
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE 

 
 

Az alábbiakban megküldöm tájékoztatásul, illetve mint végrehajtásért felelősnek Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 15-i rendkívüli ülésének 
határozatait: 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
906/2021. (VII.15.) határozata 

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő ügyrendi javaslata elfogadásáról 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja Schmidt Csaba 
önkormányzati képviselő azon ügyrendi javaslatát, melyben javasolta, hogy Magyarné Kocsis 
Andrea és Nagy Béla által június 15-én benyújtott önálló képviselő indítványokat a Július 15-
ei rendkívüli közgyűlés napirendjére felvenni. A következőképpen: 
 
1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatban hozott döntések visszavonása 
 előterjesztő: Magyarné Kocsis Andrea 
2. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 13/2018. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 előterjesztő: Nagy Béla 
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése és a Közgyűlés által átruházott hatáskörök 
veszélyhelyzetben történő gyakorlásáról szóló 33/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet 
1.§-ának rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
közgyűlésének átruházott feladat és hatáskörében meghozott polgármesteri rendeletek, 
határozatok, intézkedések áttekintésére Közgyűlési Bizottság létrehozása 

 előterjesztő: Nagy Béla 
 
Polgármester asszony által előterjesztett napirendek a felsorolt három napirend után kerüljenek 
megtárgyalásra. 

 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
907/2021. (VII.15.) határozata 

Napirend elfogadásáról 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021. július 15-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a levezető elnök által elmondottak szerint elfogadja. 
 
1. Gazdasági társaságokkal kapcsolatban hozott polgármesteri döntések visszavonása 

Előterjesztő: Magyarné Kocsis Andrea önkormányzati képviselő 
 

2. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 13/2018. (V.30.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Nagy Béla önkormányzati képviselő 
 

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a Közgyűlés által átruházott 



hatáskörök veszélyhelyzetben történő gyakorlásáról szóló 33/2020. (XI.18.) 
önkormányzati rendelet 1. §-ának rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat közgyűlésének átruházott feladat és hatáskörben 
meghozott polgármesteri rendeletek, határozatok, intézkedések áttekintésére 
Közgyűlési Bizottság létrehozása 
Előterjesztő: Nagy Béla önkormányzati képviselő 

 
4. Gazdasági társaságokkal kapcsolatban hozott polgármesteri döntések visszavonása 

 
5. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 13/2018. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

6. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a Közgyűlés által átruházott 
hatáskörök veszélyhelyzetben történő gyakorlásáról szóló 33/2020. (XI.18.) 
önkormányzati rendelet 1. §-ának rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat közgyűlésének átruházott feladat és hatáskörben 
meghozott polgármesteri rendeletek, határozatok, intézkedések áttekintésére 
Közgyűlési Bizottság létrehozása 
 

7. Július-augusztusra vonatkozó közgyűlési munkaterv elfogadása 
 

8. Tatabányai Futball Klub támogatása 
 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
908/2021. (VII.15.) határozata 

Gazdasági társaságokkal kapcsolatban hozott polgármesteri döntések visszavonásáról  
 
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerve az Agora Nonprofit Kft. eddigi 
tevékenységet és Sámuel Botond eredményes cégvezetését, hatályon kívül helyezi Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 766/2021. (V.26.) önkormányzati 
határozatát, egyben utasítja a T-Szol Zrt. igazgatóságát, hogy amennyiben az Agora Nonprofit 
Kft. alapító okiratának módosítása megtörtént, az alapító okiratot módosítsa vissza a Tatabánya 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 766/2021. (V.26.) önkormányzati 
határozat előtti állapotra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szücsné Posztovics Ilona polgármester 
 
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát, hogy az Agora Nonprofit Kft. 
ügyvezetői posztjára pályázatot kíván kiírni, s felkéri a polgármestert az Agora Nonprofit Kft. 
ügyvezetői posztjának 2022. június 1-étől történő betöltéséhez szükséges pályázati kiírás 
előkészítésével és a közgyűlés elé terjesztésével. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Szücsné Posztovics Ilona polgármester 
 
 

 



Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
909/2021. (VII.15.) határozata 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a Közgyűlés által átruházott 

hatáskörök veszélyhelyzetben történő gyakorlásáról szóló 33/2020. (XI.18.) 
önkormányzati rendelet 1. §-ának rendelkezése alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat közgyűlésének átruházott feladat és hatáskörben meghozott 
polgármesteri rendeletek, határozatok, intézkedések áttekintésére Közgyűlési Bizottság 

létrehozásáról 
 
1. Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármestere készítse el a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítási javaslatát, mely teljes körűen tartalmazza ideiglenes, vagy állandó 
bizottság létrehozásának és működésének feltételeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítási javaslatát Tatabánya Megyei Jogú Város következő (rendes, vagy rendkívüli) 
ülésén terjessze elő, továbbá dolgozza ki. 

 
Felelős: Szücsné Posztovics Ilona polgármester 
   dr. Verhóczki Zita jegyző 
Határidő: Tatabánya Megyei Jogú Város soron következő testületi ülése 
 
2. Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Jogi és Közbeszerzési Bizottságot, 

illetve a Pénzügyi Bizottságot, hogy a katasztrófavédelemről, és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 4.§ (4) bekezdése és a 
Közgyűlés által átruházott hatáskörök veszélyhelyzetben történő gyakorlásáról szóló 
33/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet 1.§-ának rendelkezése alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat közgyűlésének átruházott feladat, és hatáskörben meghozott 
polgármesteri rendeleteket, határozatokat, intézkedéseket tekintse át, erről készítsen írásos 
beszámolót Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése számára. 

 
Felelős: Magyarné Kocsis Andrea bizottsági elnök 
   Pataki Zoltánné bizottsági elnök 
   dr. Verhóczki Zita jegyző 
Határidő: Tatabánya Megyei Jogú Város 2021. novemberi testületi ülése 
 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
910/2021. (VII.15.) határozata 

szünet elrendeléséről 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy Schmidt Csaba 
önkormányzati képviselő ügyrendi javaslatára 5 perc tárgyalási szünetet rendel el. 
 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
911/2021. (VII.15.) határozata 

a Közgyűlés 2021. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
 

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közgyűlés 2021. II. félévi 
munkatervét az előterjesztői kiegészítéssel együtt a 2. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 



 
Határidő: a munkatervben meghatározott ülésnapok 
Felelős: Polgármester 
   Bizottsági elnökök 
   Jegyző 
   Aljegyzők 
   Irodavezetők 
 
2. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a bizottsági elnököket, 

hogy gondoskodjanak a bizottságok munkatervének elkészítéséről a Közgyűlés munkatervét 
figyelembe véve. 

 
Határidő: első rendes bizottsági ülés, de legkésőbb 2021. július 22. 
Felelős: Bizottsági elnökök 
 

 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

912/2021. (VII.15.) határozata 
A tatabányai futball szervezetek támogatásáról szóló tájékoztatásáról 

 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az előterjesztés szerinti 
polgármesteri tájékoztatót a tatabányai futball szervezetek támogatására vonatkozóan. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Polgármesteri Hivatal (Gazdálkodási Iroda) 
 
 
 
A határozatokat a mai nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzétettem. 

 
Tatabánya, 2021. július 20. 
 
 
 
          
                                       dr. Verhóczki Zita s.k. 

       jegyző 
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TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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Elfogadta Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
a 911/2021. (VII.15.) határozatával
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TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
2021. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 

 
 

2021. július 22. (A 2021. július 15-i közgyűlésen benyújtott előterjesztői kiegészítés alapján került beépítésre) 

 Tervezett napirendek Előterjesztő Előkészítője Bizottsági 
véleményezés 

Indokolás, megjegyzés 

 Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a 
Közgyűlés Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
22/2014. (XI.6.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 
 

Jegyző 
Jogi Iroda 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Az önkormányzati képviselők, a 
bizottsági elnökök, a bizottsági 
tagok és tanácsnokok 
tiszteletdíjáról szóló 
önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 
 

Jogi Iroda nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Bizottsági tagok megválasztása Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

nem került 
megjelölésre 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Tatabánya Településrendezési 
eszközök módosítása – 19 
részterületen Véleményezési és 
partnerségi eljárás lezárása 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Főépítészi Iroda nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Tatabánya Megyei Jogú Város 
településrendezési eszközeinek 
2021. évi módosításához 
szükséges településfejlesztési 
döntések  

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Főépítészi Iroda 
 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 „Értékvédelmi Támogatás 
2021.” című pályázat kiírása 
Tatabánya Megyei Jogú Város 
helyi egyedi védettségű 
építészeti értékeinek 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Főépítészi Iroda 
 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 
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karbantartására, felújítására 
 A Magyarországi Református 

Egységes Gyógypedagógiai 
Intézmény Tatabányai 
Tagintézményének fenntartójával 
megkötött köznevelési szerződés 
megújítása 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Intézményfenntartási 
Iroda 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Tatabánya Közbiztonságáért 
Közalapítvány 2020. évi 
beszámolójának elfogadása 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Városrendészeti 
Iroda 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Beszámoló a sportszervezetek 
2020. évi pénzbeli 
támogatásának felhasználásáról 

Lusztig Péter 
alpolgármest
er 

Polgármesteri 
Kabinet 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Multifunkciós csarnokkal 
kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

nem került 
megjelölésre 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Tatabánya, belterület 5497/2 és 
5499/12 hrsz-ú kivett közutak 
elnevezése 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Hatósági Iroda nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Tatabánya Megyei Jogú Város 
Polgármestere 2021. évi 
szabadságának ütemezése 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Személyügyi és 
Iratkezelési Iroda 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal 2020. évi munkájáról 

dr. Verhóczki 
Zita jegyző 

Jogi Iroda nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Döntés városérdekből történő 
elhelyezésről (zárt) 

Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Ingatlangazdálkodá
si Iroda 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 Előterjesztő (zárt) Szücsné 
Posztovics 
Ilona 
polgármester 

Ingatlangazdálkodá
si Iroda 

nem került 
megjelölésre 

nem került megjelölésre 

 
 

 
 
 

    



 4

2021. augusztus 26. 

 Tervezett napirendek Előterjesztő Előkészítője Bizottsági 
véleményezés 

Indokolás, megjegyzés 

 Tatabánya 2021-2026. évi 
Környezetvédelmi programjának 
elfogadása (I. forduló) 

polgármester 
Környezet- és 
klímavédelem
ért felelős 
tanácsnok 

Városüzemeltetési 
Iroda 
Környezet- és 
klímavédelemért 
felelős tanácsnok 

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 
Bizottság  
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény szerint 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló 
települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban 
foglaltak szerint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy 
jóvá. 
Tatabánya Megyei Jogú Város 2015-2020. időszakra vonatkozó III. 
Környezetvédelmi programját a Közgyűlés 208/2015.(X.22.) 
határozatával fogadta el.  
 

 Krajcsirovits Henrik Művészeti 
Ösztöndíj 2021. évi kiírása 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Oktatási és 
Kulturális Bizottság 

Az Önkormányzat 2014. augusztusában alapította a városi 
művészeti ösztöndíjat, amelyet fiatal tatabányai alkotók kaphatnak 
meg művészeti munkájuk elkezdése, segítése érdekében pályázati 
úton. Az ösztöndíj sikere alapján a pályázat kiírása 2021. évre is 
indokolt és javasolt a már megszokott feltételekkel. 
 

 Polgármester beszámolója a két 
ülés között történt eseményekről 

polgármester Polgármesteri 
Kabinet, Jogi Iroda 

- SzMSz 
 

 Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

jegyző Jogi Iroda - SzMSz 
 

 Interpelláció - - - SzMSz 
 

 Kérdések - - - SzMSz 
 

 Közügyeket érintő képviselői 
felszólalások 

- - - SzMSz 
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2021. szeptember 23. 

 Tervezett napirendek Előterjesztő Előkészítője Bizottsági 
véleményezés 

Indokolás, megjegyzés 

 Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének 
módosítása 

polgármester Gazdálkodási Iroda Jogi és 
Közbeszerzési 
Bizottság,  
SZMSZ szerint 
véleményezési 
jogkörrel rendelkező 
bizottság 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § és 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 42-44. § alapján a 2021. évi 
gazdálkodás során felmerült változások nyomonkövetése 
miatt indokolt legalább negyedévente a 2021. évi 
költségvetési rendeletet módosítani. 

 Középtávra szóló intergrált 
településfejlesztési stratégia 
felülvizsgálata 

polgármester Stratégiai és 
Pályázati Iroda 

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 
Bizottság 

A  településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm rendelet 7. § 

 A 2022. évi Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszerhez 
csatlakozásról döntés 

alpolgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Népjóléti Bizottság 
 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rend. 
Indokolás: a szociális alapon rászoruló fiatalok továbbtanulásának 
támogatása, hogy a későbbiekben főiskolai végzettséggel 
könnyebben tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A 
magasabb végzettséggel magasabb jövedelemre tehetnek szert és 
így az emelkedő életszínvonal hatására a szegénység újra 
termelődésének az esélye csökken. 

 Az Inter-Ambulance Zrt. éves 
beszámolója a 2020. július 1-től 
2021. június 30-ig eltelt 
időszakban végzett szakmai 
tevékenységéről. 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 
Inter Ambulance Zrt. 

Népjóléti Bizottság 
 

Az Önkormányzat feladat-átvállalási megállapodást kötött 2017. 
július 1-től az Inter-Ambulance Zrt-vel a központi orvosi ügyeleti 
tevékenység feladatainak ellátására. A megállapodás II. 17. pontja 
értelmében az ügyeleti szolgáltató köteles évente egy alkalommal 
beszámolót készíteni a szakmai tevékenységéről, melynek 
elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 

 Döntés a 11. számú gyermek 
háziorvosi körzet ellátásáról 
 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Népjóléti Bizottság 
 

Dr. Boldov és Társa Bt. képviselője Dr. Boldov Tibor szóban 
jelezte, hogy nem kívánja meghosszabbítani a helyettesítési 
szerződését, amely 2021. november 30-án lejár. Tatabánya MJV 
Önkormányzata Közgyűlésének döntése szükséges a körzetnek 
2021. decembertől helyettesítésben történő ellátására.  

 Döntés a 33. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátásáról 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Népjóléti Bizottság 
 

A Széber Péter 2000 Kft. képviselője Dr. Széber Péter írásban 
jelezte, hogy nem kívánja meghosszabbítani a helyettesítési 
szerződését, amely 2021. december 31. napján lejár. Tatabánya 
MJV Önkormányzata Közgyűlésének döntése szükséges a 
körzetnek 2022. január helyettesítésben történő ellátására.  
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 Polgármester beszámolója a két 
ülés között történt eseményekről 

polgármester Polgármesteri 
Kabinet, Jogi Iroda 

- SzMSz 

 Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

jegyző Jogi Iroda - SzMSz 

 Interpelláció - - - SzMSz 
 Kérdések - - - SzMSz 
 Közügyeket érintő képviselői 

felszólalások 
- - - SzMSz 

 
 

 
Önkormányzati képviselői javaslat:  

 Parkolási Koncepció elfogadása (Turza Károly képviselő úr szeptember hónapra javasolta, Frankné Farkas Gabriella képviselő asszony november 
hónapra) 

 Polgármesteri beszámoló, a veszélyhelyzet idején a szükségességi, halaszthatatlansági és jogszabályi kötelezettségi elveknek megfelelően 
meghozott határozatokról, rendeletekről (Turza Károly képviselő javaslata) 

 A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás célú hasznosítású ingatlanok áttekintése, értékesítése, átadása, költséghatékonysági 
szempontok figyelembe vételével (Frankné Farkas Gabriella képviselő javaslata) 
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2021. október 21. 
 
 Tervezett napirendek Előterjesztő Előkészítője Bizottsági 

véleményezés 
Indokolás, megjegyzés 

 Beszámoló a közbiztonság 2020. 
évi helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról 

polgármester Rendőrkapitány -  A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése 

 Döntés a Szabó Ignác-díj 
adományozásáról 

Népjóléti 
Bizottság 
elnöke 

Intézményfenntartási 
Iroda 

Népjóléti Bizottság 
 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 
alapított díszpolgári címekről, díjakról és adományozásuk rendjéről 
szóló 55/2011. (XII.17.) számú rendelete alapján a szociális és 
egészségügyi területen adományozandó „Szabó Ignác” díj a Szent 
Borbála Napon kerül átadásra. A díj a városban hosszú ideje 
kiemelkedő szociális és egészségügyi tevékenységet folytató 
személyek és közösségek munkáját hivatott elismerni. 

 Döntés Tatabánya Díszpolgára 
Cím adományozásáról 

Jogi és 
Közbeszerzési 
Bizottság 
elnöke  

Intézményfenntartási 
Iroda 

Jogi és 
Közbeszerzési 
Bizottság 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 
alapított díszpolgári címekről, díjakról és adományozásuk rendjéről 
szóló, 55/2011. (XII.17.) számú rendelete alapján Tatabánya 
Díszpolgára Címet a Szent Borbála Napon kerül átadásra. A 
díszpolgári cím adományozására tett javaslatokat a Közgyűlés jogi 
feladatokat ellátó bizottsága véleményezi és terjeszti a képviselő-
testület elé. 

 Döntés Ezüst Turul Díj 
adományozásáról 

Jogi és 
Közbeszerzési 
Bizottság 
elnöke  

Intézményfenntartási 
Iroda 

Jogi és 
Közbeszerzési 
Bizottság 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 
alapított díszpolgári címekről, díjakról és adományozásuk rendjéről 
szóló, 55/2011. (XII.17.) számú rendelete alapján az Ezüst Turul 
Díj a Szent Borbála Napon kerül átadásra. Az Ezüst Turul díj 
adományozására tett javaslatokat a Közgyűlés jogi feladatokat 
ellátó bizottsága véleményezi és terjeszti a képviselő-testület elé. 

 Polgármester beszámolója a két 
ülés között történt eseményekről 

polgármester Polgármesteri 
Kabinet, Jogi Iroda 

- SzMSz 

 Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

jegyző Jogi Iroda - SzMSz 

 Interpelláció - - - SzMSz 
 Kérdések - - - SzMSz 
 Közügyeket érintő képviselői 

felszólalások 
- - - SzMSz 

Önkormányzati képviselői javaslat:   
 A 70 és a 70+ programok tapasztalatainak elemzése (Frankné Farkas Gabriella képviselő asszony javaslata) 
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2021. november 18. 

 Tervezett napirendek Előterjesztő Előkészítője Bizottsági 
véleményezés 

Indokolás, megjegyzés 

 Szociális szolgáltatástervezési 
koncepció felülvizsgálata 

alpolgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Népjóléti Bizottság A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a 
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat 
kétévente köteles felülvizsgálni és aktualizálni. Tatabánya 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013-ban fogadta el a 
város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, 
melynek felülvizsgálata az előző években is megtörtént. Az 
utolsó felülvizsgálat időpontjára tekintettel ismét esedékesé 
vált a Koncepció felülvizsgálata.  

 A Tatabányai Értéktár Bizottság 
tevékenységéről szóló beszámoló 
jóváhagyása 
 

alpolgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Oktatási és Kulturális 
Bizottság 

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való 
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának 
szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 
4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Értéktár Bizottság 
feladata − az elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján − megszervezni a település területén 
azonosított települési és tájegységi értékek adatainak 
összesítését. Gondoskodnia kell a még nem azonosított, de 
a település területén fellelhető nemzeti értékek 
azonosításáról, a település területén fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozásáról. A 
Tatabányai Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzata 4. § (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak 
évente beszámolási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. 

 Döntés Tatabánya Kultúrájáért Díj 
adományozásáról 

Oktatási és 
Kulturális 
Bizottság 
elnöke 

Intézményfenntartási 
Iroda 

Oktatási és Kulturális 
Bizottság 

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a kiemelkedő 
színvonalú kulturális, művészeti, közművelődési, 
közgyűjteményi tevékenység iránti tiszteletének és 
megbecsülésének kifejezése céljából „Tatabánya 
Kultúrájáért” Díjat alapított 1996-ban. A díj olyan 
személynek, illetve szervezetnek (színház, művelődési ház, 
művészegyüttes, zenekar, múzeum, könyvtár stb.) 
adományozható, aki/amely Tatabányán kiemelkedő 
kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi 
tevékenységet végez.  
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 Döntés az Évgyűrű Díj 
adományozásáról 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Népjóléti Bizottság Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által alapított díszpolgári címekről, díjakról és 
adományozásuk rendjéről szóló, 55/2011. (XII.17.) számú 
rendelete alapján az Évgyűrű Díjat a Tatabánya város 
közreműködésével szervezett Szépkorúak Bálja alkalmából 
a polgármester adja át. A díj adományozására tett 
javaslatokat a Közgyűlés szociális területen feladatokat 
ellátó bizottsága véleményezi, és az Idősügyi Tanács 
véleményével együtt a polgármester terjeszti a Közgyűlés 
elé.  

 Beszámoló az adóztatás 
tevékenységről és a helyi 
adóbevételekről szóló tájékoztató 

jegyző Adóügyi és Behajtási 
Iroda 

Pénzügyi Bizottság,  
Gazdasági, Lakásügyi 
és Turisztikai 
Bizottság,  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 138.§ (3) bek. g) 
pont, 8.§ (2) bek. 

 Tatabánya Megyei Jogú Város helyi 
adó rendeleteinek módosítása 

polgármester Adóügyi és Behajtási 
Iroda 

Jogi és Közbeszerzési 
Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság,  
Gazdasági, Lakásügyi 
és Turisztikai 
Bizottság 

A rendeletmódosítást szükségességét egyrészt az addig 
ismertté váló esetleges törvényi változások, másrészt helyi 
jogalkotó változtatási szándéka indokolhatja. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 32. §-a értelmében „Fizetési 
kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét 
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a 
kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 
napnak el kell telnie. 

 Közmeghallgatás polgármester Jogi Iroda - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54.§-ában előírt kötelezettség alapján 
az önkormányzat évente egy alkalommal előre meghirdetett 
időpontban közmeghallgatást tart. 

 Polgármester beszámolója a két ülés 
között történt eseményekről 

polgármester Polgármesteri Kabinet, 
Jogi Iroda 

- SzMSz 

 Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

jegyző Jogi Iroda - SzMSz 

 Interpelláció - - - SzMSz 
 Kérdések - - - SzMSz 
 Közügyeket érintő képviselői 

felszólalások 
- - - SzMSz 
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Önkormányzati képviselői javaslat:  
 Tatabánya Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási szolgáltatásának áttekintése és hosszabb távú koncepciója, a háziorvosi, gyermekorvosi, 

fogászati szolgáltatók helyzetének javítása (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kommunikációs tevékenysége (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város városüzemeltetési koncepciója és éves operatív tervének megalkotása (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város közbiztonsági koncepciója és közbiztonsági-információs pontok felállítása (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának tapasztalatai, a város tisztaságának 

biztosítására vonatkozó feladatok (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város járművek parkolásával kapcsolatos koncepciójának felülvizsgálata, a parkolás állapotának javítása érdekében 

(Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város ifjúságpolitikai koncepciójának kialakítása, a fiatalok szórakozási lehetőségeinek biztosítása, és egyéb módon 

történnő támogatásuk (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város Átláthatósági rendeletének megalkotása (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
 Tatabánya Megyei Jogú Város bérlakás és önkormányzati lakásbérleti koncepciójának kidolgozása (Nagy Béla képviselő úr javaslata) 
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2021. december 16. 
 
 Tervezett napirendek Előterjesztő Előkészítője Bizottsági 

véleményezés 
Indokolás, megjegyzés 

 Tatabánya Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2022. I. félévi 
munkaterve 

polgármester jegyző - SZMSZ 12. § (1) és (5) bekezdései értelmében a Közgyűlés 
rendes üléseit féléves munkaterv szerint tartja. 

 Átmeneti gazdálkodásról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 

polgármester Gazdálkodási Iroda Jogi és Közbeszerzési 
Bizottság,  
SZMSZ szerint 
véleményezési jogkörrel 
rendelkező bizottság 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVV. törvény 25. 
§ 

 2021. évi költségvetési 
rendeletmódosítás 

polgármester Gazdálkodási Iroda Jogi és Közbeszerzési 
Bizottság,  
SZMSZ szerint 
véleményezési jogkörrel 
rendelkező bizottság 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § 
és 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 42-44. § alapján a 
2021. évi gazdálkodás során felmerült változások 
nyomonkövetése miatt indokolt legalább negyedévente 
a 2021. évi költségvetési rendeletet módosítani. 

 Temető rendelet felülvizsgálata polgármester Városüzemeltetési Iroda Jogi és Közbeszerzési 
Bizottság,  
SZMSZ szerint 
véleményezési jogkörrel 
rendelkező bizottság 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény 40.§ (3) bekezdés 

 Belső Ellenőrzési Iroda éves 
ellenőrzési terve 2022. évre 
 

jegyző 
 

jegyző 
Belső Ellenőrzési Iroda 

Pénzügyi Bizottság 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdés, valamint A 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
29. § (1) bekezdése 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. 
§ (4) bekezdése alapján jogszabályi kötelezettség. 

 Döntés a Krajcsirovits Henrik 
Művészeti Ösztöndíj odaítéléséről 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Oktatási és Kulturális 
Bizottság 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése 2014-ben a város művészeti életének 
támogatása érdekében Krajcsirovits Henrik Városi 
Művészeti Ösztöndíj néven ösztöndíjat alapított, melyet a 
képzőművészet, az iparművészet, a zene- és táncművészet, 
a filmművészet, fotóművészet és az irodalom területén 
alkotók pályázat útján nyerhetnek el. Évente egy művész 
részére van lehetőség az ösztöndíj biztosítására. 
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 Tatabánya kulturális koncepciója polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Oktatási és Kulturális 
Bizottság 

Tatabánya művelődési és kulturális életének fejlődéséhez, a 
művelődési intézmények és kulturális területek 
összehangolt együttműködéséhez elengedhetetlen egy jól 
működő kulturális koncepció megalkotása. A koncepció 
2021. december 31-én lejár, ezért szükséges a koncepció 
felülvizsgálata, megújítása. 

 A Jászai Mari Színház Népházzal 
kötött fenntartói megállapodás 
megújítása 

polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

Oktatási és Kulturális 
Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

A Jászai Mari Színház Népházzal kötött 3 évre szóló 
jogszabályban előírt fenntartói megállapodás 2021. 
december 31-én lejár, szükséges a fenntartói megállapodás 
újabb 3 évre szóló megkötése. 

 Tatabánya 2021-2026. évi 
Környezetvédelmi programjának 
elfogadása (II. forduló) 

polgármester 
Környezet- és 
Klímavédelem
ért felelős 
tanácsnok 

Városüzemeltetési Iroda, 
Környezet- és 
Klímavédelemért felelős 
tanácsnok 

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi 
Bizottság 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény szerint 46. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a települési önkormányzat a környezet védelme 
érdekében önálló települési környezetvédelmi programot 
dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet 
képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá. 

 Társulási működési beszámolók polgármester Intézményfenntartási 
Iroda 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pont 

 Polgármester beszámolója a két ülés 
között történt eseményekről 

polgármester Polgármesteri Kabinet 
Jogi Iroda 

- SzMSz 

 Tájékoztató a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

jegyző Jogi Iroda - SzMSz 

 Interpelláció - - - SzMSz 
 Kérdések - - - SzMSz 
 Közügyeket érintő képviselői 

felszólalások 
- - - SzMSz 

 


