
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  április  4.  napján 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata

az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező  I-38-9/2012.  sz.  meghívón  szereplő  témákat  tárgyalja  meg  a  mai 
ülésen.

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

128 /2012. (IV. 5.) Tata Kt. határozata
képviselő-testületi határozatok visszavonásáról

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  88/2012.  (III.29.),  89/2012. 
(III.  29.),  90/2012.  (III.29.),  valamint  91/2012.  (III.29.)  Tata  Kt.  határozatait 
visszavonja.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129 /2012. (IV. 5.) 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

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  
CXCV.  törvény  8.  §-a,  valamint  az  államháztartási  törvény  végrehajtásáról  szóló  
368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a  alapján  a  SZOCIÁLIS  ALAPELLÁTÓ  
INTÉZMÉNY alapító okiratáról  szóló 179/2009. /V.27./  sz.,  336/2009.  /IX.30./  sz.,  a  
417/2009. /XI.13./ sz., 175./2011. (IV. 27.) sz., 470 /2011. (X. 27.) sz., 16/2012. (I. 26.)  



sz., valamint a 129./2012. (IV. 5.) sz. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:
    „6. Telephelyei: 2890 Tata, Almási u. 43.
          2890 Tata, Kocsi u. 13.

2890 Tata, Petőfi S. u. 16.”

3. Az alapító okirat 19. pontja a következők szerint módosul: 
„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

19.4. A Tata, Petőfi S. u. 16. szám alatti telephelyen
a) idősek nappali ellátása
    férőhelye: 35 fő
b) étkeztetés
c) házi segítségnyújtás

Tata, 2012. április 2.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző 

ZÁRADÉK:

1. A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2012. (IV. 5.) 
sz. határozatával fogadta el.
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2. Jelen módosító okirat 2012. április 1-jén lép hatályba, a 3. pontjában szereplő 19.1 
a) b) c) h),pontok, valamint a 19.1 g) pont első francia bekezdése kivételével. 

3. A módosító  okirat  3.  pontjában  szereplő  19.1  a)  b)  c)  h),  valamint  g)  pont  első 
francia  bekezdése„-  idősek  nappali  ellátása,  férőhelye:  50  fő”  szövegrész  2012. 
június 1-jén lép hatályba.

4. A módosító okirat 2. pontjában szereplő „2890 Tata, Petőfi S. u. 16.” szövegrész, a 3. 
pontjában szereplő  19.2 c) és d) pontja, valamint a  19.4. pont  2012. június 1-jén 
hatályát veszti.

5. A módosító okirattal Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2012. (I. 
26.)  sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130 /2012. (IV. 5.) 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. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 5. §-a alapján a SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY alapító okiratáról  
szóló 179/2009. /V.27./ sz., 336/2009. /IX.30./ sz., a 417/2009. /XI.13./ sz., 175./2011. (IV. 27.)  
sz.,  470  /2011.  (X.  27.)  sz., 16/2012.  (I.  26.)  sz.,  valamint  a129./2012.  (IV.5.)  sz.  
határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

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: Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó Társulás

3. Alapító: Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
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.
2890 Tata, Petőfi S. u. 16.
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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 1992. évi XXII. 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 támogatása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkezés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi ellátások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

11.  Irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
                 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
12. Működési köre: Az intézmény működési területe minden szociális és gyermekjóléti ellátás 

tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály,  Neszmély, 
Szomód, Tardos és Vértestolna községek.

13. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő gazdálkodást folytat. 
Egyéb  gazdálkodási  feladatait  az  Intézmények  Gazdasági  Hivatal  végzi,  Tata  Város 
Önkormányzati  Képviselő-testülete  által  jóváhagyott  együttműködési  megállapodás 
alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

14.  Alapfeladatait  és  az  intézmény  működésével  kapcsolatos  feladatait  Tata  Város 
Önkormányzati  Képviselő-testületének  költségvetési  rendeletében,  valamint  a  Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.

15.  Az  intézmény  élén  igazgató  áll,  akit  Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató feletti egyéb munkáltatói 
jogokat  Tata  Város  Polgármestere  gyakorolja.  Az  igazgatói  pályázatokat  előzetesen  a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa véleményezi.
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 Tata Város Önkormányzati
Képviselő-testülete  hagy  jóvá.  A  Szakmai  programot  előzetesen  a  Tatai  Kistérségi 
Többcélú Társulás Tanácsa véleményezi.

17. Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.
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- 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

19.4. A Tata, Petőfi S. u. 16. szám alatti telephelyen
a) idősek nappali ellátása
    férőhelye: 35 fő
b) étkeztetés
c) házi segítségnyújtás

20. Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény
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Tata, 2012. április 2.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester            jegyző 

ZÁRADÉK:

1. Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 130/2012. (IV.5.) számú határozatával fogadta el.

2. Az egységes szerkezetű alapító okirat hatályos: 2012. április 1-jétől, a 19.1 a), b), 
c), h) pontok, valamint a g) pont első francia bekezdése kivételével. 

3. Az 19.1 a)  b)  c)  h),  valamint  g)  pont első  francia  bekezdése„-  idősek nappali 
ellátása, férőhelye: 50 fő” szövegrész 2012. június 1-jén lép hatályba.

4. Az egységes szerkezetű alapító okirat 6. pontjában szereplő „2890 Tata, Petőfi S.  
u. 16.” szövegrész, a 19.2 c) és d) pontok, valamint 19.4 pont 2012. június 1-jén 
hatályát veszti.

Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata

a Kőkúti Általános Iskola és a Kincseskert Óvoda részvétele a „Sajátos 
nevelési igényű gyerekek integrációja” c. pályázatban

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. támogatja a fenntartásában működő Kőkúti Általános Iskola, valamint a 
Kincseskert  Óvoda konzorciumi  tagként  való  részvételét  a  TÁMOP – 
3.4.2.A-11/2 kódszámú, „Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja” 
c. pályázatban.

2. felhatalmazza  a  Polgármestert  a  I/1-91/2012.  sz.  előterjesztés 
mellékletét képező fenntartói nyilatkozat aláírására.

3. vállalja a projekt előfinanszírozását, amennyiben a program folyamatos 
finanszírozása az előleg igénybevételével nem biztosítható

Határidő: 2012. április 6. -  értesítésre
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Felelős: Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
132/2012. (IV. 5.) Tata Kt. határozata

Tata, Fényes fasor 2. szám alatti (Tata Kistérségi Időskorúak Otthona) 
ingatlan vagyonkezelői jogáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete :

1. hozzájárul, hogy a a tatai 1363/41 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 
776 m2 nagyságú és a tatai  1363/63  hrsz-ú,  kivett  szociális  otthon, 
udvar  megnevezésű 9056 m2 nagyságú ingatlanokból  kialakuló  tatai 
1363/104 hrsz-ú, kivett szociális otthon, udvar megnevezésű, 4331 m2 
nagyságú ingatlanra vagyonkezelői jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan 
nyilvántartásba, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás javára.

2. Felhatalmazza  a  polgármestert  a  I/1-91/2012  számú előterjesztés  3. 
számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. április 20.
Felelős:     Michl József polgármester

T a t a ,  2012. április 5.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző
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