolkert működtetési terve a projekt fenntartási időszakában
         Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
         Előadó:	  Lakos Zsuzsa projekt koordinátor



    6. Tata településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése   Agostyán városrészben
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

   7. Egyes közterületek felülvizsgálata Kocsi utca  térsége
       Előterjesztő: Michl József polgármester
       Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések                                                                  

A.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló tájékoztató
        Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
        Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
           Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens
       Meghívott:	 Megyeri Imre – Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 

       B.) Biztosíték nyújtása a Tatai Távhő Kft részére 
       Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
       Előadó:        dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   
                                           vagyongazdálkodási csoportvezető 

	A Tata Energia Kft. Felügyelő Bizottságába történő tagjelölés

         Előterjesztő:  Michl József - polgármester
         Előadó:          dr. Fogarasi Richárd – városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető 

	A Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása

          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
Meghívott:     Berczelly Attila vezérigazgató Tatai Városkapu Zrt. 

11. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítási kérelme
          Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
     Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
                           Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
 vagyongazdálkodási csoportvezető




12. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. hasznosítási tervvázlata a Tatai Helyőrségi Klub hasznosítására I. olvasat
         Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
         Előadó:	 Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

    13. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő   bizottságainak     beszámolója az éves tevékenységükről
          Előterjesztő:  Michl József polgármester
          Előadó:          dr. Fogarasi Richárd a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
                                 Fekete Gyula a Tatai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő 
    bizottság elnöke
                                 Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu Zrt. 
    felügyelő bizottság elnöke
                                 Primász Rezső a Tatai Városgazda Kft. felügyelő 
    bizottság elnöke
                                Schwarzenberger István a Tatai Városfejlesztő Kft. 
    felügyelő bizottság elnöke
                                Varga László a Tatai Fényes Fürdő Kft. felügyelő bizottság 
    elnöke

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

   14. Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozása
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
         Meghívott:      Dr. Laky Zoltán Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és     Rendelőintézet főigazgató
                                Dr. Horváth Róbert ügyeleti szolgálat vezetője
                                Zámbó Zsuzsanna területi védőnő 

   15. Tata Város Esélyegyenlőségi Programja         
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens
                     Valusek Helga projekt ügyintéző
         
  16. Az Intézmények Gazdasági Hivatala Alapító Okiratának, valamint 
        a Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó önállóan 
        működő gazdálkodó szervezetek között a gazdálkodási feladatokról 
        készített megállapodás módosítása 
        Előterjesztő: Michl József polgármester 
        Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
        Meghívott:     Riszter Jánosné az IGH mb. igazgatója



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

  18. Tata Város Kulturális koncepciója 2014-2020. (I. olvasat)
        Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
        Előadó:         Bálint Anita humán irodavezető 
                              Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
        Meghívott:     Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. ügyvezető 
igazgatója
                              Schmidtmayer Richárd, Kuny Domokos Múzeum mb. ig.
                              Márkusné Sinkó Ildikó, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
igazgatója

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:
 
   19. A Bonéráb Kft. kérelme  
        Előterjesztő: Michl József polgármester
        Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és     vagyongazdálkodási csoportvezető
        Meghívott:     Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője

   20. Tata, Váralja u. 4. szám alatti ingatlan (Művelődési Ház) állapotával 
        kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala
        Előterjesztő: Michl József polgármester
        Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 

Személyi jellegű előterjesztések:

  21. 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 pályázók 

Beszámolók, tájékoztató

      22. A képviselő-testület által alapított közalapítványok 2012. évi beszámolói
          Előterjesztők:  Pákozdi Szabolcs a Szakmai Képzésért Közalapítvány        Kuratóriumának Elnöke
             Horváth József a Szociális Háló Közalapítvány  Kuratóriumának Elnöke
                                 Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
             Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány   Kuratóriumának Elnöke

    23. Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. évi   tevékenységéről,                    
    Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző
    Előadó:         dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

Egyéb:

    24. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
    Társulási Megállapodás felülvizsgálata 
    Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
    Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 
          Meghívott:    Kovács Miklós projekt irodavezető 

    25. A "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetése
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                               dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

    26. A Tata Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, valamint  a    Bizottság szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

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

28. Megállapodás a személy- és küldeményszállítási feladatok ellátására
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
    Lantainé Nagy Mária Pénzügyi és városfejlesztési iroda vezetője
                           Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője

     29. Vértesi Erdő Zrt. emlékoszlop állítási kezdeményezése a Magyar 
 Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete volt székházának helyén 
Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 

30. Autómentes Nap megrendezése Tatán
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó: 	   Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 

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

32. Interpellációk, kérdések.


Z á r t  ülés keretében:

     33. A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2013. évi                                                          odaítélése
           Előterjesztő: Michl József polgármester      
           Előadó:         Sárközy Klára szervezési csoportvezető 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
307/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a 2013. június 26-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező I-35-18/2013. sz. meghívón szereplő témákat – kivéve 4. Költségvetési igények  és a 34. A Tata, Fazekas utca 25. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntés  meghozatala  - az  alábbiak szerint tárgyalja meg:


N A P I R E N D : 

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések:

      1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról 
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
	Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész

Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektekhez 
     Előterjesztő: Michl József polgármester 
     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési    
irodavezető
        
Pályázathoz kapcsolódó előterjesztések:

	Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5 számú pályázat

         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó: 	  Lakos Zsuzsa projektkoordinátor


Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés:

A tatai Angolkert működtetési terve a projekt fenntartási időszakában
         Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
         Előadó:	  Lakos Zsuzsa projekt koordinátor

    6. Tata településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése   Agostyán városrészben
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

   7. Egyes közterületek felülvizsgálata Kocsi utca  térsége
       Előterjesztő: Michl József polgármester
       Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

Gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések                                                                  

A.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló tájékoztató
        Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
        Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
           Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens
       Meghívott:	 Megyeri Imre – Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 

       B.) Biztosíték nyújtása a Tatai Távhő Kft részére 
       Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
       Előadó:        dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   
                                           vagyongazdálkodási csoportvezető 

	A Tata Energia Kft. Felügyelő Bizottságába történő tagjelölés

         Előterjesztő:  Michl József - polgármester
         Előadó:          dr. Fogarasi Richárd – városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető 

	A Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása

          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
Meghívott:     Berczelly Attila vezérigazgató Tatai Városkapu Zrt. 

11. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítási kérelme
          Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
     Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
                           Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
 vagyongazdálkodási csoportvezető

12. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. hasznosítási tervvázlata a Tatai Helyőrségi Klub hasznosítására I. olvasat
         Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
         Előadó:	 Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

    13. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő   bizottságainak     beszámolója az éves tevékenységükről
          Előterjesztő:  Michl József polgármester
          Előadó:          dr. Fogarasi Richárd a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
                                 Fekete Gyula a Tatai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő 
    bizottság elnöke
                                 Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu Zrt. 
    felügyelő bizottság elnöke
                                 Primász Rezső a Tatai Városgazda Kft. felügyelő 
    bizottság elnöke
                                Schwarzenberger István a Tatai Városfejlesztő Kft. 
    felügyelő bizottság elnöke
                                Varga László a Tatai Fényes Fürdő Kft. felügyelő bizottság 
    elnöke

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések:

   14. Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozása
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
         Meghívott:      Dr. Laky Zoltán Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és     Rendelőintézet főigazgató
                                Dr. Horváth Róbert ügyeleti szolgálat vezetője
                                Zámbó Zsuzsanna területi védőnő 

   15. Tata Város Esélyegyenlőségi Programja         
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens
                     Valusek Helga projekt ügyintéző
         
  16. Az Intézmények Gazdasági Hivatala Alapító Okiratának, valamint 
        a Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó önállóan 
        működő gazdálkodó szervezetek között a gazdálkodási feladatokról 
        készített megállapodás módosítása 
        Előterjesztő: Michl József polgármester 
        Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
        Meghívott:     Riszter Jánosné az IGH mb. igazgatója

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

  18. Tata Város Kulturális koncepciója 2014-2020. (I. olvasat)
        Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
        Előadó:         Bálint Anita humán irodavezető 
                              Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
        Meghívott:     Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. ügyvezető 
igazgatója
                              Schmidtmayer Richárd, Kuny Domokos Múzeum mb. ig.
                              Márkusné Sinkó Ildikó, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
igazgatója

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:
 
   19. A Bonéráb Kft. kérelme  
        Előterjesztő: Michl József polgármester
        Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és     vagyongazdálkodási csoportvezető
        Meghívott:     Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője
   20. Tata, Váralja u. 4. szám alatti ingatlan (Művelődési Ház) állapotával 
        kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala
        Előterjesztő: Michl József polgármester
        Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 

Személyi jellegű előterjesztések:

  21. 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 pályázók 

Beszámolók, tájékoztató

      22. A képviselő-testület által alapított közalapítványok 2012. évi beszámolói
          Előterjesztők:  Pákozdi Szabolcs a Szakmai Képzésért Közalapítvány        Kuratóriumának Elnöke
             Horváth József a Szociális Háló Közalapítvány  Kuratóriumának Elnöke
                                 Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
             Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány   Kuratóriumának Elnöke

    23. Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. évi   tevékenységéről,                    
    Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző
    Előadó:         dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

Egyéb:

    24. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
    Társulási Megállapodás felülvizsgálata 
    Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
    Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 
          Meghívott:    Kovács Miklós projekt irodavezető 

    25. A "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetése
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                               dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

    26. A Tata Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, valamint  a    Bizottság szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

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

28. Megállapodás a személy- és küldeményszállítási feladatok ellátására
      Előterjesztő: Michl József polgármester
      Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
    Lantainé Nagy Mária Pénzügyi és városfejlesztési iroda vezetője
                           Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője

     29. Vértesi Erdő Zrt. emlékoszlop állítási kezdeményezése a Magyar 
 Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete volt székházának helyén 
Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 

30. Autómentes Nap megrendezése Tatán
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó: 	   Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 

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

32. Interpellációk, kérdések.


Z á r t  ülés keretében:

     33. A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2013. évi                                                          odaítélése
           Előterjesztő: Michl József polgármester      
           Előadó:         Sárközy Klára szervezési csoportvezető 





N a p i r e n d :

      	Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) ÖR módosításáról 
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető


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 tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

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

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet,
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (VI.28) 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 :

Rendelet-tervezet Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész

M i c h l  József polgármester felkéri Kiss Zsolt főépítészt, tegye meg az előterjesztéshez a kiegészítését.

K i s s  Zsolt főépítész elmondja, az állami főépítész véleménye a mai napon érkezett meg, melyben a három témakörből az egyiket nem javasolta elfogadásra, a Remeteségi Gottwald Hotel környékének szabályozását, melyet formai, és nem szakmai okokból tett meg. Megvizsgálják a kifogásokat, ezért készült egy módosító rendelet-tervezet, és határozati javaslat, melyből kivették a jelzett területre vonatkozó részeket. Ez a szerkezeti tervről szóló határozati javaslat 2. bekezdés 4. bekezdés b.) pontja, és a településszerkezeti módosítás leírásáról szóló melléklet 2. pontja, valamint a Gottwald környékét ábrázoló szerkezeti terv. A rendelet-tervezetből az 5. §., 7. §. 2.bek.c.) pontja, illetve a Gottwaldra vonatkozó tervlapok kikerültek.
Kiosztásra került a rendelet-tervezet, és a főépítész véleménye, kiemelve sárgával a lényegi dolgokat. 

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 bizottság a főépítész véleményének ismerete nélkül, a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Azt gondolja, a főépítész által elmondott kiegészítés nem azt jelenti, hogy ennek a területnek a szabályozását nem javasolják, hanem meg kell nézni, hogy jogilag rendbe legyen minden, és későbbiekben újra visszatérnek rá. 

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 kiosztott új határozati javaslatot, 
Tata Város Képviselő-testülete módosítja Tata város településszerkezeti tervét a következők szerint:
(1) A Fellner Jakab utcai buszforduló térsége vonatkozásában 
a) a 461/22 hrsz. zöldterületből a meglévő buszforgalmi épület körül beépítésre szánt különleges közlekedési területbe sorol át egy kb. 420 m2-nyi területet,
b)	a 461/23 hrsz. árok telket közlekedési és közmű területből zöldterületbe,
c) a 473/1 hrsz. közterület egy részét közlekedési és közmű területből zöldterület területfelhasználásba 
sorolja át.

(2) Tata város településszerkezeti leírása módosul illetve kiegészül a határozat mellékletét képező „Településszerkezet módosításának leírása"-val.
(3) Tata város településszerkezeti terve módosul illetve kiegészül a határozat terve határozat mellékletét képező „Tata város, településszerkezeti fedvényterv – 2013” feliratú tervlappal 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
308/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Tata szerkezeti tervéről szóló 128/2002.(IX.25.) önkormányzati határozat 
 módosításáról és kiegészítéséről

Tata Város Képviselő-testülete módosítja Tata város településszerkezeti tervét a következők szerint:
(1) A Fellner Jakab utcai buszforduló térsége vonatkozásában 
a) a 461/22 hrsz. zöldterületből a meglévő buszforgalmi épület körül beépítésre szánt különleges közlekedési területbe sorol át egy kb. 420 m2-nyi területet,
b)	a 461/23 hrsz. árok telket közlekedési és közmű területből zöldterületbe,
c) a 473/1 hrsz. közterület egy részét közlekedési és közmű területből zöldterület területfelhasználásba 
sorolja át.

(2) Tata város településszerkezeti leírása módosul illetve kiegészül a határozat mellékletét képező „Településszerkezet módosításának leírása"-val.
(3) Tata város településszerkezeti terve módosul illetve kiegészül a határozat terve határozat mellékletét képező „Tata város, településszerkezeti fedvényterv – 2013” feliratú tervlappal 

Határidő:	2013. június 27.
Felelős:	Michl József polgármester

A TELPÜLÉSSZERKEZET MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

1. Fellner Jakab utcai buszforduló
1.1 A településszerkezet módosítása szükséges a Fellner Jakab utcai buszfordulónál, mivel a forduló közepén a 461/22 hrsz. telken áll egy forgalmi épület, ami a Volán vállalat tulajdonába ment át. Ennek tulajdoni bejegyzését gátolja, hogy a 461/22 hrsz. telek közterület, így a rendezési tervek módosítása szükséges a forgalmi épület és ahhoz kialakítandó telek közterületből való kivonásához.

1.2. A zöldterület területe csökken a forgalmi épülethez kialakítandó kb. 420 m2 alapterületű beépítésre szánt különleges közlekedési terület besorolású telekkel, és megnő azzal, hogy a zöldterület kiterjed a 461/ 22 hrsz. telek határáig, és kiterjed a 461/23 hrsz. árok telekre is, ami közlekedési és közmű területből zöldterületbe kerül át.
	A 473/1 hrsz. telek közlekedési és közműterület része egy 10 és egy 4 m–es sávra szűkül, és a fennmaradó rész a valós funkciójának megfelelően zöldterületi területfelhasználásba kerül át. Ezzel a biológiai aktivitásérték csökkenése is elkerülhető.
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S z a v a z á s r a  bocsátja a kiosztott rendelet-tervezetet
Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) módosításáról, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő rendeletet alkotja:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete
a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)


N a p i r e n d :

Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektekhez 
     Előterjesztő: Michl József polgármester 
     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                           Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési    
irodavezető
        

M i c h l  József polgármester utal a korábbi tárgyalásokra, és arra, hogy felhatalmazást kapott, illetve a költségvetésbe is betervezték, hogy keressenek külső finanszírozást uniós projektjeink önerejéhez, ezért van most a testület előtt a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. ajánlata. Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy a Takarékszövetkezeti Bank Zrt. is megkereste önkormányzatunkat, most az előterjesztésben az előbbi szerepel, mert a másik javaslat csak néhány napja érkezett. 
Javasolja, amennyiben most ebben a formában támogatja a képviselő-testület, hogy elinduljon a szerződés előkészítése, most az elvről kell dönteni, hogy az ajánlatot ilyen összegben elfogadják, és a részletekre a szerződés kidolgozása során van lehetőség javítani. Javasolja majd a következő ülésen, kerüljön kiírásra közbeszerzés, mert ezzel a közbeszerzési értékhatárt átlépnénk, ha még egy hasonló nagyságrendű összeget hitelben felvenne az önkormányzat. 
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 testületet, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

G e r é b i  Ákos képviselő hozzászólásában elmondja, nem vett részt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén, ezért most hívja fel arra a figyelmet, ami az előterjesztésből hiányzik, illetve a megalapozásból hiányzik. Említi az előterjesztés, és nagyjából ki is számolható, hogy milyen költségvetési terhet jelent az önkormányzat költségvetésében, de nem az idei, hanem a következő években. Ha kedvező trendet számolnak az alapkamat változásával, akkor a jövő évre 4 % körüli alapkamattal számolva, és a következő évekre feltételezve, bár nem túl sok esély van rá, de a számítás kedvéért 2 %-os alapkamattal, 4 %-os kamatfelárral számolva, ez a költségvetésre közel 100 MFt-os terhet jelent az adósságszolgálatban, beleértve a törlesztéseket is. Tehát közel 80 MFt-tal terheli meg átlagosan a három év visszafizetési idejének a költségvetését.  Hiányos az előterjesztés, mert ugyan ma látszik az új finanszírozásban, bár a tényszámai még nem ismertek, hogy hogyan alakul az önkormányzat mozgástere.Hiányzik még az is, amelyet az előterjesztés is ír, hogy a korábban felvett svájci devizahitel, kötvénykibocsátás adósságszolgálati terhei változni fognak az állami szerepvállalás miatt, de nem lehet pontosan látni ennek kihatását. Azért nem támogatja a mostani döntést, mert ezeknek az információknak a  birtokában lehet ezt megtenni. Az önkormányzat mozgásterét, részben a belépő új feladatok finanszírozása miatt is, részben pedig az adósságszolgálat változása miatt is, érdemes lenne végiggondolni, főleg egy olyan időszakban, amikor már a 2015. évet követően nem ez az összetételű képviselő-testület fogja az adósságszolgálatot, a költségvetést tervezni. Azt gondolja, tekintettel az új ajánlatra, és a közbeszerzésre is, a végső döntéssel meg kellene várni az információkat.

K i r á l y  István képviselő elmondja, az év elején a kormány az önkormányzatunk adósságállományának jelentős részét átvállalta, aminek lehet örülni, bár vannak negatív hozadékai is, mert pár ingatlant át kellett adni ingyen és bérmentve az államnak, az oktatás áldásos tevékenysége miatt. Ez a gesztus a kormánytól nem jogosít fel bennünket arra, hogy újra a teljes eladósodás felé vegyük az irányt. Semmiféle külső hitelforrás felvételét nem támogatja.

B o r s ó  Tibor képviselő jelzi, a költségvetési rendelet a teljes adósságállomány kamatának és törlesztő összegének finanszírozását tartalmazza. Arról is mindenki tud, ha ez 50 %-os állami átvállalás, ezáltal ebben az évben az adósságszolgálati terhünk 100 MFt-tal kevesebb. A képviselőtársam által említett összeg – 80-90 MFt-os nagyságrendű összeg - belefér ebben az évben, és mivel a következő években ezeket a terheket továbbra is be kell építeni a költségvetésbe, továbbra is úgy gondolja, nem plusz terhet jelent a hitel elfogadása. Amikor aláírták ezt a programot, és amikor többször beszéltek róla, nem merült fel, hogy plusz terhet jelentene a jelenlegi költségvetésbe. A másik dolog, amiért azt javasolja a Polgármester úrral együtt, hogy fogadjuk el ezt a határozati javaslatot az, hogy ma az egyik projektünk bírálóbizottsága pozitív döntést hozott annak érdekében, hogy az Ökoturisztikai központ pályázati projektünknek nyertesét fogadja el a döntőbizottság.  Ez azt jelenti, ez a projekt elindulhat, amihez szükséges a hitel része, közel 110 MFt-os nagyságrendű összegben, hogy a polgármester a kiviteli szerződést alá tudja írni, még akkor is, ha ennek az összegnek a felhasználása ebben az évben nem kerül kifizetésre. 
Még egyszer elmondja, pénzügyileg nem terheli pluszba a város költségvetését, viszont a folyamatok nem nagyon csúsztathatók el, esetleg egy hétig, de gondolja, addig nem akarnak rendkívüli testületi ülést összehívni. Javasolja a határozat elfogadását.

M i c h l  József polgármester hangsúlyozza, európai uniós projekthez, tehát fejlesztéshez kívánjuk ezt a forrást felhasználni, nem működésre. A működés rendben van, a város ilyen szempontból biztonságban van. Fejlesztési szempontból is biztonságban van, egy részét tudjuk saját forrásból biztosítani, egy részét viszont mindenképpen valamilyen külső forrásból kell finanszírozni. Az egyik az Ökoturisztikai központ fejlesztése, a hozzátartozó kerékpárút és parkoló építés, illetve a másik projekt az Angolkert, aminek szintén most van a bírálat közelében a közbeszerzése. Ez a két nagy projekt, amelyet hosszabb évek óta szervezünk, készítünk elő, most érkezik el oda, hogy a tényleges megvalósítás megtörténjen. Ezért hozta a testület elé, és ezért javasolja, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Az valóban úgy van, ahogy Gerébi Ákos képviselő mondta, hogy folyamatosan csökken az alapkamat, és várható ennek további csökkenése, ami azt jelenti, a teljes hiteldíj-mutató is csökken. A 250 MFt kamatösszege 40 MFt körüli összeget tesz ki, ha ebben az ütemezésben tudjuk visszafizetni. Azt gondolja, ezért az összegért megéri ezt a döntést meghozni, és így hozzájuthatunk a 250 MFt-os fejlesztési hitelhez.

További hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 2013. június 4-én kelt ajánlatát 250.000 EFt fejlesztési célú hitel felvételére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Uniós projektek megvalósításához 250.000 E Ft fejlesztési célú hitelfelvételéhez a tárgyalásokat lefolytassa, és a szerződést előkészítse melyet

a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
309/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 2013. június 4-én kelt ajánlatát 250.000 EFt fejlesztési célú hitel felvételére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Uniós projektek megvalósításához 250.000 E Ft fejlesztési célú hitelfelvételéhez a tárgyalásokat lefolytassa, és a szerződést előkészítse.

Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Michl József polgármester
              dr. Kórósi Emőke jegyző



N a p i r e n d :

Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5 számú pályázat
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó: 	  Lakos Zsuzsa projektkoordinátor


M i c h l  József polgármester elmondja, a polgármesteri hivatalunknál ennek részben már van előzménye, és ezt a lehetőséget szeretnék kihasználni, ami 100 %-ban finanszírozott pályázat. Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor ezt a pályázatot Tata városa benyújtja.
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 bizottságot, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 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 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a pályázat benyújtását.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5 számú pályázat benyújtását és megvalósítását, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
310/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című 
ÁROP-1.A.5 számú pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a Szervezetfejlesztés önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5 számú pályázat benyújtását és megvalósítását

Határidő:	2013. június 28.
Felelős:	Michl József polgármester
		dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

A tatai Angolkert működtetési terve a projekt fenntartási 
időszakában
          Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
          Előadó:	  Lakos Zsuzsa projekt koordinátor


M i c h l  József polgármester köszönti Berczelly Attila vezérigazgatót, mint előterjesztőt, aki jelezte, nem kívánja szóban kiegészíteni az anyagot.
Jelzi, érkezett egy kiegészítés, amelyet a bizottság kért a Vezérigazgató úrtól, amely kiosztásra került.

K i r á l y  István képviselő kérdése, ha az Angolkertben létrejön a beléptetőrendszer, fizetőssé válik, hány parkőr munkájára lesz szükség? 

M i c h l  József polgármester elmondja, ez egy javaslat, amit Vezérigazgató úrtól kértek, természetesen a képviselő-testület fog dönteni arról, hogy milyen korlátozás, nem korlátozás, többletlehetőség van, mielőtt elindulna az a médiában, vagy egymás között, hogy  fizetős lesz az Angolkert. Jelzi, egyenlőre erről nincs szó. Amit kértek, azt megvizsgálta a Vezérigazgató úr, de kéri, mondja el a feltett kérdésre a válaszát.

B e r c z e l l y   Attila vezérigazgató, mint  előterjesztő hangsúlyozza, valóban a felújítást követően létrejön egy komoly érték, amit attól kezdve más struktúrában, más szemlélettel kell védeni, ugyanakkor vannak kritériumok, amelyeket teljesíteni kell, és egy bizonyos látogatói kör számára valóban fizetős lesz. Emellett azonban azokat a hagyományokat szeretnék tiszteletben tartani, és szeretnék, hogy azok, akik eddig az Angolkertet térítésmentesen használták, azok használhassák ezután is. Ez technikai kérdés. Gondoljanak arra, hogy a bankokba is a kártyánkkal bejutunk pénzt felvenni. Minden technikai kérdés lesz, de ugyanakkor mivel ez egy teljesen új megközelítés, ezért ki kell találni, hogyan a legésszerűbb ezt megoldani. Azt tudják, hogy a turista is egy bizonyos pont felől közelíti meg leggyakrabban az Angolkertet, ugyanakkor a tataiak más pontok felől is meg tudják közelíteni. Itt sok minden múlik azon, mennyi forrásunk lesz a technikai kiszolgálásra. Parkőrre, biztonsági őrre vonatkozóan elmondja, annyi kell majd, amennyi a tulajdonos számára megbízhatóan sugallja azt, hogy megvédjük az ott keletkezett értékeket, de ez a technikai rész kialakulása után dönthető el. Kis technika, sok parkőr, sok technika, kevés parkőr. 

M i c h l  József polgármester további 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 bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 8 tagja, 6 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az Angolkert működtetési programját.

Borsó Tibor képviselő hozzászólásában elmondja, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén is megdicsérte Vezérigazgató urat, mert elindult az a gondolkodásmód, hogy ne csak a pályázatíró szemüvegén keresztül nézzék a működtetést, hanem teljesen más rendszerből. Úgy gondolja, óriási lépést tettek afelé, hogy az önkormányzat ezzel a projekttel, ami több százmilliós értéket fog előállítani, megfelelő védelemmel, működtetéssel, jó marketinggel jobban tudja hasznosítani a tataiaknak és az ide látogatóknak. Úgy gondolja, ez hozadékot fog hozni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy ez még mindig jelentős önkormányzati költségvállalást igényel majd a költségvetésből, de elég jelentős, közel 25 %-os csökkenés a korábbi elképzeléseknek. Úgy gondolja, ez már egy jó kiindulási alap ahhoz, ha a képviselő-testület úgy dönt, továbbengedi ezt a formát, akkor egy komplett üzleti tervben már megkockáztatható, hogy a most még működési veszteségként jelentkező  bevételi- és kiadási oldalak összege egy-két éven belül ledolgozható, és rentábilisan működtethető a rendszer. Úgy gondolja, ez lenne a cél, és az első komoly lépést minden érintett megtette. Ehhez gratulál Vezérigazgató úrnak, és megköszöni a civil szervezeteknek, cégeknek  is az aktív közreműködést, akik ebből a projektből nem csak azt látták, hogy az önkormányzat valahova elkölti az európai uniós pénzt, hanem értéket és hasznot látnak a fejlesztésben, és részt vesznek a programban.

K i r á l y  István képviselő elmondja, egyetértenek az elképzelésekkel, és  valóban, ha értéket visznek oda, azt meg kell védeni. A belépőjegyek szedésével is egyetért, viszont minden településnek az a törekvése, hogy a helyi lakosok minél olcsóbban, a látogatók pedig fizessenek a látványosság megtekintéséért. Azzal nem ért egyet, hogy ezt Tata kártyához köti az előterjesztésben a vezérigazgató, hiszen sok idős is lejár a Cseke-tóhoz, és nem hiszi, hogy a 80 éves nyugdíjasnak meg lehetne magyarázni, hogy vegyen Tata kártyát. Azt mondja, ne kössék Tata kártyához az ingyenes belépési jogot, hanem lakcímbejelentő kártyával lehessen ingyenesen látogatni.

G e r é b i  Ákos képviselő egyetért azzal, hogy valóban óriási lépést tett az előterjesztés az elvégzendő feladatok meghatározásában. A projekt korábban erre vonatkozóan olyan forrásokat, költségeket tartalmazott, amelynek a valósághoz nagyon kevés köze volt. Szerinte ez nincs még kész, és ahogy szokott lenni, nyilván a pályázat elszámolásához szükségesek olyan indikátorok, amelyek teljesülhetnek. A gondja az, mint ahogy szokott lenni általában az ilyen típusú tervezéseknél, hogy a források túltervezettek, a költségek alultervezettek. Végiggondolható a belépődíj összege is, hiszen jelentős közösségi pénzek vannak benne, és meghatározható, hogy ezért mit nyújtunk.  Ha olyan nívós programot akarunk kivinni a Szabadtéri színpadra, ami nem az alaphelyzetet, hanem a mobil lelátóval kiegészített nézőteret tölti meg, az a költséget elviszi. Örülne, ha nullára kijönne, nem, hogy valamilyen bevételt generáljon.
Azt gondolja, első megközelítésben végiggondolható ez a projekt, de ezzel még dolgozni kell, hogy végrehajtható terv készüljön, hiszen az önkormányzat összes fejlesztésében, amit az európai uniós forrásokból megvalósított, alapvetően az önkormányzat saját forrásainak a felhasználását terhelik a működtetés, fenntarthatóság tekintetében is.

H o r v á t h y   Lóránt alpolgármester kiemeli a kamerás őrzést, és felügyelet is lesz, ami tovább fokozza, hogy az értékek folyamatosan védelem alatt legyenek. Örömmel olvasta, és tekintette át azt  a részletességet, alaposságot, ahogy a Tatai Városkapu Zrt. átgondolta a feladatot, és beleérzett a feladat sokszínűségében, kihívásában. Jónak tartja azokat az indikátorokat, amelyeket az utóbbi időben kapcsoltak be az Angolkert látogatottságához. Véleménye szerint, még érdemes lenne az Edzőtáborral felvenni a kapcsolatot, hogy ezt az erőt ezáltal fokozni lehessen. Az Edzőtábor területén is vannak olyan rendezvények, amelyek esetleg könnyebben bekapcsolhatók az Angolkert programjában. Ezt kellene kiaknázni.
A kiosztott kiegészítéssel kapcsolatban javaslata, áttekintve a mobil lelátó használatát, piaci, nem piaci, egyéb variációk esetében más összegek jönnek ki, amit esetleg át kellene tekinteni. Érzi, hogy az egyszeri felszerelés, odaszállítás, visszaszállítás a leggazdaságosabb megoldás, de a mobil lelátó használatánál ennél nagyobb gazdasági pontencia van. Jó lenne olyan rendezvénytervet átgondolni, ami tartalmazhat olyat is, hogy május 15-től, augusztus 31-ig a mobil lelátónak ott kell lenni, mert minden hétvégén, vagy minden második hétvégén rendezvény van. De ha a második variációt nézik, amikor ez sokkal kevesebb, akkor azt lenne jól megvizsgálni, úgy ütemezni, sűríteni a mobil lelátós rendezvényeket, hogy egyéb időszakokban, más területen lehessen használni. Ennek lehetőségét nem vetné el, és nem kötné csak az Angolkerthez, de természetesen ez csak akkor lenne elsődleges szempont, ha kellő intenzitással az üzemeltető, a Tatai Városkapu Zrt. nem tudná programmal megtölteni a megújuló Angolkertet.

B e r c z e l l y   Attila vezérigazgató még egyszer elmondja, nem a belépődíj a kérdés, mert a tatai lakosok, illetve a kedvezményezettek a nyitott időszakban korlátlanul igénybe vehetik, de azt szeretnék, ha a zárt időszakban is be tudnának lépni azok a tataiak, akik egyébként azt eddig is használták. Ez csak úgy lehetséges, ha regisztrált belépés lesz, amihez technika kell. A technikai kérdésnél azért említette a bankot, mert be tudnak menni a bankautomatához úgy az ajtón, hogy a bankkártyát lehúzzák az ajtón, amit valószínűleg regisztrál, hogy ki lépett be, esetleg azt is, ha kimegy. Azt meg tudnák oldani, hogy ne csak a nyitvatartási időben tudják látogatni az Angolkertet a tataiak, de ehhez viszont intelligens kártya kell. A lakcímkártya képtelen arra, hogy egy technika nyomon kövesse a belépési időszakot, de képzeljék el azt a bejáratot, ami úgy van kiépítve, hogy odamegyek a kártyámmal, lehúzom, és beenged bármikor. Ezt kell megoldani. Azt gondolja, a Tata kártyához számos olyan egyéb szolgáltatás is tartozik, és fog tartozni a jövőben, ami valószínűleg a 80 évesek számára is érdekessé, keresetté teheti ezt a dolgot. A 80 évesekről is el tudja képzelni azt, hogy számukra nem nagy gond egy ilyen kártyahasználat. 
A mobil lelátó lehetőségét meg kell vizsgálni, de a fenntarthatósági időszak alatt a pályázaton elnyert eszközöket a pályázati célokra lehet használni. Egyenlőre annak lehetősége, hogy ezt hogyan tudják máshol bevetni, az legyen egy távolabbi kérdés. A szétszedés és összerakás nagyon komoly technikailag felügyelt feladat, hiszen nagy felelősséggel tudnak arra tömegeket ráengedni. Komoly műszaki előírás alapján tudnak dolgozni. Reméli, hogy a stáb, amit az Angolkertnél fel tudnak állítani, megszerzi azt a képességet, hogy ezt önmaga tudja majd végezni, mert különben olyan cégre szorulnának rá, aki csak vásárolt szolgáltatásban terheli a kiadási oldalát a későbbi üzemeltetőnek.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A Tatai Angolkert működtetési terve a projekt fenntartási időszakában” című tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a tervezet 4.8. pontjában található partneri megállapodások előkészítésére, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
311/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tájékoztató a Tatai Angolkert működtetési tervéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A Tatai Angolkert működtetési terve a projekt fenntartási időszakában” című tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a tervezet 4.8. pontjában található partneri megállapodások előkészítésére.

Határidő: értesítésre - 2013. július 15.
Felelős:    Michl József polgármester
                  Berczelly Attila vezérigazgató



N a p i r e n d :

    	 Tata településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése   
           Agostyán városrészben
           Előterjesztő: Michl József polgármester
           Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

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 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, ami már a kivetítőn is szerepel, hogy a „kérelmező költségviselése mellett” jöjjön létre a szabályozási terv módosítása.

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a „kérelmező költségviselése mellett” szövegrésszel történő kiegészítéssel,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

	támogatja a Paxnatura Kft. és Természetes Életmód Alapítvány kezdeményezését, hogy az alapítvány kezelésében lévő 01100/5, 01100/6 és 01116 helyrajzi számú ingatlanon emlékerdőt létesítsen.


	kezdeményezi Tata-Agostyán városrész  településrendezési eszközeinek módosítását a  01100/5, 01100/6 és 01116 helyrajzi számú ingatlanok egy részén emlékerdő - urnás temetési hely létrehozhatósága érdekében a kérelmező költségviselése mellett,


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:





Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
312/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tata-Agostyán városrész  szerkezeti és szabályozási terve módosításának kezdeményezéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

  1. támogatja a Paxnatura Kft. és Természetes Életmód Alapítvány kezdeményezését, hogy az alapítvány kezelésében lévő 01100/5, 01100/6 és 01116 helyrajzi számú ingatlanon emlékerdőt létesítsen.

	kezdeményezi Tata-Agostyán városrész  településrendezési eszközeinek módosítását a  01100/5, 01100/6 és 01116 helyrajzi számú ingatlanok egy részén emlékerdő - urnás temetési hely létrehozhatósága érdekében a kérelmező költségviselése mellett.


Határidő: 2013. július 31.
Felelős:   Michl József polgármester


N a p i r e n d :

   	Egyes közterületek felülvizsgálata Kocsi utca  térsége
       	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

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, az előterjesztésben foglaltakat egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 

1.      Kocsi utca – Kocsi út térségében
a Kocsi út térségében
a Május 1. úttól a belterületi határig a Kocsra vezető út Kocsi útként
Dózsa György út és Május 1. út közötti, 464/5 helyrajzi számú közterület és a Kocsi utca – Kocsi út 3 szakaszának külön-külön elnevezésére a következők szerint:
a Kossuth tértől a Nemzeti Összetartozás teréig Kocsi utcára
a Nemzeti Összetartozás teréről a Dózsa György úti csomópontig ……………. Utcára
a Május 1. úttól a belterületi határig Kocsi útra
a Kocsi utcát érintően a 179 helyrajzi számú, jelenleg Kocsi utca nevű közterület
		A:	 Tornyos utcára
		B:	...............
a Fellner Jakab úti buszforduló területét érintően a 461/22 és 461/23 helyrajzi számú közterületek …………….. térre
2. a Táncsics Mihály utat érintően a Táncsics Mihály út 120/2 helyrajzi számú szakaszának Május 1. útra,	
a Széles csapás dűlőt érintően a 460/7 helyrajzi számú közterület Széles csapás utcára 
4. Újhegy területét érintően  a 4. dűlő Ősz utcára
    való elnevezésének társadalmi egyeztetését.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
313/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Egyes közterületek elnevezésének társadalmi egyeztetéséről

Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi 

1.      Kocsi utca – Kocsi út térségében
a Kocsi út térségében
a Május 1. úttól a belterületi határig a Kocsra vezető út Kocsi útként
Dózsa György út és Május 1. út közötti, 464/5 helyrajzi számú közterület és a Kocsi utca – Kocsi út 3 szakaszának külön-külön elnevezésére a következők szerint:
a Kossuth tértől a Nemzeti Összetartozás teréig Kocsi utcára
a Nemzeti Összetartozás teréről a Dózsa György úti csomópontig ……………. Utcára
a Május 1. úttól a belterületi határig Kocsi útra

a Kocsi utcát érintően a 179 helyrajzi számú, jelenleg Kocsi utca nevű közterület
		A:	 Tornyos utcára
		B:	...............
a Fellner Jakab úti buszforduló területét érintően a 461/22 és 461/23 helyrajzi számú közterületek …………….. térre

a Táncsics Mihály utat érintően a Táncsics Mihály út 120/2 helyrajzi számú szakaszának Május 1. útra,	

a Széles csapás dűlőt érintően a 460/7 helyrajzi számú közterület Széles csapás utcára 

4. Újhegy területét érintően  a 4. dűlő Ősz utcára
    való elnevezésének társadalmi egyeztetését.

Határidő: 	2014. december 31.
Felelős: 	Michl József polgármester


N a p i r e n d :

A.) A Tatai Távhőszolgáltató Kft. jövőbeni működéséről, valamint a koncesszióval kapcsolatos feladatok meghatározásról szóló tájékoztató
          Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető
             Mürkl Levente  környezetvédelmi és energetikai referens
         Meghívott:	 Megyeri Imre – Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető 

         B.) Biztosíték nyújtása a Tatai Távhő Kft részére 
         Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
         Előadó:        dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   
                                           vagyongazdálkodási csoportvezető 

M i c h l  József polgármester jelzi, két részből áll az előterjesztés, melyet javasol külön tárgyalni. Köszönti Megyeri Imrét a Tatai Távhőszolgáltató Kft ügyvezetőjét.

ponttal kapcsolatban:

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 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás lehetőségére adja meg a szót.

G e r é b i   Ákos képviselő elmondja, a korábbi előterjesztésekhez képest néhány pontosítás történt. Felhívja a figyelmet, mint ahogy a hitelfelvételnél is, hogy jó lett volna látni a sok szám mellett, hogy kb. mennyibe fog ez kerülni?
Ma ugyan látszik az, hogy komoly anyagi ráfordítása marad az önkormányzatnak. Az, hogy ez mennyi lesz, az attól függ, hogy mennyit sikerül a tartozásokból behajtani. Nagyjából a 100 MFt körüli összeg látható, hogy meg lesz. 
 
B o r s ó  Tibor képviselő szerint, egyre tisztábban láthatunk a távhő pénzügyi helyzetéről az ez évi működését tekintve, ami részben köszönhető a Kft. felügyelő bizottság két tagjának – Fekete Gyula, Viczena József – az elvégzett munkájáért, hogy ezt az előterjesztést, határozati javaslatot sikerült úgy összeállítani, hogy az önkormányzatnak minél kevesebb pénzügyi ráfordítással sikerüljön konszolidálni úgy ezt a társaságot, hogy azokat a feladatokat, amelyek még hátra vannak, el tudja végezni. Hangsúlyozza, ebben nagyon nagy szerepe van az új ügyvezetőnek is. Amivel nem ért egyet, az az előterjesztésben lévő megfogalmazás, hogy a közel nyolcvanegynéhány milliós kintlévőségekből hetvenmillió forintot úgy lát jelenleg a Kft. vezetése és a felügyelő bizottság két tagja is, hogy nem behajtható követelésként kell majd azzal számolni. Azt gondolja, az utolsó pillanatig is arra kell törekedni, hogy a közpénzből fenntartott cég összes vevői kintlévőségét behajtani szükséges. Ezt természetesen abban a formában, amilyenben működött eddig a cég, nem lehet megoldani, de azt szeretnék várni, milyen eszközökkel, milyen módon, milyen rövidtávú ráfordításokkal lehet ezt elvégezni. Azt gondolja ez fontos kérdés ha az egész évet nézik. A mostani feladat, ami szeptemberig látható, az egyértelmű. Kéri az előterjesztőktől, Alpolgármester úrtól is, illetve az ügyvezető igazgatótól, hogy szeptemberben a költségvetés módosításakor készítsenek még egy leltárt, nézzék meg, milyen lehetőségek vannak, és az önkormányzatnak még mekkora összeggel kell segíteni a Kft. megmaradó tevékenységének a működését, vagy milyen módon lehet a vevői kintlévőségeket behajtani, beszedni.

G e r é b i  Ákos képviselő megjegyzi, nem azt mondta a hozzászólásában, hogy 100-150 MFt-ot bele kell tenni, de lehessen látni, hogy mennyi az az összeg, ami „bentragadt” a távhőben, a tevékenység megszüntetése kapcsán. Nyilván itt látszik az, hogy körülbelül mennyi az, amit fizetni kell, egyszer a 45-50 MFt-os nagyságrend, amiből 30 MFt a tagi kölcsön és a többi a saját közvetlen forrásunk, helytállás a hitelért, és a többi attól függ, hogy a korábbi felhalmozott tartozásokból mennyit tudnak behajtani. Ennek sokféle eszköze, módja van, végig kell számolni. 

H o r v  á t  h y  Lóránt alpolgármester jelzi azt, hogy a kulcsot átadták a távhő 25 éves további működtetésére. Ez azt a helyzetet is teremti, hogy a visszamaradó Távhőszolgáltató Kft. létszáma, munkatársai arra fognak koncentrálni, hogy a cég további működését a lehetőséghez képest, a leghatékonyabban végezzék. Ez a követelések és kintlévőségek minél hatékonyabb behajtását jelenti. A tartozásaink kiegyenlítését, és a kiszámlázott tételeink minél hatékonyabb bevételét intézzék. Ez az egyetlen komoly feladat, ami az erőiket lekötik majd. Jó megoldás lesz az, hogy év végén nézzük meg, hogyan állunk ebben a kérdésben. Az biztos, hogy az akkori helyzet egy olyan állapotot fog tükrözni, ami előrevetíti a további lépéseket és lehetőségeket a cég működésében is, valamint a kötelezettséget is már tisztázni fogja számunkra.

M i c h l  József polgármester úgy fogalmaz, azzal, hogy leadta az önkormányzat a távhőt, ezzel átadtuk a további feladatokat az új cégnek. Ami feladat itt maradt, az egyrészt az a pénz, amit már beletettünk a távhőbe korábban tagi hitelként, vagy egyéb módon, a kérdés az, hogy ebből mennyi jön még vissza, mennyit tudnak ebből visszaszedni. Új forrásokat a távhő számára már nem szeretne adni. A kintlévőséget kell a távhő cégnek folyamatosan behajtani. Itt hívja fel a távhővel fűtő tataiak figyelmét, azoknak a figyelmét különösen, akik tartoznak, hogy tegyék meg, hogy az elmaradásukat befizetik, mert ezzel csökkenthetik a város gondját, és nem másoknak kell kifizetni helyettük a tartozást. Ez a kicsi cég ezzel karbantartható és a költségeit folyamatosan meg tudja termelni. A feladat az, olyan új tartalmat, feladatot szabni a távhőnek, amelyből folyamatosan lesz bevétele, és hosszú, vagy rövid idő alatt meglátjuk, milyen programot tudunk összeállítani, termelje vissza azt a pénzt, amelyet korábban az önkormányzat ebbe a cégbe beletett.

Köszöni a hozzászólást, és szavazásra bocsátja az a.) ponthoz tartozó határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa:
	a Pannon Takarék Bank Zrt. és az Önkormányzat között 2011. december 22-én létrejött kezesi szerződés alapján jóváhagyja, hogy az önkormányzat megtérítse a Pannon Takarék Bank Zrt. irányába a követelése összegét, amelynek fedezetére a 2013. évi költségvetés 841 235 számú Környezet és természetvédelem szakfeladat „készfizető kezesség biztosítása a Tatai Távhőszolgáltató Kft. likvid hitel visszafizetésére” sora szolgál, továbbá felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ezzel kapcsolatos iratokat aláírja.

30 000 E. Ft összegű tagi kölcsönt biztosít azzal, hogy a kölcsönt 2013. december 20-ig vissza kell fizetni, felhatalmazza a polgármestert, hogy a I/11-156/2013. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tagi kölcsön szerződést aláírja, az összeget a 2013. évi költségvetés 841 235 számú Környezet és természetvédelem szakfeladat „Tatai Távhő Kft. átszervezésével kapcsolatos költségek” sora, a fennmaradó összeget a 2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék terhére biztosítja, és felkéri, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésről gondoskodni szíveskedjen.
	Felkéri az ügyvezetőt, hogy a I/11-156/2013. sz. előterjesztés 1. mellékletében szereplő kintlévőség, követelés kezelési pénzforgalmi kimutatásban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a bevételek és kiadások pénzügyi rendezéséről.
A 252/2013. (V.15.) Tata Kt. határozatát visszavonja és az alábbi rendelkezést hozza:
a társaság üzemeltetésében lévő nagy értékű tárgyi eszközökön végzett beruházások: 29.152.473,- Ft + 7.871.168 Ft ÁFA értékét, összesen 37.023.641 Ft-ot 2013. április 30. napi könyv szerinti értéken az önkormányzat megtéríti annak érdekében, hogy a 2012. 12. 12-én megkötött koncessziós szerződés szerint a Koncesszornak átadásra kerülhessenek. 
A beruházási kiadás fedezete:
- a 2009. október 2-án az önkormányzat és a Kft. között a távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközök, közművek üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződés 2012. évi bérleti díj (a bérleti díj után befizetendő áfát a Menert spol s.r.o. által a 2009. március 25. napján megkötött koncessziós szerződés megszegése miatt beérkező kártérítési díj fedezi);
- a Menert spol s.r.o. által a 2009. március 25. napján megkötött koncessziós szerződés megszegése miatt beérkező kártérítési díj;
- a Tatai Távhőszolgáltató Kft. részére 2012.07.05-én a karbantartási feladatokra és a 2012.11.30-án a meghibásodott vezetékszakasz kijavítására adott kölcsön megtérülése utáni kamatbevétel.
A tárgyi eszközök vételárából 2013. június 27. nappal kiegyenlítésre kerül a 2009. október 2-án kelt üzemeltetési szerződés alapján fizetendő 2012. évi bérleti díj, a 2012.07.05-én kelt, a 2012. évi karbantartási feladatok biztosítására adott tagi kölcsön a jegybanki alapkamattal növelten teljes egészében, továbbá a 2012.11.30-án kelt, a meghibásodott vezetékszakasz kijavításának költségeire adott tagi kölcsön tőke és kamat része 475 621,- Ft értékben, valamint a társaság határidő szerint befizeti az értékesítést terhelő 7.871.168 Ft ÁFA-t a NAV-nak. A koncessziós szerződés alapján az önkormányzat a beruházás ÁFA-ját visszaigényli. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló, I/11-156/2013. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást aláírja, amely tartalmazza az üzemeltetési szerződés megszüntetését is, továbbá felkéri, hogy a költségvetés szeptemberi módosításakor ennek az átvezetéséről gondoskodjon, 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:






Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
314/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Tatai Távhő Kft. jövőbeni működésével kapcsolatban:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató Kft. tulajdonosa:
	a Pannon Takarék Bank Zrt. és az Önkormányzat között 2011. december 22-én létrejött kezesi szerződés alapján jóváhagyja, hogy az önkormányzat megtérítse a Pannon Takarék Bank Zrt. irányába a követelése összegét, amelynek fedezetére a 2013. évi költségvetés 841 235 számú Környezet és természetvédelem szakfeladat „készfizető kezesség biztosítása a Tatai Távhőszolgáltató Kft. likvid hitel visszafizetésére” sora szolgál, továbbá felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ezzel kapcsolatos iratokat aláírja.

30 000 E. Ft összegű tagi kölcsönt biztosít azzal, hogy a kölcsönt 2013. december 20-ig vissza kell fizetni, felhatalmazza a polgármestert, hogy a I/11-156/2013. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tagi kölcsön szerződést aláírja, az összeget a 2013. évi költségvetés 841 235 számú Környezet és természetvédelem szakfeladat „Tatai Távhő Kft. átszervezésével kapcsolatos költségek” sora, a fennmaradó összeget a 2013. évi költségvetés felhalmozási tartalék terhére biztosítja, és felkéri, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésről gondoskodni szíveskedjen.
	Felkéri az ügyvezetőt, hogy a I/11-156/2013. sz. előterjesztés 1. mellékletében szereplő kintlévőség, követelés kezelési pénzforgalmi kimutatásban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a bevételek és kiadások pénzügyi rendezéséről.
A 252/2013. (V.15.) Tata Kt. határozatát visszavonja és az alábbi rendelkezést hozza:
a társaság üzemeltetésében lévő nagy értékű tárgyi eszközökön végzett beruházások: 29.152.473,- Ft + 7.871.168 Ft ÁFA értékét, összesen 37.023.641 Ft-ot 2013. április 30. napi könyv szerinti értéken az önkormányzat megtéríti annak érdekében, hogy a 2012. 12. 12-én megkötött koncessziós szerződés szerint a Koncesszornak átadásra kerülhessenek. 
A beruházási kiadás fedezete:
- a 2009. október 2-án az önkormányzat és a Kft. között a távhőszolgáltatáshoz szükséges eszközök, közművek üzemeltetésére létrejött üzemeltetési szerződés 2012. évi bérleti díj (a bérleti díj után befizetendő áfát a Menert spol s.r.o. által a 2009. március 25. napján megkötött koncessziós szerződés megszegése miatt beérkező kártérítési díj fedezi);
- a Menert spol s.r.o. által a 2009. március 25. napján megkötött koncessziós szerződés megszegése miatt beérkező kártérítési díj;
- a Tatai Távhőszolgáltató Kft. részére 2012.07.05-én a karbantartási feladatokra és a 2012.11.30-án a meghibásodott vezetékszakasz kijavítására adott kölcsön megtérülése utáni kamatbevétel.
A tárgyi eszközök vételárából 2013. június 27. nappal kiegyenlítésre kerül a 2009. október 2-án kelt üzemeltetési szerződés alapján fizetendő 2012. évi bérleti díj, a 2012.07.05-én kelt, a 2012. évi karbantartási feladatok biztosítására adott tagi kölcsön a jegybanki alapkamattal növelten teljes egészében, továbbá a 2012.11.30-án kelt, a meghibásodott vezetékszakasz kijavításának költségeire adott tagi kölcsön tőke és kamat része 475 621,- Ft értékben, valamint a társaság határidő szerint befizeti az értékesítést terhelő 7.871.168 Ft ÁFA-t a NAV-nak. A koncessziós szerződés alapján az önkormányzat a beruházás ÁFA-ját visszaigényli. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló, I/11-156/2013. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást aláírja, amely tartalmazza az üzemeltetési szerződés megszüntetését is, továbbá felkéri, hogy a költségvetés szeptemberi módosításakor ennek az átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő:	2013. június 30. illetve a költségvetési rendelet soron következő 
                     módosítása
Felelős: 	Michl József polgármester
		Dr. Kórósi Emőke jegyző



ponttal kapcsolatban:

M i c h l  József polgármester elmondja, a KEOP pályázaton elnyert távhővezeték cseréjére vonatkozó önerő támogatásáról, biztosításáról van szó, amelyről korábban már a képviselő-testület több alkalommal is tárgyalt. Azt is mindenki tudja, ez az összeg, a koncessziós díjban már az önkormányzat számlájára befolyt. Hozzáfűzi, az a cég, akivel korábban bírósági perben pozitív elbírálásra jutottak, komoly összeget megfizetett abból a tartozásból, amelyet a bíróság megítélt az önkormányzat számára. Az az összeg is a távhő hozadéka, tehát az is beszámítható, a korábbi mínuszokat jól ellentételezi.
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 5 tagja, Alpolgármester úr javaslatára is az 1363/95 hrsz-ú ingatlanra javasolja a jelzálogjog bejegyzését.
 
G e r é b i  Ákos képviselő elmondja, az a tagi kölcsön, amit az önkormányzat kölcsönadott a távhőnek a csőprojekthez, ez a fele volt az önerőnek, a másik fele a pályázati pénz volt. Érdeklődik, sikerült-e lehívni ennek az összegnek egy részét, vagy legalább felét? Nagyjából látható, hogy a tevékenység befejezése mennyibe kerül, hogy a további működéshez szükséges feltételek és költségek mekkorák lesznek, de nagyságrendileg majdnem ezt a mértéket fogja elérni. Véleménye szerint, nagyjából meg lehetett volna legalább az előterjesztésben becsülni, hogy kb. mennyi lesz.
Barátságtalannak tartja, hogy a Dalkia nem járult hozzá ahhoz, hogy a saját telkére jegyeztessen be jelzálogjogot. Ez azért is érdekes, mert neki nulla a kockázata, vagy 2 %, másrészt hozzájut egy olyan szolgáltatáshoz a projekt keretében, amit az előrehozott koncessziós díjjal megfizetett, de a beruházás értéke a duplája. Az önkormányzat mozgásterét, bár nem hosszú idejű jelzálogról van szó, de szűkíti az ilyen  típusú korlátok, miközben a Dalkiának nincs kockázata, nyugodtan hozzájárulhatott volna a megvalósulásig  a jelzálog bejegyzéshez. Elképzelhetetlen hogyan tudna anélkül szolgáltatni, hogy ez ne működjön legalább 5 évig. Ugyanez a probléma a hitelfelvételnél is, hogy olyan dologi biztosíték áll mögötte, ami gátolja ennek a felhasználását, vagy legalábbis megnehezíti, ha ennek ténylegesen az értékesítésére sor kerül. Ugyanez a Fényes melletti területnél is.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete 
	hozzájárul, hogy a Tata Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, tatai 1363/95 hrsz-ú, ingatlanra, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részére, első ranghelyű jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, a KEOP-5.4.0/11-2011-0018 jelű pályázat megvalósításához, a projekt zárónapjáig, 127.033 806,-Ft összegű támogatás erejéig.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a I/11-189/2013 számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező jelzálogjog szerződés alapján és a megállapodást írja alá, 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
315/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Biztosíték nyújtása a Tatai Távhő Kft részére

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete 
	hozzájárul, hogy a Tata Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, tatai 1363/95 hrsz-ú, ingatlanra, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részére, első ranghelyű jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, a KEOP-5.4.0/11-2011-0018 jelű pályázat megvalósításához, a projekt zárónapjáig, 127.033 806,-Ft összegű támogatás erejéig.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a I/11-189/2013 számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező jelzálogjog szerződés alapján és a megállapodást írja alá.

Határidő: értesítésre: 2013. július 15.
Felelős:    Michl József polgármester
	      dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

A Tata Energia Kft. Felügyelő Bizottságába történő tagjelölés
          Előterjesztő:  Michl József - polgármester
          Előadó:          dr. Fogarasi Richárd – városüzemeltetési és  vagyongazdálkodási csoportvezető 


M i c h l  József polgármester javasolja, hogy a Tata Energia Kft Felügyelő Bizottságába Horváthy Lóránt alpolgármestert jelöljük ki. Ő volt az, aki eddig is folyamatosan foglalkozott a távhővel, aki talán közülünk a legtöbbet tud a távhőről. Azt gondolja, az lenne a helyes, ha mindenkor a  képviselő-testület tagja lenne a felügyelő bizottság tagja a város részéről a koncessziós társaság felügyelő bizottságában. 

Kérdés, hozzászólás, vélemény, más javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Tata Város Önkormányzata és a Dalkia Energia Zrt. között, 2012. december 12-én létrejött koncessziós szerződés 13.1. pontja alapján, a Tata Energia Kft. felügyelő bizottságába, Horváthy Lóránt alpolgármestert jelöli, 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja,  egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
316/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Tata Energia Kft. Felügyelő Bizottságába történő tagjelölésről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Tata Város Önkormányzata és a Dalkia Energia Zrt. között, 2012. december 12-én létrejött koncessziós szerződés 13.1. pontja alapján, a Tata Energia Kft. felügyelő bizottságába, Horváthy Lóránt alpolgármestert jelöli.

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



 N a p i r e n d :

A Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 2013. évi prémiumfeladatának meghatározása
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens

A napirend tárgyalásán jelen van: Berczelly Attila a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója.

Michl József polgármester köszönti Berczelly Attila vezérigazgatót. Elmondja, elkészítették számára azt a feladatsort, amelyet az idei esztendőben  prémiumfeladatként elvárnak tőle. 
A határozati javaslat B. pontjában 50 %-ban javasolja megállapítani a prémiumösszeget.

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 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, az 50 %-os prémiumösszeggel.

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 prémiumfeladatokat, és az 50 %-os prémiumösszeget.

Michl József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az 50 %-os prémiumösszeggel, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója részére a 2013. évre a következő prémiumfeladatokat határozza meg:

	NYITOK” Nyitott Tanulási Központ gesztorszervezeti partnerség előkészítése és elindítása
	Tatai Angolkert projekt megvalósulást követő működési, szervezeti partnerkapcsolat kialakítása, a működtetés elindítása
	Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ működtetési koncepciójának   kidolgozása
	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöki feladatainak ellátása a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tagsági viszonyában
	 Tatai Ifjúsági Klub szervezeti működésének kialakítása

Művelődési ház műszaki állapotából következő beruházások irányítása
Elkészíti a Városkapu Zrt. 5 évre szóló fejlesztési tervét.

B.) a prémium összegét a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója részére 2013. évben kifizetendő alapbér 50 %-ában megállapítja.
	Félévkor a prémiumfeladatok teljesítése függvényében időarányos prémiumelőleg fizethető ki a polgármester aláírásával.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
317/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 2013. évi
prémiumfeladatairól

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója részére a 2013. évre a következő prémiumfeladatokat határozza meg:

	NYITOK” Nyitott Tanulási Központ gesztorszervezeti partnerség előkészítése és elindítása
	Tatai Angolkert projekt megvalósulást követő működési, szervezeti partnerkapcsolat kialakítása, a működtetés elindítása
	Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ működtetési koncepciójának   kidolgozása
	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöki feladatainak ellátása a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. tagsági viszonyában
	 Tatai Ifjúsági Klub szervezeti működésének kialakítása

Művelődési ház műszaki állapotából következő beruházások irányítása
Elkészíti a Városkapu Zrt. 5 évre szóló fejlesztési tervét.

B.) a prémium összegét a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója részére 2013. évben kifizetendő alapbér 50 %-ában megállapítja.
	Félévkor a prémiumfeladatok teljesítése függvényében időarányos prémiumelőleg fizethető ki a polgármester aláírásával.
	
Határidő: A.) pont: értesítésre: 2013. július 3.
		       prémiumfeladat teljesítésére: 2013. december 20.
                  B.) pont:  kifizetésre: 2013. december 31.
Felelős:  Michl József polgármester
	       Feladat teljesítéséért: Berczelly Attila vezérigazgató



N a p i r e n d :

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítási kérelme
          Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
     Előadó:         Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési irodavezető
                           Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
 vagyongazdálkodási csoportvezető


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 bizottsági ülésen más megvilágítás alá került az előterjesztő kérelme. Részben a kompromisszum feloldásaként, részben pedig annak érdekében, hogy az önkormányzat saját intézményeivel szemben sem az egész éves finanszírozását oldja meg az első kérésre, azt javasolta a bizottság, hogy az igényelt 10 MFt-os nagyságrendnek az I. félévben csak a felét biztosítsa a Városkapu Zrt-nek, s majd az I. féléves költségvetési beszámoló alapján, szeptemberben, térjenek vissza a hátralévő összeg igényére, szükségességére. Az elmondottakat a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal javasolta elfogadásra. A Vezérigazgató úr is elfogadta ezt a kompromisszumos megoldást, mert nem az egész összegre lenne szüksége a nyári időszakban a Városkapu Zrt-nek. Az előterjesztés határozati javaslata nem ezt tartalmazza.

Dr. K ó r ó s i  Emőke jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy abban a formában, ahogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság kérte, pénzügyileg nem volt rendezhető, de szerepel egy szerződéses változat, hogy támogatás formájában ezt az összeget megkapja a Városkapu Zrt.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a Tatai Városkapu Zrt. üzleti tervének módosítási kérelmét a jelenlévő 8 bizottsági tag, egyhangú, 8 igen szavazattal támogatja.

G e r é b i  Ákos képviselő hozzáfűzi, ezek azok a problémák, amelyre utalni szokott, hogy a működéshez szükséges forrásokat biztosítani kell, a szükséges mértékig. Ütemezésében, és nagyságrendjében is problémát okoz, hogy milyen felújítási költségekhez járul hozzá az önkormányzat. Ha halaszthatatlan felújítási költségek vannak, akkor tervezni kell. Az is látszik, hogy a művelődési házra költeni kell, de ezeket az összegeket akkor kellene megtervezni, amikor ezek szükségesek, mert viszik a működési tartalékot, ami más közszolgáltatások működéséhez esetleg hiányozhat. A fontossági sorrendeket nem lehet meghatározni, s ilyenkor a képviselő nem tud mást mondani, hogy azokat a költségeket, amelyek indokoltak, meg kell adni most,  miközben a Zrt. költségvetésében olyan összegek kerültek felhasználásra, amelyet nem biztos, hogy ebben az évben, vagy ilyen ütemezésben kellett volna megvalósítani.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

	a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítását az I.11-185/2013.sz. előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.


	megnöveli a 2013. évi költségvetésben, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt részére meghatározott 66 104 000 Ft összegű  önkormányzati támogatás összegét 11.100 000,-Ft-tal, amelyből 6.100 000,-Ft-ot a működési tartalék, 5.000 000,-Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére biztosít, felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon annak átvezetéséről.


	felhatalmazza a polgármestert az I.11-185/2013. számú előterjesztés 2. mellékletét képező támogatási szerződés módosítás aláírására.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
318/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének 
módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

	a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítását az I.11-185/2013.sz. előterjesztés 1. melléklete szerint elfogadja.


	megnöveli a 2013. évi költségvetésben, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt részére meghatározott 66 104 000 Ft összegű  önkormányzati támogatás összegét 11.100 000,-Ft-tal, amelyből 6.100 000,-Ft-ot a működési tartalék, 5.000 000,-Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére biztosít, felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon annak átvezetéséről.


	felhatalmazza a polgármestert az I.11-185/2013. számú előterjesztés 2. mellékletét képező támogatási szerződés módosítás aláírására.


Határidő: 	1.pont: 2013. június 30.
		2.pont: 2013. évi költségvetés módosítása
		3. pont 2013. július 15.
Felelős:  	Michl József polgármester
 		Berczelly Attila vezérigazgató



N a p i r e n d :

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. hasznosítási tervvázlata a Tatai Helyőrségi Klub hasznosítására I. olvasat
          Előterjesztő: Berczelly Attila vezérigazgató
          Előadó:	 Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető

M i c h l  József polgármester jelzi, I. olvasatos tárgyalásra kerül most sor. Több verziót vizsgált meg a Tatai Városkapu Zrt., hogy milyen módon lehetne a Helyőrségi Klubot hasznosítani. Véleménye szerint, jó javaslatok születtek, mindenképpen érdemes az anyag arra, hogy továbblépjenek, és valamilyen módon a II. olvasatnál olyan határozati javaslatot szeretne hozni, hogy valamelyik tervezésére akkor biztosítson forrást a képviselő-testület, és kezdődjön meg a tervezési rész. Utána tudnak pályázati, vagy egyéb forrásból támogatást szerezni a megvalósításhoz. Ebben a formában, ahogy az állam szeretné átadni a Helyőrségi Klubot, használhatatlan.

G e r é b i  Ákos képviselő felhívja a figyelmet, jók ezek az irányok, és egyetért azzal, amit Polgármester úr a bevezetőjében mondott, de végig kellene gondolni, hogy komolyan gondolják-e a jelenlegi művelődési központ épületének hosszú távú megtartását és felújítását. Az átmeneti időszakra a város kulturális intézményének működtetése szempontjából lehet, hogy többfázisú lenne az áttelepülés időszaka, hiszen a művelődési ház önmagában nem  vehető ki a rendszerből, hiszen civil szervezetek, városi rendezvények működnek ott, ami ilyen típusú intézményhez kötött. Nagy valószínűséggel arra nem lesz lehetőség, mert időben eltávolodik az épülő TAC sportcsarnok hasznosítása etekintetben, de végig kellene gondolni, és  átmeneti megoldásként esetlegesen együtt kezelve, úgy megvalósítani, hogy a város kulturális életében ne essen törés, beleértve a könyvtár és egyéb működést. A könyvtár szakmai véleményére is oda kell figyelni, hiszen amit megfogalmaztak, abban is van igazság. Javasolja azt is végiggondolni, hogy legyen egy olyan megvalósítási vonal, ami nem okoz törést a város kulturális életében.

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

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, a bizottság azzal egyetért, és abban az irányban javasolja a testületnek a továbbgondolkodást, hogy ne teremtsenek a meglévő művelődési házunknak egy újabb konkurenciát, inkább a könyvtár elhelyezése tűnik olyan lehetőségnek, ami a jelenlegi épület adottságához képest jobb lenne, illetve az épület frekventált helyét tekintve, komoly értéket képviselne. Ehhez azonban meg kellene vizsgálni a műszaki és pénzügyi lehetőséget is. A könyvtár jelenlegi strukturájában a raktárkérdés elég nagy felületet igényel, amit nem tud, hogy ott meg lesz-e. A bizottság azt javasolja, hogy a könyvtárra készüljön szélesebb kimunkálás.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, a bizottság hasonlóképpen a könyvtár irányába mozdult volna el, hiszen az önkormányzatnak már korábban is voltak elképzelései, kiváltani a művelődési ház ingatlanából a könyvtárat, hiszen köztudott, hogy sok pályázati, fejlesztési pénztől esik el a könyvtár, mert nem rendelkezik önálló hrsz-el. Egy önálló ingatlanban a városi könyvtár funkció lenne a legcélszerűbb, hiszen üzemeltetés szempontjából is eddig is az önkormányzat, mint kötelező kulturális feladatot látja el a városi könyvtár működését, és ennek következtében ugyan úgy költeni kellene a rezsire, egyébre. Kiváltható, és minimálisabb üzemeltetési költség lenne a hasznosítás után, mint a többi verzió, ami felsorolásra került. A civil szervezetek nehezen tudnak olyan pénzekhez jutni, hogy a rezsi és egyéb fenntartási költségeket kifizessék. Utal arra az előterjesztő, hogy a könyvtár megüresedett ingatlanrészét milyen funkciókkal tudná megtölteni, kiváltaná azokat a közösségi tereket, amelyek a helyőrségi klubban eddig működtek, és azokat át lehetne telepíteni a könyvtár ingatlanába, a megüresedett területekre. Ezekkel a javaslatokkal támogatja az előterjesztést a bizottság.

H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester elmondja, néhány évvel ezelőtt a képviselő-testület is azt tervezte, miként lehet hasznosítani a vár előtti területet. Jó dolgokat nem tudtak kitalálni, mert kötött volt a lehetőség.  Azzal, hogy a város nyert az intermodális csomópont kialakítására pályázati támogatást - tanulmány elkészítésére - ez már mozgást visz a rendszerbe, hiszen ha a buszpályaudvar elköltözik a vasútállomás mellé, akkor feltárul annak lehetősége, hogy az egész terület átgondolásra kerül. Addig is természetesen működnie kell a művelődési háznak. A mostani lehetőség azt az irányt erősíti, hiszen ha a könyvtár a művelődési házból el tud költözni, akkor egészen más koncepció alakítható ki, egy középtávú működést megcélzandó, egy új, más szemléletű művelődési központ alakítható ki a felszabaduló Volán pályaudvar területén. Ez a mozgás most elindult, hogy a könyvtár önálló intézményként kapjon helyet, erősíti ezt a lehetőséget is. A könyvtár önálló működését tervezték már a Kossuth téren is. Azt gondolja, a Helyőrségi Klub épülete egy fokkal több lehetőséget nyújt, mint a volt Zeneiskola épülete, ugyanakkor költségben is jelentősebb, amiben kellő kompromisszumokat kell hozni. A tervezés azért lenne fontos, hogy az átalakítás  nagyságrendjét tudják.

D i n g a  László képviselő aggálya, nem az előterjesztéssel, hanem annak mellékletével van, amelyet a könyvtár igazgatója jelez. A humán és ügyrendi bizottság ülésén abban mindenki egyetértett, hogy az öt variáció közül, amit a Vezérigazgató úr felsorol, a Móricz Zs. Városi Könyvtár elhelyezése a támogatott, de az előterjesztésben nem érzi azt, hogy a könyvtár nagy lelkesedéssel állna emögé az elképzelés mögé. Csak annyit ír le, hogy pozitívum, mint hely az ideális, utána  negatívum. Úgy gondolja, ez jóval nagyobb horderejű dolog, mint hogy ne lehessen együtt dolgozni, leülni, és ezt végigtárgyalni, hiszen I. olvasat, amelyben gazdasági számításról nincs szó. 

M i c h l  József polgármester köszöni a hozzászólásokat. Véleménye szerint, ez jól van, mert kellően szigorúak a vélemények, és először azt kell összeszedni, mik azok, amelyek akadályozhatják, hogy ez jól működjön. Természetes az, hogy az intézményvezetőink mindig a saját intézményük szemszögéből nézik csak egy-egy fejlesztés kérdéskörét, de a képviselő-testület kénytelen nagyobb összefüggéseket is áttekinteni. Azt gondolja, azokat a szempontokat kell összegyűjteni, ha a könyvtárat viszik a Helyőrségi Klubba, akkor ahhoz mi kell, milyen módon kell, és lehet átalakítani az épületet, mekkora felület kell. Ezt kell a tervezőtől megrendelni, hogy szakszerűen nézze meg, a meglévő jogszabályi paramétereket hogyan lehet oda beilleszteni. Ez történt a zeneiskola esetében is. Ezzel a tóvárosi részen is egy kulturális centrum lenne, amely az ott élőket közvetlenül tudja szolgálni. Marad egy művelődési ház a város közepén, és felső Tatán a Kossuth tér a fejlesztendő Farkasházy házzal az itt lévő intézményekkel együtt, szintén egy kulturális centrum lenne. Így a város  három meghatározó pontján tudják biztosítani az ott élőknek a kulturális területet.

B e r c z e l l y   Attila vezérigazgató  elmondja, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár   igazgatónője azt szerette volna hangsúlyozni a mellékletben, szép az az épület, jó is, csak véletlenül se higgye bárki, hogy a mostani állapotokban tudna az egy könyvtári funkciót kiszolgálni.   Azért fogalmazott óvatosan, és próbálta ezt az oldalát klasszikussá tenni a képviselő-testület számára.

M i c h l  József polgármester elmondja, nem is gondolták azt, hogy ebben az állapotában költözne oda a könyvtár. Legalább azt a minőséget szeretnék folytatni, amire valóban jó példa volt a zeneiskola átköltöztetése, és legalább ebben a minőségben kívánják a többi intézményünk fejlesztését elvégezni.

Köszöni a véleményeket, kéri a két intézményvezetőtől, tegyék meg, hogy ebben továbbra is együtt gondolkodnak, s rendszeresen ebben a témában keresik egymást, és a végleges olvasatban olyan formát szeretnének idehozni, amire a képviselő-testület kimondhatja a döntését.



N a p i r e n d :

    	Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő   bizottságainak     beszámolója az éves tevékenységükről
          Előterjesztő:  Michl József polgármester
          Előadó:          dr. Fogarasi Richárd a városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető
                                 Fekete Gyula a Tatai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő 
    bizottság elnöke
                                 Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu Zrt. 
    felügyelő bizottság elnöke
                                 Primász Rezső a Tatai Városgazda Kft. felügyelő 
    bizottság elnöke
                                Schwarzenberger István a Tatai Városfejlesztő Kft. 
    felügyelő bizottság elnöke
                                Varga László a Tatai Fényes Fürdő Kft. felügyelő bizottság 
    elnöke

A napirend tárgyalásán jelen van: Viczena József a Tatai Távhőszolgáltató Kft.
felügyelő     bizottság részéről, Fesselné Harsányi Marietta a Tatai Városkapu 
Zrt. felügyelő bizottság elnöke, Primász Rezső a Tatai Városgazda Kft. felügyelő  bizottság elnöke. 

M i c h l  József polgármester köszönti a felügyelő bizottságok megjelent képviselőit.
Kérdés nem lévén, megkérdezi, hogy a felügyelő bizottság megjelent képviselői kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést.

V i c z e n a  József a Tatai Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottsága részéről elmondja, a távhő jelentős átalakulási folyamatához tartozik az új helyzet, a fennmaradó távhő kft.-ben a feladatok elvégzése, amelyet június 7-én előzetesen tárgyaltak. A felügyelő bizottság szempontjából három szempontot emeltek ki, amelyet a továbbiakban hangsúlyosan szeretnének képviselni a tulajdonos érdekeit figyelembe véve. Az egyik a meglévő feladatok, amelyek lezárásra kerülnek, és áthúzódnak az új szervezeti struktúrában, ezeket maradéktalanul lezárni. Ennek fontos része a követelések behajtása, nagy hangsúlyt helyezve, hogy minél többet be lehessen hajtani a kintlévőségekből, ami jelenleg fennáll. Ezzel kapcsolatban a Kft. menedzsmentje végezze el maradéktalanul azokat a feladatokat, amelyek a csőprojekt megvalósításában ráhárulnak. A maradék erejéből, lehetőségeiből milyen plussz tevékenységet tud elvégezni, ami a korábbi gazdasági mutatókon valamilyen szinten javítani tud. Az ügyvezető igazgatót felkérték, hogy ezzel kapcsolatban készítsen június 1-től az elkövetkezendő időszakra egy üzleti tervet, amelyben ezek a szempontok érvényesülnek, dolgozza ki a folyamatát, és a módszerre tegyen javaslatot. A többit írásban, részletesen beterjesztettek, jelentős munkát végeztek az elmúlt időszakban, a sokrétű feladatból adódóan.

M i c h l  József polgármester megköszöni a felügyelő bizottságok munkáját. Érdekes, hogy a tulajdonost kell képviselni, és az önkormányzat és a cég közötti kapcsolatot tartani, erősíteni a tulajdonos befolyását. 

Hozzászólás, kérdés nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok (a Tatai Városgazda Kft., a Tatai Távhőszolgáltató Kft., a Tatai Városfejlesztő Kft., a Tatai Városkapu Zrt., a Tatai Fényes Fürdő Kft.) felügyelő bizottságainak éves tevékenységükről szóló beszámolót az I.11-180/2013. sz. előterjesztés melléklete szerint, 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
319/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak beszámolója az éves tevékenységükről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok (a Tatai Városgazda Kft., a Tatai Távhőszolgáltató Kft., a Tatai Városfejlesztő Kft., a Tatai Városkapu Zrt., a Tatai Fényes Fürdő Kft.) felügyelő bizottságainak éves tevékenységükről szóló beszámolót az I.11-180/2013. sz. előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: értesítésre: 2013. július 15.
Felelős:   Michl József polgármester



N a p i r e n d :

   	Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozása
          Előterjesztő:  Michl József polgármester
          Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető
         
A napirend tárgyalásán jelen van:  Dr. Laky Zoltán Árpád-házi Szent Erzsébet 
Szakkórház és  Rendelőintézet főigazgatója.

M i c h l   József polgármester köszönti dr. Laky Zoltán főigazgatót.
Megkéri Jegyző asszonyt ismertesse a szavazás menetét.

Dr. K ó r ó s i  Emőke jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat 2. és 8. pontjáról most nem kérnének szavazást, mivel a két pont megállapodást tartalmazza a jelenlegi fenntartó, illetve az önkormányzat között, amire vonatkozóan újabb szerződéstervezetet kaptak a főigazgató úrtól, amely tartalmát illetően további egyeztetések szükségesek. A rendkívüli testületi ülésre ezt az egy pontot visszahoznák. A 8. határozati javaslat a társulási megállapodás módosítását érinti, amelyet a 32. pontban jelzett, hogy a MÁK egyéb hiánypótlási felhívása miatt tárgyalni kell, ezt pedig bedolgozták ahhoz a határozati javaslatsorhoz, tehát ebben ott kérne döntést.

G e r é b i  Ákos képviselő elmondja, mivel az önkormányzat volt az átadója az intézménynek, amikor az egészségügyi intézményeinket átadtuk, akkor hogy hogy nem tudjuk, melyek azok az eszközök amelyek az alapellátáshoz szükségesek, vagy egyáltalán miért adtuk át annak idején a GYEMSZI-nek? 
Olyan szakember vezeti az intézményt, aki megfelelő képesítéssel - orvosi, vagy közgazdászi, orvosmenedzseri -  rendelkezik. Az előterjesztés tartalmazza, a költségek, a dologi kiadások között, hogy az ügyeleti szolgálat szakmai irányítása külön milyen költséggel jár. Ha egy orvos, vagy egészségügyi menedzser üzemelteti, akkor miért merül fel külön, az ügyeleti szolgálatnál szakmai irányítás, és ennek költségei?
A kórház beszámolójából a korábbiakban azt látták, hogy évesen mintegy 10 MFt-os vesztesége keletkezett a tevékenységben. Ha jól látja, erre a két hónapra nullszaldó körüli működési költség jön ki. Kérdezi, mi ennek az oka, mi miatt volt majdnem havi 1 MFt-os deficit, itt pedig néhány százezer forint híján fedezi a működés költségeit?

M i c h l  József polgármester jelzi, az utolsó kérdésre megkéri Főigazgató urat, reagáljon.
Az eszközökre vonatkozóan elmondja, amikor az átadás-átvétel volt, külön rögzítették, melyek azok az eszközök, amelyet az ügyelethez, vagy a védőnők használnak, tehát ezzel gond nincs, hogy ezeket az eszközöket visszavegyük. Azért került átadásra, mert ott használták, és a kórház volt az, amelyik az OEP finanszírozást és fizetéseket intézte. 
A vezető pályázatával kapcsolatban elmondja, az ügyeletszervező orvosnak a feladatköre, az ügyeletre vonatkozik. Az intézménynek pedig kell, legyen valaki vezetője, aki mind az öt területért felelni fog. Természetesen a későbbiekben a vezető feladata lesz, hogy eldöntse, kívánja-e személy szerint szervezni az ügyeletet, és akkor átveszi ezt a feladatkört is, vagy hagyhatja az eredeti  megoldásban, erre külön segítséget alkalmazhat.
A finanszírozás kérdésével kapcsolatosan elmondja, azt szeretnénk, ha ez kijöjjön ebből a kasszából, a kistérség valamennyivel hozzájárul a finanszírozáshoz, de most viszont vannak olyan költségek, amellyel nem számoltak, legalábbis ekkorával.

Dr. Laky Zoltán Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és  Rendelőintézet főigazgatója a finanszírozással kapcsolatban elmondja, 3200 m2-ről beszélnek, amit fűtenek folyamatosan. Ez a jelenlegi számadat. A változás abból áll, hogy egy célzottan erre a tevékenység ellátásra szolgáló, lényegesen kisebb alapterületű egységet kell fűteni, világítani, akár takarítani, energiával ellátni, és ilyen értelemben a ráfordítandó költségek megítélése szerint, alacsonyabb, tehát csökkenni fognak a jelenlegihez képest. Kezdettől fogva azt mondja, ezt a fajta váltást, változást jó iránynak tartja, maximálisan igyekszik támogatni is, bár hatékonyabb feladatellátást nem igazán vár ettől a változásról, de hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetést mindenképpen. Ha a gazdaságos üzemeltetés során megtakarítás keletkezik, és ez visszaforgatható az egészségügyre, akkor mégis csak hatékonyabbá válhat maga az ellátás is. 
Elhangzott az eszközleltár kérdése is, mellyel kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy tavaly májusban nagyon részletes leltár, elszámolás megtörtént, aminek akár a leltárelemeit, akár az egyes szerződési elemeit az átvevő is, és az átadó is CD lemezen rögzítette, tehát tartalmaznak minden információt. Ebből egy példány jelenleg is az önkormányzat birtokában van, egy példány az intézmény, és egy példány az új fenntartó, a GYEMSZI birtokában van, tehát a legapróbb lebontásig minden szerepel, legyen az eszköz, anyag, egyéb, a ráfordításokra, szerződésekre, jogosultságokra, követelésekre kiterjedő információ meg van. A jelenlegi helyzetben azért csak a tavalyi év májusáig lévő adatállományról beszélnek, mert az az, ami részükről, mint intézmény átadható bármikor az illetékes önkormányzat részére. Ha a legfrissebbre is igényt tart az intézmény, annak sincs akadálya, de arra meg kell kérni a fenntartói engedélyt.

M i c h l  József polgármester köszöni a választ, és kérés is, hogy ami az ügyelethez, védőnőkhöz tartozik, azt külön, önállóan válogassa le a kórház, és úgy tudják azt a leltárt is közösen leellenőrizni, használni.

Megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok véleményeit.

B o r s ó  Tibor képviselő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke elmondja, megtárgyalták az előterjesztést, és a II. határozati javaslathoz tettek javaslatokat, részben a szeptemberi bérkifizetés, illetve a jubileumi jutalom tekintetében.
A határozati javaslatokat a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

K a s z á l  József képviselő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke elmondja, nem ismerve Jegyző asszony által tett kiegészítéseket, az előterjesztés határozati javaslatait a bizottság jelenlévő 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta.

G e r é b i   Ákos képviselő utal az egy évvel ezelőtti átadásra, amikor is azt gondolta, hogy teljesen világos, hogy kié, melyik eszköz, de megnyugtatta az, amit Főigazgató úr mondott, hogy gyorsan szétválogathatók. A szakmai irányítást illetően azt gondolja, ha ez egy önálló intézmény lesz, aminek egyik feladata többek között az ügyelet szervezése, akkor az intézményvezető dolga lesz, hogy ezt szervezze. Korábban másképp volt, más szervezeti egységben működött, más feladata volt a kórháznak. A működési költségekkel elhangzottaknak örül, ha ez csak az épület nagyságától függően ennyit meg lehet spórolni, de nem nyugodt afelől, hogy az alapellátás több telephelyen, ráadásul sokkal kisebb telephelyen való működése a szolgáltatás színvonalát nem fogja kedvezőtlenül befolyásolni. Úgy gondolja, a GYEMSZI-nek korrekt javaslata volt, hogy a jubileumi jutalmakat ebben az évben osszuk meg. Nem lát arra nagy esélyt, hogy a GYEMSZI átvállalja ezt a költséget. A határozott időtartamú bérleti szerződéssel nem ért egyet, mert egy határozatlan idejű szerződést sokkal egyszerűbben felbontható egyrészt, másrészt pedig az a bérleti szerződés-tervezet, mely az előterjesztésben szerepel, abban az önkormányzatnak semmilyen lehetősége nincs arra, hogy felmondja a szerződést. Több francia bekezdésben tárgyalja a szerződés-tervezet, hogy a bérbeadónak milyen szabályok alapján van módja felmondani a szerződést, ami meglehetősen furcsa számára, hogy egy intézményt összeférhetetlen magatartás miatt akarja felmondatni a szerződést. Határozott idejű szerződésnél, ha az önkormányzat más megoldást akar találni, nem tud szabadulni, és a felmondás feltételei sincsenek benne. Ezzel nem ért egyet.

M i c h l  József polgármester a leltárkérdéssel kapcsolatosan elmondja, pontosan tudjuk, mi az ami jár az önkormányzatnak, és mi az ami kell az ügyelethez, védőnőkhöz. Itt arról van szó, hogy jelenleg egy leltárban szerepel a kórház-rendelőintézet összes eszköze, de tudjuk mi az, ami külön vannak. 
A bérleti szerződésre vonatkozóan, a 9. pont tartalmazza az önkormányzat felmondási lehetőségeit is. A bérbeadó nagyon komoly beruházást végez el ennek céljából, ezért javasolja ő is, hogy hosszabb időre kössünk, másrészt pedig az önkormányzat is így kapja meg a működési engedélyt, ha hosszabb, fix időre van pontos helye, hogy hol folyik ez a tevékenység. 
Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy a IV. határozati javaslatban, a benyújtott pályázatok véleményezésére a képviselő-testület, úgy ahogy a múzeum ügyében is tették, Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármestert, és Kaszál József humán és ügyrendi bizottság elnökét javasolja a véleményező bizottságba.
Az V. határozatban pedig Riszter Jánosnét javasolja. 

G e r é b i  Ákos képviselő felhívja a figyelmet arra, a szerződés 9. pontját figyelmesen végigolvasta, a közös megegyezéssel való megszüntetést tartalmazza, ha a helyiség megsemmisül, ha az arra jogosult felmond, ez a bérbeadó, bérlői jogutód nélkül megszűnik, aminek nincs esélye, legfeljebb akkor, ha az alapellátó intézményt valahova csatoljuk. Meghatározott idő letelik, akkor megszűnik, illetve ha a bérlő a bérleményt az engedélytől eltérő célra használja. Ez majdnem rendkívüli felmondási ok. Az önkormányzat érdekei, ha változtatni akarna ennek a struktúrának a működtetésében, nincsen benne. Ezzel változatlanul nem ért egyet.

M i c h l  József polgármester köszöni a javaslatot, semmi nem sürget etekintetben, úgy hogy javasolja, a 3.sz. mellékletet tekintsük I. olvasatnak, és kéri Gerébi Ákostól is a szövegszerű javaslatot tegye meg, és többi képviselőtársától is szívesen veszi. A bérbeadóval ezt a bérleti szerződés-tervezetet leegyeztették, de semmi akadálya, hogy további egyezetést tegyenek vele is.
Az 1.sz. mellékletre, az  átadás-átvételre vonatkozóan is még egy fordulót tesznek, és visszahozzák mind a kettőt a testület elé.
Kérdezi, a két személy jelölésével kapcsolatban, van-e más javaslat, ha nincs, akkor jelzi, hogy a VI. határozati javaslatnál az összegek pontosan bekerültek.
Jelzi, az I. IV. és V. határozati javaslatok elfogadásához minősített többség szükséges.

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

1.) Megnevezése:	TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ Intézmény

2.) Székhelye:	2890 Tata, Fürdő u. 19.

3.) Alapítás ideje:	2013. október 1.

4.) Alapításról rendelkező határozat: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozata

5.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 86., 88., valamint 93. §-ában foglaltak szerinti család- és nővédelmi gondozás, egészségügyi alapellátás, háziorvosi ügyeleti ellátás. Az intézmény az Eütv. 152. §-a alapján biztosítja az egészségügyi alapellátást.

6.) Alaptevékenysége
	
6.1 A család- és nővédelmi gondozás keretében a magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés 
Terhesgondozás során a gyermeket váró nő egészségi állapotának, családi, szociális és munkahelyi körülményeinek figyelemmel kísérése, az anya és a magzat egészségi állapotát figyelemmel kísérő külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok elvégzése.

6.2 Az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.
	  	         
7.)	Államháztartási szakágazati besorolás: 862100 Általános járóbeteg ellátás
8.)	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása
862102 háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 ifjúság-egészségügyi gondozás
862240 egyéb, m.n.s. járóbeteg ellátás

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.) Illetékessége, működési köre: 
		     
             - háziorvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában: 
               Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna
             - egyéb szakfeladatok vonatkozásában: Tata város közigazgatási területe
               

10.) Alapító szerv neve, székhelye: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                                                    2890 Tata, Kossuth tér 1.

11.) Irányító szerv neve, székhelye: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                    2890 Tata, Kossuth tér 1.

12.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatait Tata Város Önkormányzata irányítása alá tartozó Intézmények Gazdasági Hivatala (székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) látja el.

13.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézményvezetőt pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevezi ki Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet alapján.
Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára irányadó jogszabály: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény.

14.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.	
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony) az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya közfoglalkoztatott, melyre a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkajogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

Záradék: 

Jelen alapító okirat 2013. október 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 320/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
320/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:

A költségvetési szerv

1.) Megnevezése:	TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ Intézmény

2.) Székhelye:	2890 Tata, Fürdő u. 19.

3.) Alapítás ideje:	2013. október 1.

4.) Alapításról rendelkező határozat: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozata

5.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 86., 88., valamint 93. §-ában foglaltak szerinti család- és nővédelmi gondozás, egészségügyi alapellátás, háziorvosi ügyeleti ellátás. Az intézmény az Eütv. 152. §-a alapján biztosítja az egészségügyi alapellátást.

6.) Alaptevékenysége
	
6.1 A család- és nővédelmi gondozás keretében a magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés 
Terhesgondozás során a gyermeket váró nő egészségi állapotának, családi, szociális és munkahelyi körülményeinek figyelemmel kísérése, az anya és a magzat egészségi állapotát figyelemmel kísérő külön jogszabályban meghatározott vizsgálatok elvégzése.

6.2 Az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.
	  	         
7.)	Államháztartási szakágazati besorolás: 862100 Általános járóbeteg ellátás
8.)	Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása
862102 háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 ifjúság-egészségügyi gondozás
862240 egyéb, m.n.s. járóbeteg ellátás

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.) Illetékessége, működési köre: 
		     
             - háziorvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában: 
               Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna
             - egyéb szakfeladatok vonatkozásában: Tata város közigazgatási területe
               

10.) Alapító szerv neve, székhelye: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
                                                    2890 Tata, Kossuth tér 1.

11.) Irányító szerv neve, székhelye: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                    2890 Tata, Kossuth tér 1.

12.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatait Tata Város Önkormányzata irányítása alá tartozó Intézmények Gazdasági Hivatala (székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.) látja el.

13.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézményvezetőt pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevezi ki Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet alapján.
Az intézményvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Jogviszonyára irányadó jogszabály: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII. törvény.

14.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.	
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony) az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya közfoglalkoztatott, melyre a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkajogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

Záradék: 

Jelen alapító okirat 2013. október 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 320/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

Mich József

Dr. Kórósi Emőke
polgármester 

jegyző

Határidő: 	2013. július 10.
Felelős: 	Michl József polgármester 



S z a v a z á s r a  bocsátja a III. határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb vezetői beosztás ellátására a I/11-122/2013. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pályázati kiírás szerint.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
321/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb-vezetői pályázata kiírásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb vezetői beosztás ellátására a I/11-122/2013. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező pályázati kiírás szerint.

Határidő:	közzétételre, 2013. június 30.
Felelős: 	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a IV. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról az egészségügyi intézményekben rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- intézménye magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat véleményezésére a beosztás feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

A benyújtott pályázatok véleményezésére a Képviselő-testület felkéri:

	az Önkormányzat részéről Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármestert és  Kaszál József a humán és ügyrendi bizottság elnökét

a közalkalmazotti tanács tagját, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőt, és


-   a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjét, hogy a bizottság munkájában vegyen részt.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
322/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság megválasztásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról az egészségügyi intézményekben rendelkező 356/2008.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- intézménye magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat véleményezésére a beosztás feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

A benyújtott pályázatok véleményezésére a Képviselő-testület felkéri:

	az Önkormányzat részéről Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármestert és  Kaszál József a humán és ügyrendi bizottság elnökét

a közalkalmazotti tanács tagját, ennek hiányában a közalkalmazotti képviselőt, és


-   a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjét, hogy a bizottság munkájában vegyen részt.

Határidő: 2013. július 10.
Felelős:    Michl József polgármester 


S z a v a z á s r a  bocsátja az V. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozásához kapcsolódó előkészítő feladatokban való közreműködéssel 2013. július 1. napjától az intézményvezetői pályázat elbírálásáig felkéri  Riszter Jánosnét az Intézmények Gazdasági Hivatalának mb. vezetőjét.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
323/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozásának előkészítésére történő megbízásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény létrehozásához kapcsolódó előkészítő feladatokban való közreműködéssel 2013. július 1. napjától az intézményvezetői pályázat elbírálásáig felkéri  Riszter Jánosnét az Intézmények Gazdasági Hivatalának mb. vezetőjét.

Határidő: 2013. július 1.
Felelős:    Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a VI. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény 

1. működésének feltételéül szolgáló eszközök beszerzésére 2 M Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési céltartaléka során az egészségügyi alapellátási feladatokra elkülönített 5 MFt terhére és további 600.000 Ft-ot az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítás szakfeladatból átcsoportosított előirányzat terhére.
A finanszírozás folyósítása a gazdálkodási feladatokat ellátó IGH részére történik azzal, hogy a tárgyi eszközök beszerzéséről gondoskodjon.
2. 2013. évi költségvetését 26.555 EFt bevételi,  - OEP finanszírozás 23.363 EFt, önkormányzati fedezet 3.192 EFt - és 26.555 EFt kiadási főösszeggel, -  11.719 EFt személyi juttatás ennek járuléka 3.164 EFt,  9.072 EFt dologi kiadással, 2.600 EFt beruházási kiadással - tervezi. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 11 igen szavazattal,1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
324/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2013. évi 
költségvetésének tervezetéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény 

1. működésének feltételéül szolgáló eszközök beszerzésére 2 M Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési céltartaléka során az egészségügyi alapellátási feladatokra elkülönített 5 MFt terhére és további 600.000 Ft-ot az önkormányzati nem lakáscélú helyiségek felújítás szakfeladatból átcsoportosított előirányzat terhére.
A finanszírozás folyósítása a gazdálkodási feladatokat ellátó IGH részére történik azzal, hogy a tárgyi eszközök beszerzéséről gondoskodjon.
2. 2013. évi költségvetését 26.555 EFt bevételi,  - OEP finanszírozás 23.363 EFt, önkormányzati fedezet 3.192 EFt - és 26.555 EFt kiadási főösszeggel, -  11.719 EFt személyi juttatás ennek járuléka 3.164 EFt,  9.072 EFt dologi kiadással, 2.600 EFt beruházási kiadással - tervezi. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását készítse elő.

Határidő: 	2013. december 31. költségvetési rendeletbe történő beépítésre
Felelős: 	Michl József polgármester





N a p i r e n d :

   	Tata Város Esélyegyenlőségi Programja         
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         Takács Zoltán személyügyi referens
                      Valusek Helga projekt ügyintéző
         
M i c h l  József polgármester elmondja, 2012. januárjában fogadták el a jelenleg hatályos Esélyegyenlőségi Programunkat, melyet folyamatosan illik továbbfejleszteni, felülvizsgálni. Ennek megléte, és használata az uniós forrásokból elnyert, vagy az államháztartás alrendszereiből kapott állami támogatások esetében kérhetik, különösen, ha valamelyik pályázatnál előírás, hogy ennek meglétét is megvizsgálják. 
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 a rendkívüli ülésén megtárgyalta az Esélyegyenlőségi Programot, és azt a kiegészítést tette, hogy a képviselő-testület bízza meg a Polgármester urat, hogy a szerkezeti egységek összeállításánál, átalakításban vegyen részt.
Törvényileg az Esélyegyenlőségi Program megfelel, a bizottság jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja.

K i r á l y  István képviselő úgy emlékezik, már egyszer foglalkoztak ezzel a témával, és akkor is elmondta a véleményét egy bizonyos részéről az előterjesztésnek. Az előterjesztéssel és az esélyegyenlőségi programmal nincs nagy gondja, de vannak olyan fogalmak, amelyek meggyőződése szerint, Tatára nem vonatkoznak. Ilyen a negatív diszkrimináció, radikalizmus, és a szélsőséges megnyilvánulások erősödése, valamint a kirekesztettség fogalma.
A diszkrimináció véleménye szerint, nem helyi probléma, rasszista bűncselekményről sem hallott a városban. Nem beszélhetnek diszkriminációról akkor, amikor egy főiskolai jelentkezésnél pontelőnnyel indul a cigányember.  
A megszaporodó, erősödő radikalizmusról annyit mond el, hogy ez sem tatai probléma, viszont ha ez országos tendencia, akkor azt is meg kellene vizsgálni, hogy miért erősödik bizonyos országrészekben ez a radikalizmus. 
Azt vallja és azt hiszi, nem a bőr színe alapján kell megítélni egy embert, hanem adva van egy közösség, tatai közösség, azt kell megvizsgálni, hogy az adott egyén a közösségre építő, vagy romboló hatással van. Ha építő hatással van a közösségre, akkor helye van ebben a közösségben, viszont, ha rombolja a közösséget, akkor nyerje el méltó büntetését.


M i c h l  József polgármester egyetért az elmondottakkal, és a bevezető részben valóban vannak ilyen megfogalmazások. Kérése, ha szövegszerű javaslata van, azt juttassa el, és a következő változatban szívesen átfogalmaz több mondatot. Valóban ha sarkosan néznek át minden mondatot, valóban van javítanivaló. Nagyon jó volt a hozzászólás abból a szempontból is, hogy élesen jelezte képviselőtársa, valóban Tatán ezek a kérdések, ilyen formában nem jelentkeznek. A radikalizmussal nincs problémája, mert van pozitív kicsengése is, minden egyes hősünk, szentünk, ha nem lett volna radikális kellőképpen, akkor ma nem tisztelnénk eszerint őket. Azzal is egyetért, hogy az esélyegyenlőség és a közösségépítés szempontjából nagyon fontos, hogy mindenki a maximálisan a maga erejéhez képest, kivegye a közösségépítésből a feladatát, mert csak akkor van közös esélyünk arra, hogy ebben a városban, Tatán az emberek egyre jobban élhetnek. Köszöni a véleményt, észrevételt.

K a s z á l  József képviselő utal az előterjesztés 2. oldalára, ahol szerepel az, ennek meg van a törvény által előírt formátuma, és annak felsorolása, hogy mit kell tartalmaznia az esélyegyenlőségi programnak. Ez az előterjesztés a törvény által felvázolt és előírt alapokon nyugszik, és azt kívánja megoldásként javasolni, ami esetleg országos trendként jelentkezik, Tatára levetítve ha megjelenne, és mivel nem jelenik meg, de foglalkozni kell ezzel a tényezővel, mert országos szinten jelen vannak. Az esélyegyenlőségi programban, ha most jelenleg nincs is jelen, de meg kell tenni annak érdekében mindent, hogy bizonyos negatív dolgok ne szűrődjenek át a város életében.

M i c h l  József polgármester köszöni a kiegészítést. 

K i r á l y  István képviselő elmondja, ezzel semmi gondja nem lenne, ha ezt beleépítjük a programban, hogy jelen van Magyarországon, de azt is meg kellene magyarázni, hogy miért van jelen, miért erősödik Magyarországon a radikalizmus, és a szélsőséges megnyilvánulások.

M i c h l  József polgármester szerint a hozzászólások is azt tanúsítják, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, melyben kéri a képviselőtársak további együttműködését, és a szövegszerű javaslatait is. 

További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak tartja és elfogadja, melyet

a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
325/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tata Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak tartja és elfogadja.  

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


N a p i r e n d :

  	Az Intézmények Gazdasági Hivatala Alapító Okiratának, valamint 
        	a Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó 
önállóan működő gazdálkodó szervezetek között a gazdálkodási 
feladatokról 
        	készített megállapodás módosítása 
        	Előterjesztő: Michl József polgármester 
        	Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
       
A napirend tárgyalásán jelen van: Riszter Jánosné az IGH mb. igazgatója.

M i c h l  József polgármester köszönti Riszter Jánosnét mb. igazgatót.
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 testületet, hogy a bizottság jelenlévő 8 tagja, egyhangú, 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

M i c h l  József polgármester hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratát a következők szerint módosítja:
Módosító okirat
Az Intézmények Gazdasági Hivatala Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 395/2012. (X.31.) 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 az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül, mellyel egyidejűleg az 5-19. pontok sorszámozása 4-18. pontokra változik.
2.	Az alapító okirat 6. pontja a következőre módul:
	„6. Illetékessége, működési köre: Tata város közigazgatási területe”
3.	Az alapító okirat 10. pontja (az 1-7. francia bekezdésben szereplő óvodák elnevezésének módosulását, a 9. francia bekezdésben szereplő Szociális Alapellátó Intézmény törlését, és új bekezdésként a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény beiktatását követően) az a következőre módosul:
„10. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes pénzügyi, gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait:
10.1 Tatai Bartók Béla Óvoda,
10.2 Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda,
10.3 Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda,
10.4 Tatai Geszti Óvoda,
10.5 Tatai Kertvárosi Óvoda,
10.6 Tatai Kincseskert Óvoda,
10.7 Tatai Szivárvány Óvoda,
10.8 Csillagsziget Bölcsőde,
10.9 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.
10.10 Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény.”
4.	Az alapító okirat 8. pontjából a „1992. évi XXII. törvény, valamint a” szövegrész törlésre kerül.

5.	Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az „562 914 tanulók kollégiumi étkeztetése” és a „856 099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység” szakfeladatokkal, így a következőre módosul:
„18. Alaptevékenységei 
A költségvetési szerv megállapodás alapján gondoskodik az önállóan működő költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841143 a költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562 914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
856 099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

Jelen alapító okirat - a 3. pontban a Szociális Alapellátó Intézmény törlése és a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény (10.10) beiktatása kivételével - a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31. napján kelt 36/2013. (I. 31.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat 3. pontjában a Szociális Alapellátó Intézmény törlése 2013. július 1. napjától hatályos.
Az alapító okirat 3. pontjában a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény beiktatása (10.10.) 2013. október 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  …../2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
326/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratát a következők szerint módosítja:
Módosító okirat
Az Intézmények Gazdasági Hivatala Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 395/2012. (X.31.) 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 az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül, mellyel egyidejűleg az 5-19. pontok sorszámozása 4-18. pontokra változik.
2.	Az alapító okirat 6. pontja a következőre módul:
	„6. Illetékessége, működési köre: Tata város közigazgatási területe”
3.	Az alapító okirat 10. pontja (az 1-7. francia bekezdésben szereplő óvodák elnevezésének módosulását, a 9. francia bekezdésben szereplő Szociális Alapellátó Intézmény törlését, és új bekezdésként a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény beiktatását követően) az a következőre módosul:
„10. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes pénzügyi, gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait:
10.1 Tatai Bartók Béla Óvoda,
10.2 Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda,
10.3 Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda,
10.4 Tatai Geszti Óvoda,
10.5 Tatai Kertvárosi Óvoda,
10.6 Tatai Kincseskert Óvoda,
10.7 Tatai Szivárvány Óvoda,
10.8 Csillagsziget Bölcsőde,
10.9 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.
10.10 Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény.”
4.	Az alapító okirat 8. pontjából a „1992. évi XXII. törvény, valamint a” szövegrész törlésre kerül.

5.	Az alapító okirat 18. pontja kiegészül az „562 914 tanulók kollégiumi étkeztetése” és a „856 099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység” szakfeladatokkal, így a következőre módosul:
„18. Alaptevékenységei 
A költségvetési szerv megállapodás alapján gondoskodik az önállóan működő költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841143 a költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562 914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
856 099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

Jelen alapító okirat - a 3. pontban a Szociális Alapellátó Intézmény törlése és a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény (10.10) beiktatása kivételével - a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31. napján kelt 36/2013. (I. 31.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat 3. pontjában a Szociális Alapellátó Intézmény törlése 2013. július 1. napjától hatályos.
Az alapító okirat 3. pontjában a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény beiktatása (10.10.) 2013. október 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  326/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
Tata, 2013. június 26.
Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
polgármester						       jegyző

Határidő:	2013. július 4. A Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat 2. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselõ-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: INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA
2. 	Címe: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
3. 	Székhelye: Tata, Országgyűlés tér 4.
4. 	Az intézmény alapítója: Tata Város Önkormányzata 1997. március 1.
      Az alapító jogszabály, határozat száma: 49/1997. (II.26.) Kt határozat
      Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete	
2890 Tata, Kossuth tér 1.
5. 	Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
6. 	Illetékessége, működési köre: Tata város közigazgatási területe
7. 	Közfeladata: önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
8. 	A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
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 (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9.   Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
10.	Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes pénzügyi, gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait:
10.1 Tatai Bartók Béla Óvoda,
10.2 Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda,
10.3 Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda,
10.4 Tatai Geszti Óvoda,
10.5 Tatai Kertvárosi Óvoda,
10.6 Tatai Kincseskert Óvoda,
10.7 Tatai Szivárvány Óvoda,
10.8 Csillagsziget Bölcsőde,
10.9 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.
10.10 Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény.”
11. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.
12. Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki.
A foglalkoztatására és a megbízására irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
13. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Országgyűlés tér 4. házszámú épület az intézmény által használt része és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, Tata Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet alapján. 
16. Az intézmény jogelődje: Vaszary János Általános Iskola gazdasági szervezete.
Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
17. Alapvető szakágazata:
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
18. Alaptevékenységei
A költségvetési szerv megállapodás alapján gondoskodik az önállóan működő költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841143 a költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562 914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
856 099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Jelen alapító okirat – a 10. pontból a Szociális Alapellátó Intézmény törlése és 10.10. pont beiktatása (Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény) kivételével - a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31. napján kelt 36/2013. (I. 31.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat 10. pontjából a Szociális Alapellátó Intézmény törlése 2013. július 1. napjától hatályos.
Az alapító okirat 10.10. pontja 2013. október 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   …./2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
327/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkezetű alapító  okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:
ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselõ-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: INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA
2. 	Címe: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
3. 	Székhelye: Tata, Országgyűlés tér 4.
4. 	Az intézmény alapítója: Tata Város Önkormányzata 1997. március 1.
      Az alapító jogszabály, határozat száma: 49/1997. (II.26.) Kt határozat
      Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete	
2890 Tata, Kossuth tér 1.
5. 	Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
6. 	Illetékessége, működési köre: Tata város közigazgatási területe
7. 	Közfeladata: önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
8. 	A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
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 (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9.   Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
10.	Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes pénzügyi, gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait:
10.1 Tatai Bartók Béla Óvoda,
10.2 Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda,
10.3 Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda,
10.4 Tatai Geszti Óvoda,
10.5 Tatai Kertvárosi Óvoda,
10.6 Tatai Kincseskert Óvoda,
10.7 Tatai Szivárvány Óvoda,
10.8 Csillagsziget Bölcsőde,
10.9 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.
10.10 Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény.”
11. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendeletében biztosított előirányzatból látja el.
12. Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki.
A foglalkoztatására és a megbízására irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
13. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Országgyűlés tér 4. házszámú épület az intézmény által használt része és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, Tata Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet alapján. 
16. Az intézmény jogelődje: Vaszary János Általános Iskola gazdasági szervezete.
Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
17. Alapvető szakágazata:
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
18. Alaptevékenységei
A költségvetési szerv megállapodás alapján gondoskodik az önállóan működő költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841143 a költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562 914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
856 099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Jelen alapító okirat – a 10. pontból a Szociális Alapellátó Intézmény törlése és 10.10. pont beiktatása (Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény) kivételével - a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31. napján kelt 36/2013. (I. 31.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat 10. pontjából a Szociális Alapellátó Intézmény törlése 2013. július 1. napjától hatályos.
Az alapító okirat 10.10. pontja 2013. október 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   327/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.
Tata, 2013. június 26.
Michl József 					Dr. Kórósi Emőke 
polgármester						jegyző

Határidő: 	2013. július 4.
Felelős: 	Michl József polgármester 


S z a v a  z á s r a  bocsátja a határozati javaslat III. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a I-11-172/2013. számú előterjesztés mellékletét képező megállapodást az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodási feladatok megosztásáról.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
328/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
önkormányzati intézmények közötti gazdálkodási megállapodásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a I-11-172/2013. számú előterjesztés mellékletét képező megállapodást az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodási feladatok megosztásáról.

Határidő: 	2013. július 5. – MÁK felé történő továbbításra
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
                                Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens

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 előterjesztés határozati javaslatait, az óvodák alapító okiratainak módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját,
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  159/2013.(V.2.), 160/2013.(V.2.), 161/2013.(V.2.), 162/2013.(V.2.), 163/2013.(V.2.), 164/2013.(V.2.), 165/2013.(V.2.), 166/2013.(V.2.), 167/2013.(V.2.), 168/2013.(V.2.), 169/2013.(V.2.), 170/2013.(V.2.), 171/2013.(V.2.), 172/2013.(V.2.) Tata Kt. határozatait hatályon kívül helyezi. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
329/2013. (VI.28.)  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  159/2013.(V.2.), 160/2013.(V.2.), 161/2013.(V.2.), 162/2013.(V.2.), 163/2013.(V.2.), 164/2013.(V.2.), 165/2013.(V.2.), 166/2013.(V.2.), 167/2013.(V.2.), 168/2013.(V.2.), 169/2013.(V.2.), 170/2013.(V.2.), 171/2013.(V.2.), 172/2013.(V.2.) Tata Kt. határozatait hatályon kívül helyezi. 

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő:       2013. július 4.- 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,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
330/2013. (VI.28.)  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:

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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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”

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: Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti 	köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával:
 
	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5. § (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az óvodai 	nevelés keretében szakértői 	bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti 	sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

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

	„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „Illetékessége,” és a „Tata Város 	közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”

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

11. 	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.”

12. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”

13.	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) 

14. 	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”

15.	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, 	beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

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

17. Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 484/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.VI.28.) határozatával  szintén a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 159/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   330/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
331/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:

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

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol – a törvény 5. § (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

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. Illetékessége, 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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, 	beszédfogyatékos, tanulásban akadályozott, autizmus spektrum
     zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 	zavarral (súlyos tanulási, figyelem-   vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
           
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Záradék:

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.) Tata Kt. határozatával a Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 484/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.VI.(VI.28.) határozatával  szintén a Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 160/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   331/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 módosításáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
332/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával:

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5. § (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program).”

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

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „Illetékessége” és a „Tata 	közigazgatási területe” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”

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

11. 	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.

12. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”

13.	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)”
14.	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.”

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

16. Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Bergengócia Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 486/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.VI.28.) határozatával  szintén a Bergengócia alapító okiratának módosításáról szóló 161/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   332/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.


	Michl József 					         Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
333/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. 	a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). 

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. Illetékessége, működési köre: Tata Város 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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.

Záradék:
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.) Tata Kt. határozatával a Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 487/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.VI.28.) határozatával  szintén a Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának módosításáról szóló 162/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.



Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   333/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013.  június 26.

          Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 2013. július 4. 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 módosításáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
334/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával: 

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése  alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. 	a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

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

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „Illetékessége” és a „Tata Város 	közigazgatási területe” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”

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

11. 	Az Alapító okirat 15. pontja kiegészül a „(Székhelye: 2890 Tata,
           Országgyűlés 	tér 	4.)” szövegrésszel:
 
12. 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.

13. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”

14. 	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)”

15.  	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: beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

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

17. Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 488/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.VI.28.) határozatával  szintén a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 163/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   334/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző


Határidő: 	2013. július 4. 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 okiratáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
335/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. 	a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

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. Illetékessége, 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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: beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
     
22. 	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Záradék:

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.) Tata Kt. határozatával a Fürdő utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 489/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a329/2013.VI.28.) határozatával  szintén a Fürdő utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 164/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   335/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 módosításáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
336/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával:

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. 	a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

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

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „Illetékessége” és a „Tata Város 	közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”


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

11. 	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.

12. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”

13. 	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)”

14. 	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.”
 15. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- 	testülete” 	szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” 	szövegrész lép.

16. Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 490/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 165/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.


Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   336/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

          Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
337/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

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. Illetékessége, 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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.

Záradék:

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.) Tata Kt. határozatával a Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 491/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 166/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   337/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.


	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 módosításáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
338/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával: 
	
	„7. Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
           851011 Óvodai nevelés, ellátás
           851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                          
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az  	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 	intézmény, ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében 	meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a 	nevelőtestület által elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői 	véleménye alapján ellátják a köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű 	gyermekek nevelését is.”

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

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „Illetékessége,” és a „Tata Város 	közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”

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

11. 	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.

12. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”


13. 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)”

14. 	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.”
      	
15. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- 	testülete” 	szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete”szövegrész lép.

16. 	Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 492/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.VI.28.) határozatával  szintén a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 167/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   338/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
339/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

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. Illetékessége, 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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.

Záradék:

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.) Tata Kt. határozatával a Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 493/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 168/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.
Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   339/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

 Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 módosításáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
340/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával: 

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

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

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „Illetékessége,” és a „Tata Város 	közigazgatási területe” szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”


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

11. 	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.
12. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”

13. 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)”

14.	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 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, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
		
15. 	Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- 	testülete” szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- 	testülete” szövegrész lép.

16. Az Alapító okirat az alábbi 22. ponttal egészül ki:

„22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”

17. Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Kincseskert Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 494/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Kincseskert Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 169/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   340/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

            Michl József 					Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
341/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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.  Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

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. Illetékessége, 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 	pszichés 	fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy 	magatartásszabályozási 	zavarral) küzd.   
		
22. 	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Záradék:

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.) Tata Kt. határozatával a Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 495/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának megállapításáról szóló 170/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   341/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 					            Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 módosításáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
342/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a 	nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.”

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 6. pontja a következőre módosul:
	
	„6. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés”

7.	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 és a 7. pont kiegészül 	az alaptevékenység szöveges meghatározásával:

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő program). Az óvodai 	nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

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

„8. Intézmény típusa:		óvoda”

9. 	Az Alapító okirat 13. pontja kiegészül az „ Illetékessége,” és a „Tata Város 	közigazgatási területe” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	„13. Illetékessége, működési köre: Tata Város közigazgatási területe”

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

11. 	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.

12. 	Az alapító okirat 17. pontja kiegészül a „Vezetőjének megbízási rendje:” 	szövegrésszel, így a következőre módosul:
	
	„17. Vezetőjének megbízási rendje: 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 kinevezésére irányadó jogszabály: közalkalmazotti 	jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 	alapján.”

13. 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, 7	67 m2 	alapterület)”

14.	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: beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
      	    

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

16. Az Alapító okirat a 22. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

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.) Tata Kt. határozatával a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 496/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 171/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   342/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József 						Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						jegyző

Határidő: 	2013. július 4. 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 alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot,

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
343/2013. (VI.28.)  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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint, 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: 	Jogszabály szerinti megnevezése óvodai nevelés – a nemzeti 				köznevelésről szóló  2011. évi CXC. törvény alapján.

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. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

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

	A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 	óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 	ahol – a törvény 5.§ (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározottak 	szerinti – óvodai nevelés folyik. Az intézmény a nevelőtestület által elfogadott 	nevelési program alapján végzi tevékenységét (óvodai 	fejlesztő program). Az 	óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a 	köznevelési törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

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. Illetékessége, 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. Vezetőjének megbízási rendje: 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: beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
          
22. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Záradék:

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.) Tata Kt. határozatával a Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának módosításáról szóló 497/2012 (XII. 12). Tata Kt. határozatát-, és a 329/2013.(VI.28.) határozatával  szintén a Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának módosításáról szóló 172/2013 (V.2). Tata Kt. határozatát  visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   343/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

          Michl József 			    		    Dr. Kórósi Emőke
	polgármester 						      jegyző

Határidő: 	2013. július 4. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:	Michl József polgármester


17. N a p i r e n d :

  	Tata Város Kulturális koncepciója 2014-2020. (I. olvasat)
          Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
          Előadó:         Bálint Anita humán irodavezető 
                                Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens
        
A napirend tárgyalásán jelen van:  Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója, Schmidtmayer Richárd, Kuny Domokos Múzeum mb. ig.
és Márkusné Sinkó Ildikó, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója.


M i c h l  József polgármester jelzi, I. olvasatban került az előterjesztés a képviselő-testület elé. 
Köszönti Berczelly Attila vezérigazgatót, Schmidtmayer Richárd mb. igazgtót, és Márkusné Sinkó Ildikó igazgató asszonyt.

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 testületet, hogy a bizottság arra tett javaslatot, hogy a következő olvasat, illetve a döntés előtt még a bizottság tagjai tehetnek javaslatot az ügyben, hogy kiegészüljön a koncepció. Részben eltér a korábbi koncepciótól, hiszen tartalmaz már megvalósult elemeket, partnerkapcsolatokat feldolgozza, alaposan kimunkált és átgondolt kulturális koncepció került a képviselő-testület elé.
 
R o b o z n é  Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester, mint előterjesztő kiegészíti azzal, hogy a társadalmasítása elindult az anyagnak, ezért szeretnék azt is begyűjteni, és a társadalmi, civil szervezetek együtt újra véglegesíteni.

M i c h l  József polgármester felhívja a tatai polgároknak, civil szervezeteknek a figyelmét, mert az lenne a jó, ha minél többen hozzászólnának a kulturális koncepció tervéhez. A Magyary Terv kulturális részébe szeretnék ezt beilleszteni.

G e r é b i  Ákos képviselő felhívja a figyelmet arra, most készül a következő tervezési ciklusra az európai uniós pályázati rendszer, az ehhez kapcsolódó fejlesztések. Számba kellene venni, mert sok városi kulturális intézményünk, és helyünk van, amelyeket vagy hasznosítunk, vagy nem tudunk hasznosítani, évek óta üresen állnak. Jó lenne ha a kultúra fejlesztésével kapcsolatosan, elsősorban az infrastrukturális fejlesztésre gondol, alaposan végig kellene gondolni, és a szükséges forrásokat próbálnánk bevonni, hogy  2020-ig ütemezni lehessen. Jelzi, néhány olyan intézmény, ami nem önkormányzati tulajdonban van, de az elmúlt évek bizonyítják azt is, hogy önállóan nem hasznosíthatóak. Jó lenne, ha a működő rendszerek mellett, végiggondolnánk, hogy milyen fejlesztési igények vannak, és megpróbálnánk valahogy integrálni, jelezni is a megyei önkormányzatnak, aki a térség fejlesztési ügyeknek a gazdája, hogy ezekre is megfelelő pályázati források rendelkezésre álljanak. Két terület volt az elmúlt ciklusban „mostoha gyerek” a környezetvédelem és a kultúra, bár sok attrakció készült, de igazán a meglévő kulturális intézmények fejlesztésére nem jutott annyi. Város rehabilitációra, közösségi térre, idegenforgalmi attrakció fejlesztésre jutott, de kevesebb jutott a meglévő intézményhálózat, illetve az abban rejlő potenciális kihasználásra. Tatán sok ilyen típusú potenciál van, hogy hogyan tudunk ezzel élni. Ha önmagában a várat gondolják, a vár kapcsán milyen lehetőségek vannak, akár kiállító térként, akár közösségi térként, akár idegenforgalmi attrakcióként hasznosítani lehet. A művelődési házról már beszéltünk, a Kőfaragó ház is üresen áll, megvettük a Jenő malmot, ami szintén üresen áll, ott a Vaszary villa, és lehetne sorolni, hogy milyen intézményeink vannak még. Érdemes lenne ilyen szempontból is, ha dolgozunk még a koncepción egy kicsit közelíteni azokhoz a tényleges feladatokhoz, amelyet jó lenne, ha az elkövetkezendő 5-10 évben meg lehetne célozni, hogy folyamatosan megteremtsék a forrásokat, lehetőséget arra, hogy ezekkel még inkább emeljük a város lehetőségeit.

M i c h l  József polgármester köszöni a hozzászólást. Kérése a képviselőtársakhoz, hogy amennyire lehet, mindenki a véleményét, javaslatát, a környezetének javaslatát gyűjtse be, és juttassa el Alpolgármester asszonyhoz. 
Az I. olvasatos tárgyalást bezárja.


N a p i r e n d :

   	A Bonéráb Kft. kérelme  
        	Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd  városüzemeltetési és     vagyongazdálkodási csoportvezető
        
A napirend tárgyalásán jelen van: Bohács Gyuláné, a Bonéráb Kft. ügyvezetője.

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 tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatának A. variációját azzal, hogy a bérlők elhelyezéséről gondoskodjon a lakhatásuk biztosításával.

M i c h l  József polgármester jelzi, a határozati javaslatban már így szerepel.
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának A. variációját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	szándékát fejezi ki, hogy a tatai 1635 hrsz.-ú ingatlanból 547 m2 nagyságú területrészt, a rajta található felépítményekkel együtt, értékesít a Bonéráb Kft. részére 20.000.000.-Ft-os vételáron, azzal, hogy a kft. vállalja a területen 1 db orvosi rendelő kialakítását.

Felkéri a polgármestert, hogy a tatai 1635 hrsz.-ú ingatlanban található bérlők elhelyezéséről gondoskodjon a lakhatásuk biztosításával, és ezt követően az ingatlanrész értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés, illetve az orvosi rendelő kialakítására vonatkozó megállapodás tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
344/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Bonéráb Kft. kérelméről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	szándékát fejezi ki, hogy a tatai 1635 hrsz.-ú ingatlanból 547 m2 nagyságú területrészt, a rajta található felépítményekkel együtt, értékesít a Bonéráb Kft. részére 20.000.000.-Ft-os vételáron, azzal, hogy a kft. vállalja a területen 1 db orvosi rendelő kialakítását.

Felkéri a polgármestert, hogy a tatai 1635 hrsz.-ú ingatlanban található bérlők elhelyezéséről gondoskodjon a lakhatásuk biztosításával, és ezt követően az ingatlanrész értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés, illetve az orvosi rendelő kialakítására vonatkozó megállapodás tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: értesítésre: 2013. június 15.
                   2. pont esetén: 2013. október 31.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző     



N a p i r e n d :

   		Tata, Váralja u. 4. szám alatti ingatlan (Művelődési Ház) állapotával 
          kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala
          Előterjesztő: Michl József polgármester
          Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és vagyongazdálkodási csoportvezető 


M i c h l  József polgármester elmondja, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatójának levelét átvéve kellett ezt az előterjesztést elkészíteni. Ennek most nem az a fő célja, hogy rögtön ezeken a pontokon a beavatkozásokat megkezdjék, hanem az előterjesztéssel arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy szükséges mindenképpen a művelődési ház belső állapotával is foglalkozni, bizonyos javításokat el kell végezni, amelyek szükségesek a jövőbeni használhatósághoz.
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 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazatával elfogadásra javasolják az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	felkéri a polgármestert, hogy készíttessen műszaki felmérést a Tata, Váralja u. 4. szám alatti, 1441/7 hrsz-ú ingatlanon található épületen elvégzendő felújítási munkálatokra vonatkozóan.
	felkéri a polgármestert, hogy a műszaki felmérés alapján készítsen intézkedési tervet a Tata, Váralja u. 4. szám alatti, 1441/7 hrsz-ú ingatlanon található épületen elvégzendő felújítási munkálatokra vonatkozóan.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
345/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tata, Váralja u. 4. szám alatti ingatlan (Művelődési Ház) állapotával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozataláról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
	felkéri a polgármestert, hogy készíttessen műszaki felmérést a Tata, Váralja u. 4. szám alatti, 1441/7 hrsz-ú ingatlanon található épületen elvégzendő felújítási munkálatokra vonatkozóan.
	felkéri a polgármestert, hogy a műszaki felmérés alapján készítsen intézkedési tervet a Tata, Váralja u. 4. szám alatti, 1441/7 hrsz-ú ingatlanon található épületen elvégzendő felújítási munkálatokra vonatkozóan.


Határidő: 	2013. szeptember 30.
Felelős:   	Michl József polgármester
                 	dr. Kórósi Emőke jegyző


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

A napirend tárgyalásán jelen van: Schmidtmayer Richárt és Perger Gyula  pályázók.  

M i c h l  József polgármester köszönti a megjelent két pályázót. A harmadik pályázó, dr.Matits Ferenc jelezte távolmaradását külföldi tartózkodása miatt.
A humán és ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést, ahol mindhárom pályázó megjelent.
A pályázók jelezték, nem kívánják szóban pályázatukat kiegészíteni.

B r u n n e r  Sándor képviselő személyes véleményét kívánja elmondani, ami nyilván a döntést valamilyen mértékben befolyásolja. A pályázati anyagok alapján úgy ítéli meg, mindkét személy alkalmas lenne a múzeum igazgatói munkakör betöltésére. Személy szerint, Schmidtmayer Richárd mellett teszi le szavazatát, elsősorban azért, mert helybeli, jól ismeri a környezetet, a múzeum működését, illetve koránál fogva, szakmai szempontból úgy ítéli meg, hosszabb kifutási lehetősége van arra, hogy elképzeléseit megvalósíthassa.

M i c h l  József polgármester megköszöni a pályázóknak, hogy megtisztelték a várost azzal, hogy dolgoztak, és előkészítették, beadták a pályázatukat. Azt gondolja, a múzeumunk értékét, színvonalát is jelzi, hogy három komoly pályázat érkezett a felhívásunkra. 
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 meghallgatta mindhárom pályázót, és úgy ítélte meg a bizottság, hogy mindhárom pályázó alkalmas a munkakör betöltésére, és a képviselő-testület ebben állást foglaljon. 
Elmondja, Matits úrnál a bizottsági ülésen az jelent meg, hogy művészettörténész egysíkúvá alakította ki pályázatát, részben érintette azokat az elvárásokat, amelyeket a fenntartó tesz annak érdekében, hogy a múzeum a kellő rangját visszakapja az elkövetkezendő időszakban. A bizottság Matits urat is javasolja megmérettetésre.
Perger Gyula pályázatát úgy ítélte meg a bizottság, hogy kulturális erőtérben gondolkodik, ami annyit jelent, hogy jogszabályi és egyéb feltételekkel egy regionális, kistérségi, a mai szóval járási gondolkodás, valamint a megyei kiterjesztése, és országos rendszerbe szeretné behelyezni a múzeumot, hangsúlyozva a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és az egyéb lehetőségeket kihasználva.
Schmidtmayer Richárd pályázata az előzőhöz képest jóval színvonalasabb volt, kiegészítette részben adatokkal, részben egyéb információkkal, viszont mozaikszerűen rakta össze az előlépési lehetőségeket, és bizonyos pontokra nem tett konkrét javaslatot.
Hangsúlyozza, a humán és ügyrendi bizottság egybehangzó véleménye, 8 igen szavazattal, mindhárom pályázó megmérettetését javasolja a testület által, mert formailag is érvényes mindhárom pályázat.
M i c h l  József polgármester további hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja először dr. Matits Ferenc pályázatára vonatkozó A.) határozati javaslatot, 
A./ Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Matits  Ferencet a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba, múzeumi munkakörbe kinevezi négy hónapos próbaidő kikötésével.
2013. augusztus 1. napjától  2018. július 31. napjáig megbízza a Kuny Domokos Múzeum igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával az alábbi kitétellel:
a megbízásra a  1997. évi CXL. törvény /Kultv./-ben foglaltak szerint a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően –a Kult. törvényben erre vonatkozó rend szerint- kerül sor.
dr. Matits  Ferencet besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a megbízás időpontjában H fizetési osztályban és 1. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 129 500 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 129. 500 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft),   mindösszesen 194 500 Ft/hó összegben állapítja meg.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény 95/B. (6)-(8) bek alapján dr Matits Ferenc részére Tata Város Képviselő-testülete előírja államháztartási, vezetési ismeretek miniszter által külön jogszabályban meghatározottak szerint akkreditált tanfolyam a megbízást követő 1 éven belüli eredményes elvégzését.
Amennyiben a képesítés megszerzése nem történik meg, a megbízás a törvény erejénél fogva megszűnik.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 6 nem, és 6 tartózkodással nem fogad el.

S z a v a z á s r a bocsátja Perger Gyula pályázóra vonatkozó határozati javaslat B. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Perger Gyulát a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba, múzeumi munkakörbe kinevezi négy hónapos próbaidő kikötésével.
2013. augusztus 1. napjától  2018. július 31. napjáig megbízza a Kuny Domokos Múzeum igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával az alábbi kitétellel:
a megbízásra a  1997. évi CXL. törvény /Kultv./-ben foglaltak szerint a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően –a Kult. törvényben erre vonatkozó rend szerint- kerül sor.

Perger Gyula besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a megbízás időpontjában H fizetési osztályban és 1. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 129 500 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 129. 500 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft),   mindösszesen 194 500 Ft/hó összegben állapítja meg.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
346/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Kuny Domokos Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére beérkezett pályázat elbírálása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Perger Gyulát a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba, múzeumi munkakörbe kinevezi négy hónapos próbaidő kikötésével.
2013. augusztus 1. napjától  2018. július 31. napjáig megbízza a Kuny Domokos Múzeum igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával az alábbi kitétellel:
a megbízásra a  1997. évi CXL. törvény /Kultv./-ben foglaltak szerint a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően –a Kult. törvényben erre vonatkozó rend szerint- kerül sor.
Perger Gyula besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint a megbízás időpontjában H fizetési osztályban és 1. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 129 500 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 129. 500 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft),   mindösszesen 194 500 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2013. augusztus 1.
Felelős:    Michl József polgármester

Michl József polgármester jelzi, hogy Perger Gyula pályázó megkapta a képviselő-testület többségi szavazatát, így Schmidtmayer Richárd pályázatáról már nem kell szavazni.
Köszöni a pályázatokat, és gratulál Perger Gyula úrnak, jó munkát kíván.
A döntéssel együtt, a határozati javaslatban szerepel a besorolás alapjául szolgáló fizetési osztály, és közalkalmazotti jogviszony időtartama alapján a megállapított bér. Kérésünk, hogy igazgató úr nyújtsa be az előző munkahelyeinek az igazolásait, és akkor a közalkalmazotti szabályok szerint, azt felülvizsgálják, és visszahozzák a következő testületi ülésre, ahol újra szavazhatnak a bérről.

B r u n n e r  Sándor képviselő szerint, ez a szavazás ilyen módon nem demokratikus, hiszen van egy harmadik érvényes pályázó is, akiről nem történt meg a szavazás.  Hol van a pályázatnak, a jelöltség lényege?

M i c h l  József polgármester elmondja, a demokrácia, a számonkérés mindig érdekes formája a politikának, ugyanis ebben a formában teljesen demokratikusan döntöttek. Nem tudja, egyszerre a három pályázatot megszavaztatni, csak sorban tudunk szavazni. Mindig ezt a megoldást követik, névsor szerint, az előterjesztésnek megfelelően szavaztat, és mivel két győztes nem lehet, az kapja a feladatot, annak a pályázatát bírálhatják el pozitívan, aki először elnyeri a többség bizalmát. Ketten nem nyerhetik el a többség bizalmát, ebből fakadóan nem szoktunk az utána lévő pályázatokról dönteni. 

B r u n n e r  Sándor képviselő kérdezi, a harmadik pályázónak miért nincs joga megtudni, hogy a 12 képviselő rá hogyan szavaz?

M i c h l  József polgármester elmondja, a 12 képviselő nem szavazott sehogy sem a harmadik pályázóról, de ha 8 pályázat lett volna, és az első nyer, a másik hét pályázatról sem szavazott volna a testület, mert ez a menetrendje a személyi döntésről. Az SZMSZ-ben is így szerepel.
 
S z a b ó  Gyula képviselő kijavítja Polgármester úr válaszát, hogy mindig így működött, mert hasonlóképpen működött, mert nem mindig tartották be az A-B-C sorrendet, amire tudna példát mondani. Most szabályos volt a szavazás, el tudja fogadni, de nem mindig volt szabályos. 

M i c h l  József polgármester mint előterjesztő elmondja, a demokráciában még az is belefér, hogy egyetlen jelöltet hoz a testület elé, és arról szavaztat, és vagy elfogadja a testület, vagy nem. Azért szokták ezt a megoldást tenni, mert senkinek sem esik jól, ha leszavazzák. Nem az a verseny, hogy melyik képviselő kinek a pályázatát díjazza, hanem az, hogy legyen egy jó vezetője az intézménynek, amit valamilyen módon el kell dönteni. 


N a p i r e n d :

	A képviselő-testület által alapított közalapítványok 2012. évi beszámolói
          Előterjesztők:  Pákozdi Szabolcs a Szakmai Képzésért Közalapítvány        Kuratóriumának Elnöke
                Horváth József a Szociális Háló Közalapítvány  Kuratóriumának Elnöke
                                    Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
                Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány   Kuratóriumának Elnöke

A napirend tárgyalásán jelen van: Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány 
Kuratóriumának Elnöke és Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány   
Kuratóriumának Elnöke.

M i c h l  József polgármester köszönti a két alapítvány megjelent elnökét, és jelzi, hogy a Szociális Háló Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke és a Szakmai Képzésért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke kérte a felmentését munkahelyi elfoglaltságuk miatt.
A megjelent két kuratórium elnöke nem kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
	Szakmai Képzésért Közalapítvány, Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Tata Város Szociális Háló Közalapítvány
Tatai Mecénás Közalapítvány
Tatai Televízió Közalapítvány 

2012. évi beszámolóját az I.11-194/2013 sz. előterjesztés szerint tudomásul veszi, 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
347/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Képviselő-testület által alapított közalapítványok 2012. évi beszámolóiról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
	Szakmai Képzésért Közalapítvány, Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Tata Város Szociális Háló Közalapítvány
Tatai Mecénás Közalapítvány
Tatai Televízió Közalapítvány 

2012. évi beszámolóját az I.11-194/2013 sz. előterjesztés szerint tudomásul veszi.

Határidő: értesítésre -  2013. július 5. 
Felelős:   Michl József polgármester

M i c h l  József polgármester megköszöni a kuratóriumok együttműködését, munkájukat. A közös érdek az, hogy a közalapítványok fejlődjenek is. Az Öreg-tóért Közalapítványt megszüntettük, viszont a négy közalapítvány a jövőben is hasznosan szeretnék továbbépíteni. Különösen a Tatai Mecénás Közalapítvány az, amelynél egy új elnökkel, új időszak kezdődött, eltelt néhány hónap, ami alatt Lévai Ádám elnök úr is megismerhette az alapítvány múltját, és lehetőségeit. Várják a javaslatokat, ötleteket, véleményeket.
A Tatai Televízió Közalapítványnál pedig az a további elvárása a képviselő-testületnek, hogy legalább ebben a ritmusban, jól működjön a továbbiakban is. A megváltozott viszonyok itt is igazak a külső körülményekre, viszont nyugodt szívvel mondható az, hogy az a pályázati rendszer, melyben a televízió részt vesz, azok a fejlesztések, amelyekre igyekszik forrásokat kívülről is találni, ez azt biztosíthatja, hogy a közalapítványnak a jövőben sem kell a fenntartásában az önkormányzatnak nagyobb terhet vállalnia, mint amit eddig vállalt.
Köszöni az elvégzett munkát.


 N a p i r e n d :

      Beszámoló Tata Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. évi    tevékenységéről                    
      Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző
    Előadó:         dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megadja a szót a hozzászólásokra.

B o r s ó  Tibor képviselő az előterjesztést jónak tartja, mert számára is rengeteg új információt adott, pedig a hivatallal való kapcsolata útján tudja, ki, milyen feladatokat végez. Javasolja, hogy a tataiak jobban megismerjék a hivatal munkáját, főleg a közös hivatal kapcsán, ezért önálló információként ki lehetne tenni a honlapra annak érdekében, lássák, mennyi mindennel foglalkozik a hivatal. Két pozitív dolgot szeretne elmondani, jó az előterjesztés, ami Jegyző Asszonynak, és dr. Lantai Évának köszönhető, akik az eddig is megszokott, alapos, jó munkát végeztek. 
Pozitív dolog, ami sikertörténet, az egyik a bérlakásokkal kapcsolatos tevékenységek Tatai Városgazda Kft. ügyei, amelyek ott nagyon jó kézben vannak. A játszóterek, tudja, hogy sokan szidják, hogy kevés és elhasználódott, de rengeteg játszótér van a városban, sokat foglalkoznak ezzel az üggyel. Úgy gondolja, választókörzetében is nagyon sok, jó minőségű játszótér van. 
Az előterjesztés ír a hulladékgazdálkodásról. A szemétszállítási díj elfogadása kapcsán, minden alkalommal elmondta, próbálják egyeztetni a díjfizetőket, és az alól kibúvókat. Jelen van az ülésen a járási hivatal vezetője, és bízik abban, hogy segít abban, hogy ezt a feladatot megoldják a szállító, Remondis Rt. Információjával, és így ki tudnák szűrni azokat a tataiakat, akik kibújnak a hulladékfizetési kötelezettség alól.
A közvilágításról is sok szó esik, és pozitívumként megköszöni, a régóta húzódó Gesztenye fasorban elvégzett munkát, a vízelvezetéssel kapcsolatosan Polgármester úr, Alpolgármester úr elmondta, vannak még problémák, amelyben komolyabb előkészítő munkákat kellene végezni annak érdekében, kevés pénzből hogyan lehet javítani ezen. Az utak, járdák kérdéséről nem is beszélve.
Hangsúlyozza, nagyon részletes, jó az előterjesztés, és ha valamilyen jogszabályt nem sért, akkor a honlapra ki lehetne tenni, hogy lássák, milyen sokfajta munkát végez a hivatal.

Dr. K ó r ó s i  Emőke jegyző köszöni Képviselő úr elismerő szavait. Hozzáfűzi, a címnyilvántartással kapcsolatban a Jegyző is kapott feladatokat a jogszabályváltás következtében március 1-től. Azokra az adatszolgáltatási ügyekre, amelyekre utalt a hulladékgazdálkodás kapcsán, azt hivatalon belül meg tudják oldani, nem szükséges ezzel megkeresni a járási hivatalt.

M i c h l  József polgármester további hozzászólás hiányában, megköszöni az előterjesztést Jegyző asszonynak, és továbbra is ezt a precízséget kéri, és köszöni, hogy bízhatnak is abban, hogy ezt kapják.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
348/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Tata Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja

Határidő: 2013. július 10.
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A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
    Társulási Megállapodás felülvizsgálata 
    Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
    Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
vagyongazdálkodási csoportvezető 


G e r é b i  Ákos képviselő kérdése bár nem a társasági szerződés módosításához kapcsolódik, de a szemétszállítási díjak módosítása kapcsán a társulás részéről, hogy emelje meg önkormányzatunk a díjakat jelentősen, éppen a finanszírozás miatt. Érdeklődik, hogyan áll ez az ügy, ami összefügg a társulás tehervállalásával is, ami a társulási szerződést is érinti, hiszen akkor arról volt szó, hogy meg kell teremteni a forrását a beruházás megtérülésének. Erre a rezsicsökkentés intézkedési sorozata ellenkezőleg hatott. Érdeklődik, van-e valamilyen információ?
 
H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester utal a tavaly decemberi előterjesztéssel, melyben a konzorcium a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően kiválasztotta azt a partnert, aki a szolgáltatást végezné, és aki meghatározta a szolgáltatás árát, ami  számunkra elfogadhatatlan volt, mert olyan mértékű növekedést jelentett, amit a pénzügyi és városfejlesztési bizottság sem támogatott, testület elé, nem is került a döntés. Ezt követően jött az a jogszabályi változás, hogy a hulladéktörvény megváltozott, illetve új adónem, a lerakási adó jelent meg mint költségtényező, valamint ezzel párhuzamosan a rezsicsökkentés szándéka is befolyással bír az ár megállapításában. Ellentétes irányú mozgás indult be. A szolgáltató szeretné megtalálni a beruházás költségeit egy emelt árral, ugyanakkor a kormányzat csökkenő ártendenciát kíván végrehajtani, ami bizonyos fokú elbizonytalanodást okoz a rendszerben. Problémát okoz az is, hogy a pályázati önerő, amiben a további fejlesztések megvalósulnának, 2 MrdFt nem áll rendelkezésre a konzorciumnál, ebben együttműködő partnerként jelenik meg a Magyar Kormány, csak tevőlegesen ez nem nyilvánult még meg, nincs meg a támogató nyilatkozat,  leirat, ami ezt biztossá tenné. Párbeszéd van a kormányzat és a konzorcium között, egyébként azt az információt kapta, ez a program áll a legjobban az uniós pályázat szempontjából, a többiek nem állnak ennyire előrehaladott formában. Valószínűleg bizonyos kormányzati szándék, illetve a konzorcium működése is azt mutatja, új célok fogalmazódnak meg a hulladékkezelésben. Az biztos, hogy a több mint 160 önkormányzat társulása által felvetett hulladékkezelési program önmagában nem állhat meg. Kérdés az, tud-e megfelelő áron a konzorcium szolgáltatni. Információja szerint, a jelenlegi árszinten, ami a tavalyi ár 4,1 %-os árindexszel növelt ára csak amit a kormányzat jóváhagyott, ezen az áron minimális, nagyon szűk szolgáltatást tudnak bevállalni 2014-2015-ig. Utána mindenképpen szükséges lenne az áremelkedés, ami nem biztos, hogy engedélyt fog kapni. 

M i c h l  József polgármester 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 testületet, hogy mivel az előterjesztés alapjában a jogszabályváltozásokat átvezető határozati javaslatpontokról szól, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
Elmondja, a bizottsági ülésen is elhangzott, nem nagyon látják tisztán azokat a kötelezettségvállalásokat, feladatokat, amelyek előttünk vannak. Alpolgármester úr a bizottsági ülésen is elmondta, hogy várható kormányzati segítség, de önkormányzatunknak kötelezettségei vannak  a társulással kapcsolatos költségviselésben, amit nem látnak előre, és a költségvetés tervezésénél ez nagy hiányosság. Azt sem látják, hogy ezek a projektcélok amelyek menetközben változtak, hogyan fognak megvalósulni. 

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 
 a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás
A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében
a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében.
 III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/1. pontjának első, második és hetedik  bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

A  Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat. 

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.  Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is.

IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/2.3. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:
               A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag,  mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen,  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján  ugyanezen törvény 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5)-(8)bekezdésekben a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti.
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul:
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pont b, bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
b, Évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat.  
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pontja c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.
c, a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/4. pont negyedik bekezdésének második és harmadik mondata hatályát veszti.
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a következőkkel egészül ki:
 A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első bekezdésének első mondata hatályát veszti, a második  és harmadik mondata a következők szerint módosul: 
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.
V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik bekezdésének első mondata a következők szerint módosul: 
Tagok a  működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni. 
V.  fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és háromnegyed éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második bekezdése hatályát veszti.
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők szerint módosul:
A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése  érdekében Felügyelő Bizottságot hoz létre(ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont második és harmadik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4)  bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, kiváláskori  vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek. 
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A Társulából történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás további működését .
V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a következők szerint:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet , gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó hatáskörök a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.
VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.
VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint módosul:
1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4. Felügyelő Bizottság, 5. KDV Projekt Iroda, 6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
VII. fejezet VII/1. pont Társulási Tanács első bekezdése a következők szerint módosul: 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. 
VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i, pontjai helyébe a következő rendelkezések  lépnek:
e, Tag kizárása 
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,
VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki a következők szerint:
p, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése második bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. 
VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és elnökhelyetteseket választ . 
VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hatodik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.
VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a következő mondattal egészül ki:
A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője tanácskozási joggal vehet részt.
VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több mint felének „ igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát. A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. 
VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése tizenegyedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük tényét, a  javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,  a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.
VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés  j, és m, pontja a következők szerint módosul:
 j,.  benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,. Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket,

VII. fejezet VII.2. Társulási Operatív Tanács pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.
A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács  tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet.Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több, mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 
A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest,Tolna, Veszprém ).Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.
A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.  
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 
	a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;

közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
	a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, koordinálása;
	a Tagok tájékoztatása;
a projekt működésének összefogása, irányítása;
a projekt szakmai felügyelete;
a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a következők szerint módosul:
A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

VII. fejezet  VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a következők szerint módosul:
A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
	Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,

A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, 
	költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok alapján: 
	a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 
	pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása
	a projekt kidolgozása;

a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
	a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
	együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
	műszaki átadások-átvételek felügyelete;
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok koordinálása;
projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
	projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei üzemeltetésének biztosítása;
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

VII. fejezet VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szerveként 12 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.A Felügyelő Bizottság működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
	kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;

megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóját, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálni;
jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének ellenőrzésére;
vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen fejezet f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.
. VII. fejezet VII/5. ponttal Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rendelkezésekkel egészül ki a következők szerint:
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
	Jogszerű működés folyamatos biztosítása,

Értekezletek, ülések megszervezése,
A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása,
Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása  

XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul:

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a  kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint módosul:
XI/1. A Társulásból történő kiválás
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása első bekezdése a következők szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második  bekezdése hatályát veszti.
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább  hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető meg kiválással mindaddig, amig a Társulás céljainak megvalósítása érdekében indított, támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá amíg a támogatásban részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár.   
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen helytállási kötelezettség valamennyi, a kiválással összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkozik.
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti. 
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.
XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása kilencedik bekezdése a következők szerint módosul illetve egészül ki:
Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tagnak a Társulás működése során létrejövő vagyonára vonatkozó tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a Társulás működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a tagnak természetben kell kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg a társulással kötött szerződés alapján.Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.
XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet. 
XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul:
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól. 
XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet.
XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás megszűnik, ha:
célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult
valamennyi Tag minősített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás megszüntetését
bíróság jogerős döntése alapján.
	törvény erejénél fogva	

XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése negyedik és ötödik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel.
XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A tagi önkormányzatok Képviselő -testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal. 
XIV. fejezet Záró rendelkezések  hetedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni  a KA Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény az irányadó.
XIV. fejezet Záró rendelkezések  tizenkettedik bekezdése a következők szerint módosul:
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal  
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások hatálybalépésének időpontja: 2013. június 30.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást jelen határozatba foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalja, amely a határozat  mellékletét képezi.
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
349/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete


 a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás
A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében
a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében.
III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/1. pontjának első, második és hetedik  bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

A  Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat. 

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.  Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is.

5. IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/2.3. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:
               A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

6. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag,  mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen,  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján  ugyanezen törvény 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5)-(8)bekezdésekben a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
7.IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti.
8.IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul:
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása
9.IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pont b, bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
b, Évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat.  
10.IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pontja c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.
c, a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet
11.IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/4. pont negyedik bekezdésének második és harmadik mondata hatályát veszti.
12.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a következőkkel egészül ki:
 A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
13.V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első bekezdésének első mondata hatályát veszti, a második  és harmadik mondata a következők szerint módosul: 
A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.
14.V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik bekezdésének első mondata a következők szerint módosul: 
Tagok a  működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni. 
15.V.  fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és háromnegyed éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.
16.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.
17.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második bekezdése hatályát veszti.
18.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők szerint módosul:
A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése  érdekében Felügyelő Bizottságot hoz létre(ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.
19.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki:
A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

20.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont második és harmadik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4)  bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, kiváláskori  vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek. 
21.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:
A Társulából történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás további működését .
22.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a következők szerint:
A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet , gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó hatáskörök a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.
23.VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.
24.VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint módosul:
1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4. Felügyelő Bizottság, 5. KDV Projekt Iroda, 6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
25.VII. fejezet VII/1. pont Társulási Tanács első bekezdése a következők szerint módosul: 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. 
26.VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i, pontjai helyébe a következő rendelkezések  lépnek:
e, Tag kizárása 
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,
27.VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki a következők szerint:
p, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

28.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése második bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. 
29.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és elnökhelyetteseket választ . 
30.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hatodik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.
31.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a következő mondattal egészül ki:
A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője tanácskozási joggal vehet részt.
32.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több mint felének „ igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát. A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. 
33.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése tizenegyedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük tényét, a  javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,  a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.
34.VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés  j, és m, pontja a következők szerint módosul:
 j,.  benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,. Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket,

35.VII. fejezet VII.2. Társulási Operatív Tanács pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.
A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács  tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet.Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több, mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 
A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest,Tolna, Veszprém ).Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.
A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.  
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 
	a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;

közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
	a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, koordinálása;
	a Tagok tájékoztatása;
a projekt működésének összefogása, irányítása;
a projekt szakmai felügyelete;
a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

36.VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a következők szerint módosul:
A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

37.VII. fejezet  VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a következők szerint módosul:
A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
	Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,

A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, 
	költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok alapján: 
	a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 
	pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása

a projekt kidolgozása;
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;
	a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
	együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése;
	műszaki átadások-átvételek felügyelete;
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok koordinálása;
projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
	projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei üzemeltetésének biztosítása;
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

38.VII. fejezet VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szerveként 12 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.A Felügyelő Bizottság működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
	kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;

megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóját, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;
jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálni;
jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének ellenőrzésére;
vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen fejezet f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.
39.VII. fejezet VII/5. ponttal Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rendelkezésekkel egészül ki a következők szerint:
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
	Jogszerű működés folyamatos biztosítása,

Értekezletek, ülések megszervezése,
A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása,
Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása  

40.XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul:

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a  kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 
41.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint módosul:
XI/1. A Társulásból történő kiválás
42.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása első bekezdése a következők szerint módosul:
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 
43.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második  bekezdése hatályát veszti.
44.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább  hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 
45.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető meg kiválással mindaddig, amig a Társulás céljainak megvalósítása érdekében indított, támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá amíg a támogatásban részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár.   
46.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen helytállási kötelezettség valamennyi, a kiválással összefüggő költségre, kötelezettségvállalásra vonatkozik.
47.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti. 
48.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.
49.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása kilencedik bekezdése a következők szerint módosul illetve egészül ki:
Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tagnak a Társulás működése során létrejövő vagyonára vonatkozó tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a Társulás működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a tagnak természetben kell kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg a társulással kötött szerződés alapján.Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.
50.XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:
Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet. 
51.XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul:
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól. 
52.XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul:
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet.
53.XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás megszűnik, ha:
célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult
valamennyi Tag minősített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás megszüntetését
bíróság jogerős döntése alapján.
	törvény erejénél fogva	

54.XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése negyedik és ötödik bekezdése a következők szerint módosul:
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel.
55.XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A tagi önkormányzatok Képviselő -testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal. 
56.XIV. fejezet Záró rendelkezések  hetedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni  a KA Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény az irányadó.
57.XIV. fejezet Záró rendelkezések  tizenkettedik bekezdése a következők szerint módosul:
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal  
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások hatálybalépésének időpontja: 2013. június 30.

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást jelen határozatba foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalja, amely a határozat  mellékletét képezi.
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. 

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


N a p i r e n d :

A "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetése
         Előterjesztő: Michl József polgármester
         Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
                               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 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés határozati javaslatát.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslat I. pontját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetése tárgyában az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesülettel kötött megállapodást (az I.11-170/2013. számú előterjesztés 4. melléklete).

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
350/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
„Tatai Öreg-tóért”Közalapítvány megszüntetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetése tárgyában az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesülettel kötött megállapodást (az I.11-170/2013. számú előterjesztés 4. melléklete).

Határidő:	a bírósághoz történő megküldésre 2013. július 15.
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a II. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy:
- a 43/2012.(I.31.) Tata Kt. határozatával megszüntetni és törölni kért "Tatai Öreg-tóért” Közalapítványnak  – a bírósági nyilvántartásból való törlés napjával azonos fordulónappal – az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület az általános jogutóda.
- "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány az átadás-átvétel időpontjában az alábbi vagyonnal rendelkezett:
	3 db tájékoztató tábla az Öreg-tó partján,

1 db Leica Trinovid márkájú távcső + tartó
Panoráma ivókút az Öreg-tó partján (a kútszerkezet nélkül csak a 3 db  és pad)
Erdei faház az Öreg-tó és a Derítő-tó között
1 db Canon márkájú digitális fényképezőgép (memória kártya és akkumulátor nélkül),
melyeket az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület átvett. 
- "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány az átadás-átvétel időpontjában az alábbi pénzvagyonnal rendelkezett:
	-  895.796 Ft folyószámla pénz, melyet az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület átvesz.
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítványnak az átadás-átvétel időpontjában nem állt fenn köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve Tata Város Önkormányzatával szemben.
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítvány által vagy ellen nincs folyamatban bírósági, végrehajtási, egyéb hatósági eljárás.  
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítvány jogutódjaként az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület felkért szervezet köteles helytállni. 
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítványnak nincs olyan követelése, melyet nem érvényesített. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
351/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
„Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy:

- a 43/2012.(I.31.) Tata Kt. határozatával megszüntetni és törölni kért "Tatai Öreg-tóért” Közalapítványnak  – a bírósági nyilvántartásból való törlés napjával azonos fordulónappal – az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület az általános jogutóda.
- "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány az átadás-átvétel időpontjában az alábbi vagyonnal rendelkezett:
	3 db tájékoztató tábla az Öreg-tó partján,

1 db Leica Trinovid márkájú távcső + tartó
Panoráma ivókút az Öreg-tó partján (a kútszerkezet nélkül csak a 3 db  és pad)
Erdei faház az Öreg-tó és a Derítő-tó között
1 db Canon márkájú digitális fényképezőgép (memória kártya és akkumulátor nélkül),
melyeket az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület átvett. 
- "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány az átadás-átvétel időpontjában az alábbi pénzvagyonnal rendelkezett:
	-  895.796 Ft folyószámla pénz, melyet az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület átvesz.
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítványnak az átadás-átvétel időpontjában nem állt fenn köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve Tata Város Önkormányzatával szemben.
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítvány által vagy ellen nincs folyamatban bírósági, végrehajtási, egyéb hatósági eljárás.  
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítvány jogutódjaként az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség Közhasznú egyesület felkért szervezet köteles helytállni. 
- a "Tatai Öreg-tóért” közalapítványnak nincs olyan követelése, melyet nem érvényesített. 

Határidő:	a bírósághoz történő megküldésre 2013. július 15.
Felelős:	Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a III. határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni az "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány elnökének Lendik Józsefnek, kuratóriumának, Dr. Balogh Istvánné, Csaba Attila, Molnár László, Jakab Gábor, Kerti Katalin, Komáromi Elek, Kovács Gábor, Major Dezső, Márkus Ferenc, Musicz László és Szeidemann Ákos kuratóriumi tagoknak, valamint Tata Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának, mint felügyelő bizottságnak a közalapítvány érdekében végzett munkáját.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
352/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
„Tatai Öreg-tóért”Közalapítvány megszüntetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni az "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány elnökének Lendik Józsefnek, kuratóriumának, Dr. Balogh Istvánné, Csaba Attila, Molnár László, Jakab Gábor, Kerti Katalin, Komáromi Elek, Kovács Gábor, Major Dezső, Márkus Ferenc, Musicz László és Szeidemann Ákos kuratóriumi tagoknak, valamint Tata Város Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának, mint felügyelő bizottságnak a közalapítvány érdekében végzett munkáját.

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


S z a v a z á s r a  bocsátja a IV. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetésére irányuló eljárásban a Tatabányai Törvényszéken eljárjon, és az ehhez szükséges okiratokat aláírja, nyilatkozatokat megtegye.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
353/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
„Tatai Öreg-tóért”Közalapítvány megszüntetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a "Tatai Öreg-tóért” Közalapítvány megszüntetésére irányuló eljárásban a Tatabányai Törvényszéken eljárjon, és az ehhez szükséges okiratokat aláírja, nyilatkozatokat megtegye.
	
Határidő:	a bírósághoz történő megküldésre 2013. július 15.
Felelős:	Michl József polgármester



N a p i r e n d :

A Tata Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, valamint  a    Bizottság szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
         Előterjesztő:  Michl József polgármester
         Előadó:          dr. Kórósi Emőke jegyző
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető


M i c h l  József polgármester  javasolja az I. határozati javaslatba  Schmidtmayer Richárd, Dinga László, Petzke Ferenc személyét, akik jelezték, vállalják ezt a feladatot. Kéri képviselőtársakat, ha van további személyi javaslatuk, azt mondják el.
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 testületet, hogy a bizottság a tagokról nem mondott véleményt, mivel még nem volt névszerinti javaslat, de a Tata Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-t a jelenlévő 5 bizottsági tag, egyhangú, 5 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 Tata Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-t.

M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját, ahol személyi kérdésekről kell dönteni, és minősített többség szükséges,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tata Települési Értéktár Bizottságot hoz létre 2013. július 1-i hatállyal, a Bizottság tagjának megválasztja:
- Schmidtmayer Richárd 2800 Tatabánya, Farkas tó u. 74.
- Dinga László 2890 Tata, Komáromi u. 38/a.
- Petzke Ferenc 2890 Tata, Bacsó B. u. 25/a. 
szám alatti lakosokat. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad.

S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat 2. és 3. pontját,

2. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Hungarikum Bizottságot és a megyei közgyűlés elnökét.

3. a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Tata Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el:

Tata Települési Értéktár Bizottság
szervezeti és működési szabályzata

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Tata Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések

A bizottság hivatalos megnevezése: 	Tata Települési Értéktár Bizottság
A bizottság székhelye: 			2890 Tata, Kossuth tér 1. 
A bizottság létszáma:			 3 fő
A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

II.
A bizottság feladat- és hatásköre

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

III.
A bizottság működése

A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 
A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. 
A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

IV.
A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.tata.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.
A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

V.
A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 
A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 
A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

VI.
A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

VII.
A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉB határozat (Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést. 

VIII.
A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 
	az ülés időpontját és helyét,

a jelenlévők nevét,
a tárgyalt napirendi pontokat,
a tanácskozás lényegét,
a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
a szavazás számszerű eredményét és 
a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
az írásban benyújtott kiegészítés,
a jelenléti ív.

IX.
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, a pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit Tatai Közös Önkormányzati Hivatal útján Tata Város Önkormányzata biztosítja. 

X.
A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei

A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek. 

XI.
Záró rendelkezések

Ez a szabályzat 2013július 1. napján lép hatályba.            

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
354/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Tata Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint a Bizottság szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tata Települési Értéktár Bizottságot hoz létre 2013. július 1-i hatállyal, a Bizottság tagjának megválasztja:
- Schmidtmayer Richárd 2800 Tatabánya, Farkas tó u. 74.
- Dinga László 2890 Tata, Komáromi u. 38/a.
- Petzke Ferenc 2890 Tata, Bacsó B. u. 25/a. 
szám alatti lakosokat. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Hungarikum Bizottságot és a megyei közgyűlés elnökét.

3. a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Tata Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint fogadja el:

Tata Települési Értéktár Bizottság
szervezeti és működési szabályzata

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Tata Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.
Általános rendelkezések

A bizottság hivatalos megnevezése: 	Tata Települési Értéktár Bizottság
A bizottság székhelye: 			2890 Tata, Kossuth tér 1. 
A bizottság létszáma:			 3 fő
A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

II.
A bizottság feladat- és hatásköre

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

III.
A bizottság működése

A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 
A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. 
A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

IV.
A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.tata.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.
A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

V.
A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 
A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát. 
A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

VI.
A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.

VII.
A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉB határozat (Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést. 

VIII.
A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 
	az ülés időpontját és helyét,

a jelenlévők nevét,
a tárgyalt napirendi pontokat,
a tanácskozás lényegét,
a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
a szavazás számszerű eredményét és 
a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
az írásban benyújtott kiegészítés,
a jelenléti ív.

IX.
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, a pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit Tatai Közös Önkormányzati Hivatal útján Tata Város Önkormányzata biztosítja. 

X.
A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei

A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek. 

XI.
Záró rendelkezések

Ez a szabályzat 2013július 1. napján lép hatályba.            

Határidő:	tájékoztatásra: 2013. július 15. 
Felelős:	Michl József polgármester


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 elmondja, egy pályázatról kell dönteni.
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 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 1. és 2. pontját.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
	a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében a D'Erik Hungária Kft. (székhely: Tata, Kosztolányi D. u. 2.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti
	felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.11-166.sz. 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.  július 31.


melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
355/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

	a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására kiírt pályázat keretében a D'Erik Hungária Kft. (székhely: Tata, Kosztolányi D. u. 2.) pályázatát érvényesnek fogadja el és 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti


	felhatalmazza a polgármestert, hogy az I.11-166.sz. 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.  július 31.


Határidő: 2013. szeptember 30.	 
Felelős: Michl József polgármester
              dr. Kórósi Emőke jegyző 


N a p i r e n d :

 	Megállapodás a személy- és küldeményszállítási feladatok 
     ellátására
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző
   Lantainé Nagy Mária Pénzügyi és városfejlesztési iroda vezetője
                          Horváth Róbert Közterület-felügyelet vezetője

M i c h l  József polgármester elmondja, a hivatal feladatkörébe tartozó személy és küldeményszállítási feladatok ellátására készítettek javaslatot.
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 5 tagja, egyhangú, 5 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 a I/11-196/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, a Megállapodást a személy- és küldeményszállítási feladatok ellátásáról jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és a Tata Város Közterület-felügyelete vezetőjét a Megállapodás aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
356/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Megállapodás a személy- és küldeményszállítási feladatok ellátásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/11-196/2013.sz. előterjesztésben foglaltakat elfogadja, a Megállapodást a személy- és küldeményszállítási feladatok ellátásáról jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét és a Tata Város Közterület-felügyelete vezetőjét a Megállapodás aláírására.

Határidő:	aláírásra: 2013. július 2.
Felelős:	Dr. Kórósi Emőke jegyző
	Horváth Róbert intézményvezető


N a p i r e n d :

     	Vértesi Erdő Zrt. emlékoszlop állítási kezdeményezése a Magyar 
Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete volt székházának helyén 
Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 


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 a határozati javaslatot.

M i c h l  József polgármester hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a I/11-164/2013. számú előterjesztés szerinti emlékoszlop felállítását, vállalja az emlékoszlop alapozását és a környezet kialakítását és fenntartását

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
357/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
emlékoszlop állításának támogatásáról

Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a I/11-164/2013. számú előterjesztés szerinti emlékoszlop felállítását, vállalja az emlékoszlop alapozását és a környezet kialakítását és fenntartását.

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


 N a p i r e n d :

 	Autómentes Nap megrendezése Tatán
     Előterjesztő: Michl József polgármester
     Előadó: 	   Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai referens 


M i c h l  József polgármester elmondja, évről-évre dönt a képviselő-testület arról, hogy csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez, és az Autómentes Napot megszervezik a városban.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Csatlakozási szándékát fejezi ki az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinál.
2. felhatalmazza a polgármestert a Mobilitási Hét 2013 Karta aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:






Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
358/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz történő csatlakozásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Csatlakozási szándékát fejezi ki az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozathoz, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium koordinál.
2. felhatalmazza a polgármestert a Mobilitási Hét 2013 Karta aláírására.

Határidő: 2013. július 31.
Felelős:    Michl József polgármester



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, az előterjesztésben 9 határozati javaslat szerepel. Az első nyolc egyszerű döntést igényel, a 9. pedig minősített többséget. Ehhez osztottak ki további tájékoztató anyagokat, a Szociális Alapellátó Intézményhez kapcsolódó határozati javaslatokat.

B r u n n e r  Sándor képviselő utal az előterjesztés 31. oldalára, ahol olvasható a Tatabánya – Vértesszőlős – Tata kerékpárúttal kapcsolatos új átadás határideje, 2013. június 30.  Többen érdeklődtek tőle is, hogy mikor lesz valójában az átadás?

M i c h l   József polgármester elmondja, az időjárás miatt csúszni fog az átadás, de Alpolgármestert megkéri a válaszadásra.

H o r v á t h y   Lóránt alpolgármester elmondja, a problémát az okozta, hogy az Által-ér rendezése kapcsán átvett munkaterületen olyan teherbírási körülmények voltak, amelyet a kivitelezők részletesen megvizsgáltak, és megállapították, hogy nem teszi lehetővé, hogy kerékpárút épüljön. Nem is egy helyen van olyan, ahol nulla a teherbírási százalék. Ezt a problémát úgy kezelik, és azt a javaslatot dolgozta ki a nyertes konzorcium, hogy meszes, cementes talajszilárdítást kell végrehajtani. Benyújtásra került a közreműködő szervezethez a megoldás, és a kérelem, melyet jóváhagytak. A mai információ alapján az NFÜ-től is megkapta a tanúsítványt a többlet beavatkozás, és most indulhat el az újabb közbeszerzési eljárás, egy egyszerűsített, ami ajánlatkérést tartalmaz a konzorciumtól. Ennek időtartama közel egy hónap, ami érdemben eredményhirdetéssel zárulhat. A kolléganő információja szerint július végén kezdődhet a munka, ami azt jelenti, óvatos becsléssel szeptember vége felé befejeződhet a munka. Amikor a közbeszerzési eljárásban a fix pontok meglesznek, akkor ezt nyilvánosságra hozzák. 

M i c h l  József polgármester fontos információnak tartja, hogy többlet anyagi igénye várhatóan nem lesz, mert belefér a keretbe, amit a pályázaton elnyertünk. 

További kérdés, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a határozati javaslat I. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 417/2012.(X.31.) Tata Kt. határozat – Jávorka Sándor mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola által használt egyes földterületek visszavétele – végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
359/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
végrehajtási határidő meghosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 417/2012.(X.31.) Tata Kt. határozat – Jávorka Sándor mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola által használt egyes földterületek visszavétele – végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős:    Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat II. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 453/2011. (IX. 29.) Tata Kt. határozata 2. bekezdésének - a Vaszary villa hasznosításáról, üzemeltetéséről - végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
360/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
határidő meghosszabbításról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 453/2011. (IX. 29.) Tata Kt. határozata 2. bekezdésének - a Vaszary villa hasznosításáról, üzemeltetéséről - végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős:    Michl József polgármester
	      Dr. Kórósi Emőke jegyző

S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat III. pontját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 572/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozatban foglalt feladatok - építési szabályzat módosítása (Újhegyi városrész tervezett lakóútjai) - képviselő-testület ülésére történő  beterjesztés  határidejét 2013. december 31-re módosítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
361/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
végrehajtási határidő meghosszabbításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 572/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozatban foglalt feladatok - építési szabályzat módosítása (Újhegyi városrész tervezett lakóútjai) - képviselő-testület ülésére történő  beterjesztés  határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős:     Michl József polgármester

S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat IV. pontját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2013.(III.28.)Tata Kt. határozatában elrendelt Tatai Városkapu Zrt. 5 évre szóló fejlesztési tervének beterjesztési határidejét a 2013. októberi ülésre módosítja.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
362/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Tatai Városkapu Zrt. fejlesztési tervéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2013.(III.28.)Tata Kt. határozatában elrendelt Tatai Városkapu Zrt. 5 évre szóló fejlesztési tervének beterjesztési határidejét a 2013. októberi ülésre módosítja.

Határidő:  2013. októberi képviselő-testületi ülés
Felelős:     Berczelly Attila a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat V. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Önkormányzati szövetségek felhívását, és az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására1.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza: 


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
363/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
az árvíz elleni védekezés támogatásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Önkormányzati szövetségek felhívását, és az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására1.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat.

Határidő:  az előirányzat biztosítására: a költségvetés soron következő 
módosítása
   	Értesítésre: 2013. július 3.
Felelős:     Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat VI. pontját, 
Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy   Michl József polgármester a nyári időszakban, 2013. július 15-től a megállapított éves rendes szabadságából 15 nap szabadságot  igénybe vegyen.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
364/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A polgármester 2013. évi szabadságának igénybevételéről

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy   Michl József polgármester a nyári időszakban, 2013. július 15-től a megállapított éves rendes szabadságából 15 nap szabadságot  igénybe vegyen.

Határidő: 2013. július 10. nyilvántartásba történő bevezetés
Felelős:     dr.Kórósi Emőke  jegyző

S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat VII. pontját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Klebelsberg intézményfenntartó Központ és Tata Város Önkormányzata között 2012. december 15-én megkötött a Kőkúti Általános Iskola (OM azonosítója: 31836) állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátásához kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló Megállapodás-módosítását a Ford típusú LAW 305 frsz-ú gépjármű önkormányzati tulajdonba kerülésére vonatkozóan, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a módosított

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
365/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Tata Város Önkormányzata között 2012. december 15-én megkötött megállapodás módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Klebelsberg intézményfenntartó Központ és Tata Város Önkormányzata között 2012. december 15-én megkötött a Kőkúti Általános Iskola (OM azonosítója: 31836) állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátásához kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló Megállapodás-módosítását a Ford típusú LAW 305 frsz-ú gépjármű önkormányzati tulajdonba kerülésére vonatkozóan, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a módosított megállapodás aláírására

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Michl József polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslat VIII. pontját, 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tata Város Önkormányzat tulajdonába került Ford típusú LAW 305 forgalmi rendszámú kisbuszt  értékesíti  a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére 3,5 M Ft összegért, az eladásból befolyt összeget pedig támogatásként átadja a Kőkúti Sasok DSE részére.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
366/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
a Kőkúti Általános Iskola Ford típusú LAW 305 forgalmi rendszámú kisbuszának tulajdoni jogáról és annak eladásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tata Város Önkormányzat tulajdonába került Ford típusú LAW 305 forgalmi rendszámú kisbuszt  értékesíti  a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére 3,5 M Ft összegért, az eladásból befolyt összeget pedig támogatásként átadja a Kőkúti Sasok DSE részére.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő:  2013. augusztus 31.
Felelős: Michl József polgármester 


S z a v a z á s r a  bocsátja a határozati javaslatot a Szociális alapellátó Intézménnyel kapcsolatosan,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló 280/2013.(V.30.) és  281/2013.(V.30.) Tata Kt. határozatait hatályon kívül helyezi. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
367/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
képviselő-testületi határozatok visszavonásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról szóló 280/2013.(V.30.) és  281/2013.(V.30.) Tata Kt. határozatait hatályon kívül helyezi. 
	
Határidő:   2013. június 28.- Magyar Államkincstár felé történő bejelentésre
Felelős:     Michl József polgármester
                   Dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2012. (IV.5.) 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 2. pontjában az intézmény fenntartója megváltozik: Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó Társulás helyett Tatai Kistérségi Többcélú Társulás lesz és kiegészül a Fenntartó székhelyével, így az 2. pont a következőre módosul:

	„2.	Az alapítás éve: 1996.01.15.
		Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
		Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
		Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.”
	
2. 	Az Alapító okirat 3. pontjában megváltozik az alapító elnevezése és kiegészül az  alapító 	székhelyével, így a  3. pont a következőre módosul:

 	„3. Alapító:  	Tata Város Önkormányzata
	Székhelye: 	2890 Tata, Kossuth tér 1.”

3.	Az Alapító okirat 8. pontjában megváltozik a Munka Törvénykönyvének száma  és a következőre módosul:

	„8. 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 (pl. megbízási 	jogviszony) az irányadó.”

4.		Az Alapító okirat 10. pontjában felsorolt egyes szakfeladatok megnevezése megváltozik, így a 	következőre módosul:

	„10.	Alaptevékenységei:

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
       889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)”

5.	Az Alapító okirat 11. pontjában az intézmény irányító szerve megváltozik: Tata Város 	Önkormányzati Képviselő-testülete helyett Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács lesz, 	emellett a 11. pont kiegészül és a következőre módosul:

	„11. Irányító szerve:	Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
	Székhelye:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §. (1) -ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök kivételével: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, átalakítása és megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.” 

6.	Az Alapító okirat 12. pontja kiegészül az „Illetékessége,” szövegrésszel, és a következőre módosul:
	„12. Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével - minden szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek. Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város” 

7.	Az Alapító okirat 13. pontja: következőre módosul:

	„13. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

8.	Az Alapító okirat 14. pontjából a „Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének költségvetési rendeletében, valamint” szövegrész törlésre kerül, így a 14. pont a következőre módosul:

	„14. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.”

9.	Az Alapító okirat 15. pontja a következőre módosul:

	„15. Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
	Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.”

10.	Az Alapító okirat 16. pontjában a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testület szövegrész helyébe a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás szövegrész lép, a pont második mondata törlésre kerül, így a 16. pont a következőre módosul:

	„16. Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyja jóvá.”

11. Az Alapító okirat a 20. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 5-én kelt 130/2012. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 367/2013.VI.28.) sz. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 280/2013 (V.30.) sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
368/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata

A Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2012. (IV.5.) 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 2. pontjában az intézmény fenntartója megváltozik: Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó Társulás helyett Tatai Kistérségi Többcélú Társulás lesz és kiegészül a Fenntartó székhelyével, így az 2. pont a következőre módosul:

	„2.	Az alapítás éve: 1996.01.15.
		Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
		Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
		Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.”
	
2. 	Az Alapító okirat 3. pontjában megváltozik az alapító elnevezése és kiegészül az        alapító székhelyével, így a  3. pont a következőre módosul:

 	„3. Alapító:  	Tata Város Önkormányzata
	Székhelye: 	2890 Tata, Kossuth tér 1.”

3.	Az Alapító okirat 8. pontjában megváltozik a Munka Törvénykönyvének száma és a 	következőre módosul:

	„8. 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 (pl. megbízási 	jogviszony) az irányadó.”

4.		Az Alapító okirat 10. pontjában felsorolt egyes szakfeladatok megnevezése megváltozik, így a 	következőre módosul:

	„10.	Alaptevékenységei:

879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
       889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)”

5.	Az Alapító okirat 11. pontjában az intézmény irányító szerve megváltozik: Tata Város 	Önkormányzati Képviselő-testülete helyett Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács lesz, 	emellett a 11. pont kiegészül és a következőre módosul:

	„11. Irányító szerve:	Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
	Székhelye:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §. (1) -ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök kivételével: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, átalakítása és megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.” 

6.	Az Alapító okirat 12. pontja kiegészül az „Illetékessége,” szövegrésszel, és a következőre módosul:
	„12. Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével - minden szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek. Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város” 

7.	Az Alapító okirat 13. pontja: következőre módosul:

	„13. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

8.	Az Alapító okirat 14. pontjából a „Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének költségvetési rendeletében, valamint” szövegrész törlésre kerül, így a 14. pont a következőre módosul:

	„14. Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.”

9.	Az Alapító okirat 15. pontja a következőre módosul:

	„15. Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
	Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.”

10.	Az Alapító okirat 16. pontjában a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testület szövegrész helyébe a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás szövegrész lép, a pont második mondata törlésre kerül, így a 16. pont a következőre módosul:

	„16. Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyja jóvá.”

11. Az Alapító okirat a 20. pontot követően az alábbi szöveggel egészül ki:

„Záradék:”

Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 5-én kelt 130/2012. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 367/2013.VI.28.) sz. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 280/2013 (V.30.) sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.


	Michl József	Dr. Kórósi Emőke
	polgármester	jegyző

Felelős:	Michl József polgármester
Határidő:	a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 2013. június 28.


S z a v a z á s r a  bocsátja a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény 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: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
2.	Az alapítás éve: 1996.01.15.
Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
3.	Alapító: 		Tata Város Önkormányzata
	Székhelye: 	2890 Tata, Kossuth tér 1.
4.	Címe: 		2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
5.	Székhelye: 	2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
6.	Telephelyei:		2890 Tata, Almási u. 43.
2890 Tata, Kocsi u. 13.
7.	Közfeladata: 
- a szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások
- a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások.
8.	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 (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9.	Alapvető szakágazata:
889 900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10.	Alaptevékenységei:

	879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
       889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
11.	Irányító szerve: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
       Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
       Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §. (1) 	- ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök kivételével: költségvetési szerv alapító  okiratának kiadása, átalakítása és megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi       önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint  Tata Város    Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 
12.	Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével  -  	minden szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, 	Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek.
		Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város 
13.	Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
14.	Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.
15.	Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
16.	Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyja jóvá.

17.	Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok)
- közösségi ellátások
Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást:
- éjjeli menedékhely
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat:
- gyermekjóléti szolgálat,
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat:
- kábítószer elterelés
- lakótelepi settlement
18.	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
19.	Az integrált intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosítja:
19.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen:
a) étkeztetés
	b) családsegítés
	c) házi segítségnyújtás
	d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	e) támogató szolgáltatás
f) közösségi ellátások
g) nappali ellátás 
- idősek nappali ellátása
férőhelye: 50 fő
- fogyatékosok nappali ellátása
férőhelye: 25 fő
h) gyermekjóléti szolgáltatás
19.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen
a) hajléktalanok nappali ellátása
férőhelye: 30 fő
b) éjjeli menedékhely
férőhelye: 25 fő
    időszakos férőhelye: 15 fő
c) családsegítés
d) gyermekjóléti szolgáltatás
19.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen
a) idősek nappali ellátása
férőhelye: 30 fő

20. 	Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény

Záradék:

Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 5-én kelt 130/2012. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 367/2013.VI.28.) sz. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 281/2013 (V. 30). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
369/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény 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: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
2.	Az alapítás éve: 1996.01.15.
Az alapító határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
Fenntartója: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
3.	Alapító: 		Tata Város Önkormányzata
	Székhelye: 	2890 Tata, Kossuth tér 1.
4.	Címe: 		2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
5.	Székhelye: 	2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
6.	Telephelyei:		2890 Tata, Almási u. 43.
2890 Tata, Kocsi u. 13.
7.	Közfeladata: 
- a szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások
- a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások.
8.	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 (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
9.	Alapvető szakágazata:
889 900 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
10.	Alaptevékenységei:

	879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
       889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
11.	Irányító szerve: Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
       Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
       Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
       törvény 9. §. (1) 	-ben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök 
       kivételével: költségvetési szerv alapító  okiratának kiadása, átalakítása és 
      megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi  
      önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint 
     Tata Város  Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 
12.	Illetékessége, működési köre: Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével  -  	minden szociális és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, 	Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek.
	Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város 
13.	Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
14.	Alapfeladatait és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.
15.	Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
Jogviszonyára és a vezetői kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
16.	Az intézmény Szakmai program alapján működik, melyet a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hagyja jóvá.

17.	Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok)
- közösségi ellátások
Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást:
- éjjeli menedékhely
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat:
- gyermekjóléti szolgálat,
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat:
- kábítószer elterelés
- lakótelepi settlement
18.	Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
19.	Az integrált intézmény az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosítja:
19.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen:
a) étkeztetés
	b) családsegítés
	c) házi segítségnyújtás
	d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	e) támogató szolgáltatás
f) közösségi ellátások
g) nappali ellátás 
- idősek nappali ellátása
férőhelye: 50 fő
- fogyatékosok nappali ellátása
férőhelye: 25 fő
h) gyermekjóléti szolgáltatás
19.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen
a) hajléktalanok nappali ellátása
férőhelye: 30 fő
b) éjjeli menedékhely
férőhelye: 25 fő
    időszakos férőhelye: 15 fő
c) családsegítés
d) gyermekjóléti szolgáltatás
19.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen
a) idősek nappali ellátása
férőhelye: 30 fő

20. 	Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény

Záradék:

Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 5-én kelt 130/2012. sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 367/2013.VI.28.) sz. határozatával a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról szóló 281/2013 (V. 30). sz. határozatát visszavonta.

Az alapító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 369/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

Tata, 2013. június 26.

	Michl József	Dr. Kórósi Emőke
	polgármester	jegyző

Felelős:	Michl József polgármester
Határidő:	a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra: 2013. június 28.


M i c h l  József polgármester felkéri Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a kiosztott anyagot, melyről külön kell majd szavazni.

Dr. K ó r ó s i  Emőke jegyző elmondja, a társulási megállapodás módosítása három határozati javaslatot tartalmaz, ami kiosztásra került. Az 1. határozati javaslat, mely az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél szerepelt, de jeleztük, hogy itt kell majd a szavazást megejteni.
A II. határozati javaslat a Társulási megállapodás módosítása, melyben azoknak az észrevételeknek az átvezetése történt meg, melyet a MÁK hiánypótlásában jelzett.
A III. határozati javaslat a Társulási megállapodás egységes szerkezetű formája.


Michl József polgármester szavazásra bocsátja a kiosztott határozati javaslat I. pontját,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88. § (2) bekezdésének, illetve a 146. § (1) bekezdése alapján módosítja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodást a következő tartalommal:

„Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás
16. számú módosítása

1. A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím  Egészségügyi feladatok alcím 2. pontja az alábbiakra módosul:
„2. ) Biztosítja a térségben az összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeleti szolgálatot és működteti azt. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény látja el. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, szabad, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig a sürgős orvosi ellátást.” 

	A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím  Egészségügyi feladatok alcím 1.)  3.) és 4.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.


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

4.) Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2013. október 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata			 ..…../2013. (……..) sz. határozata
Baj Község Önkormányzata			……/2013. (………) sz. határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	……/2013. (………) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata			……/2013. (………) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
370/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88. § (2) bekezdésének, illetve a 146. § (1) bekezdése alapján módosítja a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodást a következő tartalommal:


„Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás
16. számú módosítása

1. A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím  Egészségügyi feladatok alcím 2. pontja az alábbiakra módosul:
„2. ) Biztosítja a térségben az összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeleti szolgálatot és működteti azt. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény látja el. Az ügyeleti szolgálat során biztosítja a társult önkormányzatok lakossága részére a munkaidőn kívüli, munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, szabad, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig a sürgős orvosi ellátást.” 

2. A Társulási Megállapodás III. A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI cím  Egészségügyi feladatok alcím 1.)  3.) és 4.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

3. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak

4. Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2013. október 1. napján lép hatályba.
Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el:
Tata Város Önkormányzata			   370/2013. (VI.28.) Tata Kt. határozata
Baj Község Önkormányzata			……/2013. (………) sz. határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	……/2013. (………) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata			……/2013. (………) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata		……/2013. (………) sz. határozata

Tata, 2013. június 26.
Aláírások:”
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2013. július 5.
Felelős:    Michl József, polgármester


S z a v a z á s r a  bocsátja a II. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88. § (2) bekezdésének, illetve a 146. § (1) bekezdésének megfelelően a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 15. módosítására vonatkozóan a Magyar Államkincstár 11-TNY-765/2013-388797 számú hiánypótlási felhívását tudomásul veszi, az ennek alapján történt felülvizsgálatot és az átvezetett módosításokat, javításokat 17. számú módosításként az I.11-192/2013. sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:


Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
371/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88. § (2) bekezdésének, illetve a 146. § (1) bekezdésének megfelelően a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 15. módosítására vonatkozóan a Magyar Államkincstár 11-TNY-765/2013-388797 számú hiánypótlási felhívását tudomásul veszi, az ennek alapján történt felülvizsgálatot és az átvezetett módosításokat, javításokat 17. számú módosításként az I.11-192/2013. sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2013. június 28.
Felelős:   Michl József polgármester
                Dr. Kórósi Emőke jegyző


S z a v a z á s r a  bocsátja a III. határozati javaslatot,
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88. § (2) bekezdésének, illetve a 146. § (1) bekezdésének megfelelően a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodást egységes szerkezetbe foglalja a megállapodás 1-17. módosításával az I.11-192/2013. sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

melyet a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja, egyhangú, 12 igen szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza:





Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
372/2013. (VI.28.)  Tata Kt. határozata
A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 88. § (2) bekezdésének, illetve a 146. § (1) bekezdésének megfelelően a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodást egységes szerkezetbe foglalja a megállapodás 1-17. módosításával az I.11-192/2013. sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. június 28.
Felelős:   Michl József polgármester
                Dr. Kórósi Emőke jegyző


N a p i r e n d :

Interpellációk, kérdések

M i c h l  József polgármester elmondja, interpellációra nem jelentkezett senki, így kérdések feltevésére nyílik lehetőség.

K i r á l y  István képviselő lakossági bejelentéssel kezdené, beszéltek már a kerékpárútról, kerékpárosokról, akiket nagyon tisztel, de problémát okoz az Ady Endre úton a rendőrségnél lévő buszmegálló és környékén a vállalkozóknak, még a banknak is, a kerékpárok elhelyezése. Megoldatlan probléma. A buszmegálló nagy oszlopához bilincselik, és az is előfordult, hogy az Est mozi teraszához vezető rácshoz bilincselik a kerékpárt, és nem tudnak kinyitni. Sürgető lenne azon a környéken kerékpártároló elhelyezése, akár a helyi vállalkozók, esetleg az ott lévő bank bevonásával.

M i c h l  József polgármester köszöni a felvetést, a javaslatot, és megpróbálják minél hamarabb megoldani ezt a problémát.

G e r é b i  Ákos képviselő lakossági megkeresést tolmácsol, amiről Polgármester úr is tud, mert petíciót is nyújtottak be, a Dob utcai, volt Mezőgazdasági Zrt-s lakásokkal kapcsolatosan. Az ott élők úgy értesültek, hogy az önkormányzat problémás családot kíván odatelepíteni a felszámolóval történt egyeztetés alapján. Az ott élők idős emberek, nagyon félnek attól, hogy az ott kialakult használati viszonyokat felborítja a család. Kérésük, ha igaz ez az információ, gondolja meg az önkormányzat vezetése ezt a lépést. Természetesen nem képviselő-testületi döntés.
Kérésük még, hogy az ipari park azon részén van egy disco-nak használt üzemi épület, amiben botrányosan viselkednek, hangosak a fiatalok. Ebben is kérik az önkormányzat, illetve Jegyző asszony eljárását, hogy normális, kulturált állapotok keletkezzenek.

M i c h l  József polgármester DJ Sziget nevű discóval kapcsolatban valóban komoly visszajelzések vannak. Minden héten a rendezvények után sok levelet kap, valóban sok az észrevétel, Jegyző asszonyt kérte, vizsgálják meg mit tehetünk. Sajnos megkapta az engedélyt erre a működésre, tőlünk függetlenül. Bírósághoz fordult a hivatal ebben az ügyben, mert nem értettünk egyet az engedélyezésével, és a működésben pedig Jegyző asszony igyekszik mindent elérni, hogy legalább a kötelező dolgokat betartassuk a tulajdonossal, használóval. Az ipari parki cégek is folyamatosan reklamálják ezt a megoldást, amit erősít az észrevétel.

S z a b ó   Gyula képviselő kérdése a Cseke tónál lévő gátra vonatkozik, de előtte megköszöni azt az intézkedést amit a Jegyző asszony tett. Mivel ez egy védőgát, és 2007-ben volt egy nagy esőzés, akkor sok területet, pincét, épületet elöntött a gáz mögötti részen a víz. Ez a Petőfi S. utca, Damjanich u. egészen az Agostyáni útig bezárólagos térség, ami mélyebben van a többinél. Kérdése arra vonatkozik, hogy a gát műszaki állapotának felülvizsgálata mikor volt, mert ezt meg kellene ejteni, mielőtt nagy probléma keletkezne ott. Az ott lévő fákat már kivágták, hatalmas gyökérzettel rendelkeztek, nyilván a gyökerek a víz felé, az élővilág felé mentek be a gát alatt, s ha ezek korhadnak, nem tartják az életet magukban, és így a gátat sem, akkor ez veszélyessé válhat. 
Kérdése: a gát műszaki felülvizsgálata mikor volt, és mikor lesz?

M i c h l  József polgármester köszöni az észrevételt, és valóban nem régen beszéltek arról, hogy ott a fák gyökerei miatt a gátat újra felül kellene vizsgálni. Az Angol parki új pályázat részben tartalmaz a vizekre is költségelemeket, de azt gondolja, nem is biztos, hogy ezt meg kellene várni, hanem a nyár folyamán érdemes lenne elvégeztetni ezt a vizsgálatot.

B o r s ó  Tibor képviselő utal Alpolgármester úr napirend előtti felszólalására ahol a vizekről szólt. Kéri annak ellenére, hogy tudja, az önkormányzatnak nincs 5-600 MFt-ja annak érdekében, hogy a felszíni vízelvezető rendszert kiváltsa, és megépítse, ami a legnagyobb vízgyűjtőn leguruló legnagyobb csapadékot is el tudja vezetni. Véleménye szerint, a karbantartásokkal jelentős mennyiségű problémát lehetne kiküszöbölni, illetve amikor már leesett, és elvonult az ár, ami a Gesztenye fasor, Szent I. utca, Zrínyi utca, Jázmin utca, Zsigmond utcai rész teljesen úszik, és nagyon fél attól, hogy olyan baleset is történik, mert az autósok nem veszik figyelembe.
Amikor elvonul az ár, mivel nem csak felszíni vízelvezetésről van szó, hanem szennyvízelvezetési problémákról is, ezért kéri, körültekintőbben, és gyorsabban kellene a fertőtlenítéseket elvégezni. Tudja, a Tatai Városgazda Kft. sok mindent megtesz, és tudja, a nagy rendezvényekre is előkészületeik, feladataik vannak, az emberek létszámát nem lehet ilyenkor megtöbbszörözni, de a havária helyzet megoldásánál meg kell oldani. Örömmel tapasztalta azt, hogy hétfőn elkezdődött a munka a Bacsó B. út páratlan oldalán, a járdafelújításával, de kérdezi Polgármester urat, ez kb. mekkora költségvetéssel működik, és milyen program alapján lett kiválasztva ez a terület? 3-4 családiház előtti felszíni vízelvezetésről, járdaproblémáról van szó, amit pedig említett a hozzászólása elején, ott pedig több száz ember lakik, és a Zrínyi utcai probléma több tíz éve él. Nem hallotta a terület képviselőjének felvetését sem, hogy a Bacsó B. utca ezen területén olyan mértékű problémák lennének, hogy soron kívüli felújítással kellene ezzel foglalkozni.

M i c h l  József polgármester köszöni a felvetést, készül ez az anyag, ami hamarosan visszakerül a testület elé, hogy milyen módon tudnak a hatalmas viharokkal megbirkózni. Ha az ország meg tudott birkózni a nagy árvízzel, reméli Tatán is eljutnak oda, hogy ezek a hirtelen jött esők nem jelentenek ilyen nagy problémát. Kéri mindenkinek az észrevételét, hogy a körzetében hol vannak olyan pontok, ahol feltétlen szükséges a gyors beavatkozás.

D i n g a  László képviselő folytatja a felszíni vízelvezetés és csapadékos időszakkal kapcsolatos gondokat. Többször felvetette már a Wéber patak, illetve a Barina patak találkozásánál Alpolgármester úrral együtt, a hivatal munkatársával helyszíni bejárást végeztek, közvetlen a nagy eső után. Azóta a lakosság több helyről megkereste, hogy végig mindenhol megbontotta a patak a nagy betonelemeket, el is vitte, ami akadály. Tele van szeméttel a Wéber patak, és a környezetének rendbetétele is szükséges lenne. A karbantartás kellene ezen a területen, és kéri, a hivatal munkatársai nézzék meg, és csináljanak tervet erre, mert ott a játszótér focipályája már nem is használható, mert a Nagykert utcai csapadékvíztől annyira felnedvesedett, hogy azt már szinte kaszálni sem lehet. Ennek a folyamánya az, hogy a Komáromi utcán, a Pap Pál kocsmánál a víz óriási területeket tud elönteni. Ez a két patak viszi oda a vizet is.

M i c h l  József polgármester köszöni a felvetést, és kéri Alpolgármester urat, mindkét felvetésre írásban készítsen választ, amelyet megküld minden képviselőtársának.

N a p i r e n d :

A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések 2013. évi                                                          odaítélése
          Előterjesztő: Michl József polgármester      
          Előadó:         Sárközy Klára szervezési csoportvezető 


A képviselő-testület fenti napirendi pontot  z á r t  ülés keretében tárgyalja meg, melyről külön jegyzőkönyv készül.


M i c h l  József polgármester jelzi, más napirend nem lévén, a mai ülés nyilvános részét bezárja, és a képviselő-testület   z á r t  ülés keretében folytatja a munkáját.



					Kmf.
 



M i c h l  József 							dr. K ó r ó s i  Emőke
 polgármester 								jegyző





