
K I V O N A T  

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 2015. január 28-án 
megtartott ülésének jegyz ıkönyvéb ıl 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete 

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésé rıl 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı-testületének 
2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról szóló 28/2002.(XII.20.) önkormány zati rendelet 
módosításáról 

 

Tata Város Képvisel ı-testületének 
3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 

Agostyán városrész építési szabályzatáról és szabál yozási tervér ıl szóló  
18/2002. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosí tásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

1/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
a 2015. január 28-i testületi ülésen tárgyalandó 

napirendi pontok meghatározásáról 
 

Tata Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzıkönyv mellékletét 
képezı I/40/2015. sz. meghívón szereplı témákat tárgyalja az alábbiak 
szerint: 
 

N A P I R E N D : 
 

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó elıterjesztések: 
 

1. a.) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2015. évi 
   költségvetésérıl 
b.) Tájékoztató az adósságot keletkeztetı ügyletekrıl és azok fedezetére 

felhasználható saját bevételekrıl 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:  dr. Kórósi Emıke jegyzı 

  Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezetı 
 Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezetı 

Meghívott:     Riszter Jánosné Intézmények Gazdasági 
    Hivatalának igazgatója 
       Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
 
 

c.) A Szociális Alapellátó Intézmény 2015. évi költségvetése tervezetének 
elızetes véleményezése 
Elıterjeszt ı:  Michl József polgármester 
Elıadó:   Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezetı  

   Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezetı  
Meghívott:   Székely Csaba Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója 
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2. Rendelet-tervezet az építményadóról 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó :  dr. Kórósi Emıke jegyzı 

  Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezetı 
   Fesselné Harsányi Marietta adócsoport vezetı 
 

3. Rendelet-tervezet Agostyán városrész építési szabályzatáról és 
szabályozási tervérıl szóló 18/2002. (IX.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (emlékerdı) 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:  Kiss Zsolt fıépítész 
 
 
 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó elıterjesztések: 
 

4. A Tata, 456/7, 456/8, 456/9 hrsz.-ú ingatlanok (Ipari parki ingatlanok) 
közmővesítésével kapcsolatos döntés meghozatala 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és   

                                       vagyongazdálkodási csoportvezetı  
 

5. Középtávú út- és járda felújítási program  
a.) Út- és járda felújítási program 2015-2019. évekre  
b.) Az út- és járda felújítási program 2015-2016. évi végrehajtásra javasolt 

feladatai  
Elıterjeszt ı:Michl József polgármester 
Elıadó:  Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintézı  

 

6. A Tata, 2006/12 hrsz.-ú ingatlan (Jázmin utca 22-24. szám alatti épület) 
bérletével kapcsolatos döntés meghozatala 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

    vagyongazdálkodási csoportvezetı 
Meghívott : Kazány Tibor a Spinner Kerekesszék Kft. ügyvezetıje 
 

 

Gazdasági társasághoz kapcsolódó elıterjesztés: 
 

7. A Tatai Fényes Tanösvény üzemeltetési terve 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
    vagyongazdálkodási csoportvezetı 
Meghívott:  Berczelly Attila a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
 
 
 

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó elıterjesztések: 
 

8. Tata Város Kulturális Koncepciójának 2015. évi intézkedési terve 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:   Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezetı 
  Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
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Meghívottak:  Berczelly Attila a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
Sinkó Ildikó a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója 
Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány elnöke 
 

9. A tatai 1. számú gyermek háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási szerzıdés módosítása 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester  
Elıadó :  İsz Tibor intézményi referens 
 

10. Tájékoztató a „Gyermekbarát város” intézkedési tervében foglaltak 2014. 
évi teljesülésérıl 
Elıterjeszt ı:  Michl József polgármester 
Elıadó:   Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 

 
11. Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények magasabb 

vezetıi pályázatának kiírása (Tatai Fürdı utcai Néphagyományırzı Óvoda, 
Tatai Kertvárosi Óvoda) 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezetı 
   Takács Zoltán személyügyi referens 

 

12. A Csillagsziget Bölcsıde vezetésére pályázat kiírása  
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
Elıadó:  Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezetı 

  Takács Zoltán személyügyi referens 
 
Egyéb: 
 
13. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mőködésére vonatkozó 

együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 
Elıterjeszt ı:  Michl József polgármester 
Elıadó:   dr. Kórósi Emıke jegyzı 

  dr. Lantai Éva jegyzıi kabinetvezetı  
 
Beszámoló: 
 
14. Beszámoló a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjeszt ı: Michl József polgármester 
 
 

15. Képviselıi kérdések 
 
 



Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
2/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztet ı ügyleteinek és azok fedezetére 
felhasználható saját bevételeinek alakulásáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete az adósságot keletkeztetı ügyletekrıl és azok 
fedezetére felhasználható saját bevételekrıl szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja 

 

Adatok E Ft-ban 

Megnevezés 
Saját bevétel és adósságot keletkeztet ı 
ügyletb ıl eredı fizetési kötelezettség Összesen 

2015. 2016. 2017. 2018.   

Helyi adók 1 783 951  1 787 000 1 804 000 1 817 
000 7 191 951 

Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel (kamatbevétel) 16 766 3 500 3 500 3 500 27 266 

Díjak, pótlékok, bírságok 147 251  118 000 110 000 109 
000 484 251 

Talajterhelési díj 5 000 3 000 2 000 2 000 12 000 
Szolgáltatások ellenértéke (temetı 
fenntartási hozzájárulás,sírhelydíj, 
nevezési díj) 

21 082 10 000 10 000 10 000 51 082 

Tulajdonosi bevétel (használatba 
adásból, üzemeltetésbe adásból 
származó bevétel) 

101 169 90 000 86 000 85 000 362 169 

- ebbıl lakbér 45 000 40 000 39 000 38 000 162 000 
Pótlék, bírság 20 000 15 000 12 000 12 000 59 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
és önkormányzati 
vagyonértékesítésb ıl származó 
bevétel (ÁFA nélküli, csak 
önkormányzat) 

712 932 120 000 70 000 69 000 971 932 

SAJÁT BEVÉTELEK 2 660 900  2 028 500 1 987 500 1 998 
500 8 675 400 

Saját bevételek 50 %-a 1 330 450  1 014 250 993 750 999 
250 4 337 700 

Elızı év (ek) ben keletkezett 
tárgyévet terhel ı fizetési 
kötelezettség 

25 339 145 362 218 914 100 
650 490 265 

Hosszú lejáratú hitel tıke és 
kamatfizetési kötelezettsége 

25 339 145 362 218 914 100 
650 

490 265 

Tárgyévben keletke zett, illetve 
keletkez ı, tárgyévet terhel ı fizetési 
kötelezettség 

0 0 0 0 0 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
ÖSSZESEN 25 339 145 362 218 914 100 

650 490 265 

Fizetési kötelezettség csökkentett 
saját bevétel 50 %-a  1 305 111 868 888 774 836 

898 
600 3 847 435 

 

Határid ı: azonnal     
Felelıs:  Michl József polgármester 

dr. Kórósi Emıke jegyzı 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
3/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a Szociális Alapellátó Intézmény 2015. évi költségv etésének el ızetes 
véleményezésér ıl 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete elızetesen támogatja a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában mőködı Szociális Alapellátó 
Intézmény 2015. évi költségvetésének elfogadását a I/10-12/2015. sz. 
elıterjesztés mellékletében foglalt tartalommal. 
 
Határid ı: 2015. január 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
4/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Agostyán településszerkezetének módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete Agostyán 
településszerkezetének módosításáról határoz az alábbiak szerint: 
 

1. A 01100/5 hrsz. telken belül a mezıgazdasági terület erdı területre 
változik. 

2. A 01100/6 hrsz. telken az erdı- és általános mezıgazdasági terület 
"különleges beépítésre nem szánt terület, temetkezési emlékhely" 
besorolásba kerül. 

3. A 01116 hrsz. különleges mezıgazdasági terület kisebb része 
"különleges beépítésre nem szánt terület, temetkezési emlékhely" és 
közjóléti erdı, míg a nagyobb része általános mezıgazdasági terület 
kategóriában marad. 

 
4. A határozat mellékletét képezi 
4.1 az "Agostyán, Emlékerdı településszerkezeti terve - 2014" feliratú 

tervlap. 
4.2 a "Településszerkezet módosításának leírása" címő szöveges 

dokumentum. 
 
Határid ı:  2015. január 28. 
Felelıs:   Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
5/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 456/7, 456/8, 456/9 hrsz.-ú ingatlanok (Ipa ri parki ingatlanok) 
közmővesítésével kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 

1. a tatai 456/7, 456/8, 456/9 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia 
ellátásához szükséges 5.935 980,-Ft -ot a felhalmozási tartalék terhére 
biztosítja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az elıirányzat átvezetésérıl a 
költségvetési rendelet soron következı módosításakor gondoskodjon. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a légvezeték kiváltásához, a 
további beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi források 
biztosítása érdekében folytasson le egyeztetéseket az Ipari parkot 
üzemeltetı Barina Kft.-vel és annak eredményérıl tájékoztassa a 
Képviselı-testületet. 

 

Határid ı: 2. pont esetén: a költségvetési rendelet soron 
   következı módosítása 
                 3. pont esetén: 2015. április 30. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
6/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a középtávú út- és járda felújítási program 2015-20 19. évi feladatairól 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a középtávú út- és járda 
felújítási program 2015-2019. évre megfogalmazott feladatai, koncepcióját 
elfogadja. 
 

Határid ı: azonnal 
Felelıs:   Michl József polgármester    
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
7/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a középtávú út- és járda felújítási program 2015-20 16. évi feladatairól 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a középtávú út- és járda 
felújítási program 2015-2016. évre megfogalmazott feladatait elfogadja, és 
felkéri a hivatalt, hogy annak végrehajtását az önkormányzat adott évi 
költségvetésének figyelembe vételével kezdje meg. 
 

Határid ı: 2016. december 31. 
Felelıs:   Michl József polgármester    
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

8/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
A Tata, 2006/12 hrsz.-ú ingatlan (Jázmin utca 22-24 . szám alatti épület) 

bérletével kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 

1. bérbeadja a Spinner Kerekesszék Kft. részére a Tata, Jázmin u. 22-24. 
szám alatti ingatlanból 189.36 m2 nagyságú részt 2015. február 1. 
napjától 2017. január 31. napjáig, azzal, hogy a bérleti díj az elsı évben 
300.-Ft/m2/hó + ÁFA, a második évben 400.-Ft/m2/hó + ÁFA, valamint, 
hogy a bérleti díjba a beruházó által végzett beruházásból 159.950.-Ft a 
bérleti díjba elszámolásra kerül. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: értesítésre: 2015. január 31. 
                 2. pont esetén: 2015. február 1. 
Felelıs:    Michl József polgármester 

dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
9/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Tájékoztató a Tatai Fényes Tanösvény m őködtetési tervér ıl 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete: 
 
1. A I/10-11/2015. számú elıterjesztés 1. mellékletét képezı „A Tatai Fényes 

Tanösvény üzemeltetési terve” címő tervezetet elfogadja.  
2. Felkéri a polgármestert, hogy I/10-11/2015. sz. elıterjesztés 2. mellékletét 

képezı használatba adási szerzıdést kösse meg a Tatai Városkapu Zrt.-
vel. 

3. Felkéri a Tatai Városkapu Zrt-t, hogy az 1. melléklet szerinti koncepció 
alapján kezdje meg a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046 kódszámú „Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” címő pályázattal létrehozott 
Fényes Ökoturisztikai tanösvény üzemeltetését a használatbavételi 
engedély kiadását követıen. 

 
Határid ı:  2015. február 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
  Berczelly Attila vezérigazgató 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
10/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A 2014-2020. évekre szóló Kulturális Koncepció 2015 . évi feladattervének 
meghatározásáról 

  
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tata Város Kulturális 
Koncepciójának végrehajtására készült, I/10-2/2015. sz. elıterjesztés 1. sz. 
mellékletét képezı 2015. évi feladattervét jóváhagyja és megbízza a 
polgármestert a feladatterv végrehajtásával. 
 
Felelıs:   Michl József polgármester 
Határid ı: 2015. december 31. 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
11/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A tatai 1. számú gyermek háziorvosi körzet m őködtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási szerz ıdés módosítása  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a PEDMED Eü. Szolg. BT-vel 
(2890 Tata, Kastély tér 9., képviseli: Dr. Kálovics Erzsébet) kötött 
– a tatai 1. számú gyermek háziorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó – 
feladat-ellátási szerzıdés 7. pontját – 2015. február 1-jei hatályba léptetéssel – 
a következıre módosítja: 

 

„Feladat-ellátási szerz ıdés 
a tatai 1. sz. gyermek háziorvosi körzet m őködtetésére  

 

amely létrejött egyrészrıl: 
 

Tata Város Önkormányzata  
 

székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
adószáma: 15729617-2-11 
stat. számjele: 15729617-8411-321-11 
képviseli: Michl József polgármester (mint feladatátadó, továbbiakban: 
Önkormányzat ) 

másrészrıl 
 

PEDMED Eü. Szolg. Bt.  
 

székhelye: 2890 Tata, Kastély tér 9.  
adószáma: 23641158-1-11 
stat. számjele: 23641158-8512-212-11 
képviseli: Dr. Kálovics Erzsébet 

 
(mint feladatátvevı, továbbiakban: Vállalkozó ) között az alulírott napon, 
helyen és az alábbi feltételekkel: 
… 
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7. Vállalkozó ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat a következı 
intézmények tekintetében: 

 - Fazekas utcai Általános Iskola, 
  - Hajnalcsillag Református óvoda, 
  - Fürdı utcai Óvoda, 
 - Angyalforrás Waldorf Óvoda.  
 
A szerzıdés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Tata, 2015. január     .  
 
 …………………………………….. ………………………………… 
 Michl József Dr. Kálovics Erzsébet 
 Tata Város Önkormányzata PEDMED Eü. Szolg. BT. 
 polgármester vállalkozó ” 
 
Határid ı: 2015. január 31. 
Felelıs: Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
12/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a „Gyermekbarát város” intézkedési tervben meghatár ozott feladatok 
2014. évi teljesítésének elfogadásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a „Gyermekbarát 
város” intézkedési tervben meghatározott feladatok 2014. évi teljesítésérıl 
szóló tájékoztatóját. 
 
Felelıs:       Michl József polgármester  
Határid ı:   2015. január 28.  

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

13/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
Tatai Fürd ı utcai Néphagyomány ırzı Óvoda magasabb-vezet ıi pályázat 

kiírásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Tatai Fürdı 
utcai Néphagyományırzı Óvoda magasabb vezetıi beosztás ellátására a I/1-
284/2014. számú elıterjesztés 1. sz. mellékletét képezı pályázati kiírás 
szerint. 
 
Határid ı: közzétételre, 2015. március 1. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
14/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Tatai Kertvárosi Óvoda magasabb-vezet ıi pályázat kiírásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Tatai 
Kertvárosi Óvoda vezetıi beosztás ellátására a I/1-284/2014. számú 
elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı pályázati kiírás szerint. 

 
Határid ı: közzétételre, 2015. március 1. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
15/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Csillagsziget Bölcs ıde magasabb-vezet ıi pályázat kiírásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a Csillagsziget 
Bölcsıde magasabb vezetıi beosztás ellátására a I/1-285/2014. számú 
elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírás szerint. 

 
Határid ı: közzétételre, 2015. március 1. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
16/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

eseti bizottság létrehozásáról a Csillagsziget Bölc sıde magasabb 
vezetıi beosztás betöltésére beérkezett pályázatok vélemé nyezéséhez 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Csillagsziget Bölcsıde 
magasabb vezetıi beosztásának ellátására pályázatot benyújtók 
meghallgatására három tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai a betöltendı 
munkakör feladatait érintıen szakértelemmel rendelkeznek.  
 

A bizottság tagjai: 
 

1. Robozné Schınfeld Zsuzsanna a humán és ügyrendi bizottság 
elnöke (a pályázat elıkészítıje, vagy képviselıje),  

 
2. szakmai érdekképviseleti szövetség, egyesület képviselıje, vagy 

szakmai kollégium tagja, 
 

3. Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezetı (munkakör feladatait 
érintıen szakértelemmel rendelkezı bizottsági tag) 

 
Határid ı: 2015. április 30. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
17/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító tagjainak  megkeresésér ıl 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselı-testületénél, Dunaszentmiklós 
Község Önkormányzat Képviselı-testületénél és Neszmély Község Képviselı-
testületénél kezdeményezze a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló megállapodás módosítását, valamint a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, egységes szerkezetbe 
foglalását.  
 

Határid ı:  2015. január 31. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

18/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

"Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosítása 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete (képviseletében Michl József 
polgármester, Tata, Kossuth tér 1., KSH számjel: 15729617-8411-321-11),  
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselı-testülete (2545 Dunaalmás, 
Almási u. 32., képviseletében Czeglédi Zoltán polgármester),  
Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselı-testülete (2897 
Dunaszentmiklós, Petıfi u. 52., képviseletében Béger Ákos Imre 
polgármester), 
Neszmély Község Önkormányzat Képviselı-testülete (2544 Neszmély, Fı út 
129., képviseletében Janovics István polgármester) 
 
a 2013. február 27-én aláírt, a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és 
fenntartásáról szóló együttmőködési megállapodást az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. A megállapodás 3.3. címe és 3.3.1. pontja helyébe az alábbi cím és pont 
lép: 
„3.3. A közös hivatal létszáma: 92 fı 
 
3.3.1. A közös hivatal létszáma: 
- Jegyzı: 1 fı 
- Aljegyzı: 1 fı 
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- Köztisztviselık: 90 fı 
 melybıl: 
 Tatai székhely: 75 fı 
 Dunaalmási kirendeltség 5 fı 
 Dunaszentmiklósi kirendeltség3 fı 
 Neszmélyi kirendeltség 6 fı 
- Munkavállaló 1 fı 
 melybıl: 
 Tatai székhely: 1 fı 
 Dunaalmási kirendeltség 0 fı 
 Dunaszentmiklósi kirendeltség0 fı 
 Neszmélyi kirendeltség 0 fı 
Összesen: 92 fı” 
 

2. A megállapodás 3.4. címe és 3.4.1. pontja helyébe az alábbi cím és pont 
lép: 
 
„3.4. A Közös Hivatal felépítése 
 

3.4.1. A Közös Hivatal az ellátandó feladatok fajtái és jellege alapján a 
következı irodákra – mint belsı munkaszervezeti egységekre – tagolódik: 
– Humánszolgáltatási Iroda 
– Pénzügyi Iroda 
– Városfejlesztési Iroda 
– irodai szervezeten kívüli szervezeti egységek:  
 Polgármesteri Kabinet 

Jegyzıi kabinet  
Építési Csoport 

– Dunaalmási Kirendeltség 
– Dunaszentmiklósi Kirendeltség 
– Neszmélyi Kirendeltség” 
 
3. Jelen módosítás 2015. február 1-én lép hatályba. 
 

A megállapodást Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, Dunaalmás 
Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Dunaszentmiklós Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete és Neszmély Község Képviselı-testülete 
18/2015. (I.29.) Tata Kt. határozatával, …/2015. (…..) számú, …/2015. (…..) 
számú, …/2015. (…..) számú határozatával hagyta jóvá. 
 

Michl József Czeglédi Zoltán   Béger Ákos Imre  Janovics István 
polgármester   polgármester      polgármester     polgármester 
Tata Város    Dunaalmás Község  Dunaszentmiklós Község   Neszmély 
Község Önkormányzata Önkormányzata   Önkormányzata                
Önkormányzata" 
 

Határid ı:  2015. február 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
19/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata  módosító 
okiratának elfogadásáról  

 
A TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Tata Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete, Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselı-testülete, 
Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Neszmély 
Község Képviselı-testülete 2013. február 27. napján kiadott, a 84/2013. 
(II.27.) Tata Kt. határozattal, a 21/2013. (II.27.) számú határozattal, a 
23/2013.(II.26.) számú határozattal, 19/2013. (II.27.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht)  8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti tartalommal 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
Okirat száma: I/48/2015. 
 

Módosító okirat 
 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a Tata Város Önkormányzat Képviselı-
testülete, Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselı-testülete, 
Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Neszmély 
Község Képviselı-testülete által 2013. november 28. napján kiadott, I/48-
35/2013. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
19/2015. (I.29.). Tata Kt. határozatára figyelemmel – a következık szerint 
módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvő megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Tata Joint Council Office 

1.2.2. német nyelven: Tata Gemeinsam Rat Büro 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

1.3.2. telephelye(i): 
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 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 

2545 Dunaalmás, Almási út 32. 

 

2 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaszentmiklósi 
Kirendeltsége 

2897 Dunaszentmiklós, Petıfi utca 
52. 

3 

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Neszmélyi 
Kirendeltsége 

2544 Neszmély, Fı utca 129. 

 
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megsz őnésével összefügg ı rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére 
jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:  

2.2.1.1. Tata Város Önkormányzata,  

2.2.1.2. Dunaalmás Község Önkormányzata, 

2.2.1.3. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata, 

2.2.1.4. Neszmély Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:  

2.2.2.1. 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  

2.2.2.2. 2545 Dunaalmás, Almási út 32., 

2.2.2.3. 2897 Dunaszentmiklós, Petıfi utca 52., 

2.2.2.4. 2544 Neszmély, Fı utca 129. 

2.3. A költségvetési szerv jogelıd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Dunaalmás Község 
Polgármesteri Hivatala 

2545 Dunaalmás, Almási út 32. 

2 Neszmély Község 
Polgármesteri Hivatala 

2544 Neszmély, Fı utca 129. 

3 Szomód Körjegyzıség 2896 Szomód, Fı u. 23. 

4 
Tata Város 
Polgármesteri Hivatala 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

5 
Tata Város Közterület-
felügyelete 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 



15 

 

 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete  

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
4. A költségvetési tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az 
önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı 
együttmőködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv fıtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A közös hivatal Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély 
települések vonatkozásában ellátja az önkormányzatok mőködésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének 
összehangolásában. 
A közös hivatal gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenırzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  A 
közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai 
által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. 



16 

 

Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély településeken a közös 
hivatalnak kirendeltsége mőködik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 
A közös hivatal által ellátott tevékenységek Tata, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában:  
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége, 
- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, 
- Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 
- Közterület rendjének fenntartása, 
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 
- Üdülıi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés, 
- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások, 
- Állampolgársági ügyek, 
- Építésügy igazgatása, 
- Lakáspolitika igazgatása, 
- Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlıséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggı feladatok igazgatása és 
szabályozása, 

- Szociális szolgáltatások igazgatása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselıválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

4 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

5 031030 Közterület rendjének fenntartása 

6 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

7 081071 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

8 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı 

ellátások 

9 016030 Állampolgársági ügyek 

10 044310 Építésügy igazgatása 

11 061010 Lakáspolitika igazgatása 



17 

 

12 

084010 Társadalmi tevékenységgel, 
esélyegyenlıséggel, érdekképviselettel, 
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggı 
feladatok igazgatása és szabályozása 

13 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési területe:  
Tata Város, Dunaalmás Község, Dunaszentmiklós Község, Neszmély 
Község közigazgatási területe, illetve jogszabályban meghatározott 
esetekben, különösen az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az elsı fokú építésügyi 
hatósági feladatok ellátása, az építmények, építési tevékenységek 
tekintetében a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre - Baj, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, 
Tardos, Tata, Vértestolna - terjed ki, míg a közterület-felügyelıi feladatok 
ellátása érdekében a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII törvény 
1 § alapján kizárólag Tata Város közigazgatási területére terjed ki. 
A közterület-felügyelıi feladatok ellátása tekintetében a költségvetési 
szerv illetékességi területe, mőködési köre a közterület-felügyeletrıl szóló 
1999. évi LXIII törvény 1. § alapján kizárólag Tata Város közigazgatási 
területére terjed ki. 

 
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
5. A költségvetési szerv szervezete és m őködése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:  

A jegyzı kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelıen történik. 
Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan 
idıre – nevezik ki a jegyzıt. 
A munkáltatói jogokat a jegyzı felett Tata város polgármestere 
gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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jogviszony 

1 köztisztviselı a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. I. 
törvény 

3 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködése:  

A szervezeti felépítésre és a mőködésre vonatkozó rendelkezéseket a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és mőködési szabályzata 
tartalmazza. 

 
6. Az alapító okirat 6., 7. és 8. pontja törlésre kerül.  
 
7. Az alapító okirat Záradék pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

6. Záró rendelkezés 
 

„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés napjától 
kell alkalmazni, ezzel egyidejőleg a költségvetési szerv 2013. november 28. 
napján kelt, Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, Dunaalmás 
Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Dunaszentmiklós Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete és Neszmély Község Képviselı-testülete 
által elfogadott I-48-35/2013. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés 
napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2015. január  
 
 

    Michl József   Dr. Kórósi Emıke 
    polgármester    jegyzı 
 

Tata Város Önkormányzata 
 
 Felelıs:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
Határid ı: továbbításra: 2015. február 5. 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
20/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerke zetbe foglalt 
alapító okiratának elfogadásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal egységes szerkezető alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja 
 
Okirat száma: I/48-1/2015. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következ ık szerint 
adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvő megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Tata Joint Council Office 

1.2.2. német nyelven: Tata Gemeinsam Rat Büro 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 

2545 Dunaalmás, Almási út 32. 

 

2 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaszentmiklósi 
Kirendeltsége 

2897 Dunaszentmiklós, Petıfi utca 
52. 

3 

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Neszmélyi 
Kirendeltsége 

2544 Neszmély, Fı utca 129. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megsz őnésével összefügg ı rendelkezések 



20 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére 
jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:  

2.2.1.1. Tata Város Önkormányzata,  

2.2.1.2. Dunaalmás Község Önkormányzata, 

2.2.1.3. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata, 

2.2.1.4. Neszmély Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:  

2.2.2.1. 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  

2.2.2.2. 2545 Dunaalmás, Almási út 32., 

2.2.2.3. 2897 Dunaszentmiklós, Petıfi utca 52., 

2.2.2.4. 2544 Neszmély, Fı utca 129. 

2.3. A költségvetési szerv jogelıd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Dunaalmás Község 
Polgármesteri Hivatala 

2545 Dunaalmás, Almási út 32. 

2 
Neszmély Község 
Polgármesteri Hivatala 

2544 Neszmély, Fı utca 129. 

3 Szomód Körjegyzıség 2896 Szomód, Fı u. 23. 

4 
Tata Város 
Polgármesteri Hivatala 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

5 Tata Város Közterület-
felügyelete 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete  

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az 
önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzı 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közremőködik az 
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önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történı 
együttmőködésének összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv fıtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A közös hivatal Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély 
települések vonatkozásában ellátja az önkormányzatok mőködésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének 
összehangolásában. 
A közös hivatal gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenırzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  A 
közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai 
által jóváhagyott, a közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött 
megállapodás tartalmazza. 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély településeken a közös 
hivatalnak kirendeltsége mőködik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
tevékenység végzésére. 
A közös hivatal által ellátott tevékenységek Tata, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában:  
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége, 
- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, 
- Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 
- Közterület rendjének fenntartása, 
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 
- Üdülıi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés, 
- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások, 
- Állampolgársági ügyek, 
- Építésügy igazgatása, 
- Lakáspolitika igazgatása, 
- Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlıséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggı feladatok igazgatása és 
szabályozása, 
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- Szociális szolgáltatások igazgatása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselıválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

4 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

5 031030 Közterület rendjének fenntartása 

6 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

7 081071 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

8 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı 

ellátások 

9 016030 Állampolgársági ügyek 

10 044310 Építésügy igazgatása 

11 061010 Lakáspolitika igazgatása 

12 

084010 Társadalmi tevékenységgel, 
esélyegyenlıséggel, érdekképviselettel, 
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggı 
feladatok igazgatása és szabályozása 

13 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési területe:  
Tata Város, Dunaalmás Község, Dunaszentmiklós Község, Neszmély 
Község közigazgatási területe, illetve jogszabályban meghatározott 
esetekben, különösen az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az elsı fokú építésügyi 
hatósági feladatok ellátása, az építmények, építési tevékenységek 
tekintetében a járási (fıvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 
13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre - Baj, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, 
Tardos, Tata, Vértestolna - terjed ki, míg a közterület-felügyelıi feladatok 
ellátása érdekében a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII törvény 
1 § alapján kizárólag Tata Város közigazgatási területére terjed ki. 
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A közterület-felügyelıi feladatok ellátása tekintetében a költségvetési 
szerv illetékességi területe, mőködési köre a közterület-felügyeletrıl szóló 
1999. évi LXIII törvény 1. § alapján kizárólag Tata Város közigazgatási 
területére terjed ki. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és m őködése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje:  
A jegyzı kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati 
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelıen történik. 
Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan 
idıre – nevezik ki a jegyzıt. 
A munkáltatói jogokat a jegyzı felett Tata város polgármestere 
gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 köztisztviselı a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. I. 
törvény 

3 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és mőködése:  
A szervezeti felépítésre és a mőködésre vonatkozó rendelkezéseket a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és mőködési szabályzata 
tartalmazza. 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés napjától 
kell alkalmazni, ezzel egyidejőleg a költségvetési szerv 2013. november 28. 
napján kelt, Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, Dunaalmás 
Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Dunaszentmiklós Község 
Önkormányzat Képviselı-testülete és Neszmély Község Képviselı-testülete 
által elfogadott I-48-35/2013. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
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Kelt: Tata, 2015. január  
  Michl József          Dr. Kórósi Emıke 
   polgármester                  jegyzı 
 
     Tata Város Önkormányzata   

 
 
Felelıs:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
Határid ı: továbbításra: 2015. február 5. 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
21/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és mőködési 
szabályzata módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a I/10-15/2015. 
számú elıterjesztés 1. mellékletét képezı, a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és mőködési szabályzatának módosítását 2015. február 1-i 
hatállyal. 
 
Határid ı: a szabályzat hatályba léptetésére 2015. február 1.  
Felelıs:  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
22/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és mőködési 
szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a I/10-15/2015. számú 
elıterjesztés 2. mellékletét képezı, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és mőködési szabályzatát a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és mőködési szabályzata módosításáról 22/2015. (II.29.) Tata Kt. 
határozattal egységes szerkezetbe foglalja 2015. február 1-i hatállyal. 
 
Határid ı: a szabályzat hatályba léptetésére 2015. február 1.  
Felelıs:  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

23/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
Beszámoló elfogadása  
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Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete az I/10-13/2015. sz. 
elıterjesztésben foglalt lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármester két ülés 
között történt fontosabb eseményekrıl szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
24/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Egyes közterületek elnevezésér ıl szóló határozatok határidejének 
meghosszabbításáról 

    
Tata Város Önkormányzat  Képviselı-testülete a – 271/2013. (V.30.) Tata 
Kt. határozat (Kálvária környéke), a 301/2013. (V.30.) Tata Kt. határozat 
(Erdei Ferenc utca és a Mezı Imre utca átnevezése), a 313/2013. (VI.28.)  
Tata Kt. határozat  (Kocsi út környéke és Újhegy IV. dőlı), 431/2013. 
(IX.26.) Tata Kt. határozat  (Toldi M. utca környéke) a végrehajtási 
határidejét 2015.március 15-ig meghosszabbítja. 
 
Határid ı :   2015. március 15.    
Felelıs    :   Michl József polgármester  
                    dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
25/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a 420/2013. (IX.26.) Tata Kt. határozat határidején ek meghosszabbításáról 
    
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 420/2013. (IX.26.) Tata Kt. 
határozatának - az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet tervezet 
megalkotásának – a végrehajtási határidejét 2015. március 25-ig 
meghosszabbítja. 
 
Határid ı:   2015. március 25.    
Felelıs:     Michl József polgármester  
                   dr. Kórósi Emıke jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

26/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
517/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozat határidejének  meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete az újhegyi dőlık 
elnevezésének társadalmi egyeztetésérıl szóló 517/2013.(XI.28.) Tata Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2015. februári képviselı-testületi ülésig 
meghosszabbítja. 
 
Határid ı:  2015. februári képviselı-testületi ülés 
Felelıs:     Michl József polgármester   
                  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
27/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A 255/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, tekintettel arra, hogy további 
egyeztetések szükségesek a Tatai Atlétikai Clubbal, a  255/2014. (VI.26.) 
Tata Kt. határozatának - Fényes-fasor mentén lévı TAC tulajdonú 1363/99 
hrsz. területtel kapcsolatos - végrehajtási határidejét 2015. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 
 
Határid ı:   2015. június 30. 
Felelıs:      Michl József polgármester   
                   dr. Kórósi Emıke jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

28/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
A 256/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 

meghosszabbításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, tekintettel arra, hogy további 
egyeztetések szükségesek a Tatai Református Egyházközséggel, a 255/2014. 
(VI.26.) Tata Kt. határozatát végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2015. 
december 31. napjáig. 
 
Határid ı:  2015. december 31. 
Felelıs:     Michl József polgármester   
                  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
29/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

A 257/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozat végrehajtás i határidejének 
meghosszabbításáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, tekintettel arra, hogy további 
egyeztetések szükségesek a Jávorka Sándor Mezıgazdasági Szakképzı 
Iskola által használt, önkormányzati földek tekintetében, a 257/2014. (VI.26.) 
Tata Kt. határozatát végrehajtási határidejét meghosszabbítja 2015. 
december 31. napjáig. 
 

Határid ı:  2015. december 31. 
Felelıs:     Michl József polgármester   
                  dr. Kórósi Emıke jegyzı 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
30/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a 351/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozat 6. pontja v égrehajtási 
határidejének meghosszabbításáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tatai Távhıszolgáltató Kft. 
további mőködésére vonatkozó jövedelemtermelı koncepció - 351/2014. 
(XI.27.) Tata Kt. határozat 6. pontja - testület elé terjesztésének határidejét 
meghosszabbítja 2015. februári testületi ülésig. 
 

Határid ı:   2015. februári képviselı-testületi ülés 
Felelıs:       Primász Rezsı Tatai Távhıszolgáltató Kft. ügyvezetıje 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

31/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
Igazgató illetményének megállapításáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatójának Perger Gyula besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és 
fokozatát a benyújtott okiratok alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony idıtartama, 
valamint iskolai végzettsége szerint H fizetési osztályban és 11. fizetési 
fokozatban, ennek megfelelıen garantált illetményét 210 438 Ft/hó, további 
szakképesítésével, szakképzettségével összefüggı illetménynövekedését 14 
731 Ft/hó, garantált illetményét összesen kerekítve 225.200 Ft/hó magasabb 
vezetıi pótlékát az illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), 
tudományos pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft), garantált összegen 
fellüli –munkáltatói döntésen alapuló- illetményrészét 2015. január 1. napjától 
50.000 Ft/hó összegben   mindösszesen 340.200 Ft/hó összegben állapítja 
meg. 
A kinevezés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
 

Határid ı: 2015. január 30. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

32/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület KDOP-2.1.1 /A-12-2012-0004 

azonosítószámú pályázatának el ıfinanszírozásához forrás biztosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselı- testülete: 
1. a KDOP-2.1.1/A-12-2012-0004 azonosítószámú projekt 

megvalósításához a Tata Város Önkormányzata és a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület között 2010. 09. 30-án kötött Támogatási 
Szerzıdés alapján biztosított 15.000.000 Ft éves mőködési támogatás 
kifizetésének ütemezését a 2015. évre vonatkozóan az alábbiak szerint 
módosítja: 

- 2015. január: 1.250.000 Ft (Önkormányzat 2015. évi 
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költségvetésének elfogadása elıtt elızı évi rendszer alapján) 
- 2015. február: 13.750.000 Ft (Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének elfogadását követıen) 
 2016-tól az eredeti ütemezés szerinti kifizetés folytatódik. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a I/10-13/2015. számú 
elıterjesztés 1. sz. mellékletét, a Támogatási szerzıdés módosítását 
aláírja. 
 

Határid ı: 2015. január 30. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
           dr. Kórósi Emıke jegyzı 

  
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

33/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
a Tájékoztató a „Tata, Kossuth tér városközpont ért ékmegırzı 

rehabilitációja” cím ő projektr ıl 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselı- testülete: 
1.  a projektrıl szóló tájékoztatót elfogadja 
2.  felhatalmazza a polgármestert, hogy  

a.) a Kossuth tér projekthez kapcsolódó Magyar Telekom Nyrt távközlési 
hálózat kiváltást megvalósítsa és a beruházásra vonatkozó 
megállapodást a szolgáltatóval megkösse; 

b.) a Kossuth tér projekt megvalósítása érdekében a Magyar Telekom 
Nyrt-vel a hálózatkiváltás létesítési engedélye birtokában a kivitelezıt 
válasszák ki. 

 
Határid ı: 2015. január 30. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
    dr. Kórósi Emıke jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

34/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
Tatai Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának mó dosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.075/1997/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai 
Televízió Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

Tatai Televízió Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása 

 
a) Az Alapító Okirat 12. § 7. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
7. A felügyelı szerv tagjai négy évre Tata Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete által létrehozott mindenkori pénzügyi bizottság 
képviselı-testületi tagsággal rendelkezı tagjai: 

 A 2014. évi választást követıen: 
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1. Horváthy Lóránt 2890 Tata, Vaszary u. 10. 
2. Gerébi Ákos 2890 Tata, Zsigmond u. 30. 
3. Nágel Balázs 2890 Tata, Május 1. u. 53/6. 
4. Viczenáné Czégény Ágnes 2890 Tata Fekete út 5/1. 

szám alatti lakosok. 
 
b) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy a közalapítvány nyilvántartási adatai közül 
törölje Borsó Tibor, dr. Varga András, Gerébi Ákos, Szabó Gyula adatait a 
felügyelı szerv tagságának megszőnte miatt.  
 
c) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy a közalapítvány nyilvántartási lapjára 
jegyezze be a közalapítvány a közalapítvány felügyelı szerve új tagjaiként 
Horváthy Lóránt 2890 Tata, Vaszary u. 10., Gerébi Ákos 2890 Tata, Zsigmond 
u. 30., Nágel Balázs 2890 Tata, Május 1. u. 53/6., Viczenáné Czégény Ágnes 
2890 Tata Fekete út 5/1. szám alatti lakos adatait. 

 
d) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával 
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírja. 
 
e) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
formában hatályban maradnak. 
 
f) Az alapító okirat módosítása az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem 
érintette. 

 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselı-
testületének 34/2015. (I.29.)  Kt. határozata rendelkezett. 
 
Határid ı: a bírósághoz történı megküldésre 2015. február 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
35/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Tatai Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.075/1997/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai 
Televízió Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
226/1996.(XI.27.) sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 
82/1998.(IV.29.), a 234/1998.(XII.14.), az 198/1999.(XI.24.), a 94/2002.(V.29.), 
a 21/2003.(I.29.), 262/2004.(XI.24.), a 132/2005.(V.25.), 326/2005.(III.29.),  a 
248/2006.(XI.29.), 382/2010.(XI.24.), 134/2014.(V.5.) és a 35/2015.(I.29.) Tata 
Kt. határozatokkal elfogadott módosításokkal 
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Tatai Televízió Közalapítvány 
Alapító Okirata 

a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Az Országgyőlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a 
véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, 
kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint 
az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra 
sokszínőségének érvényre juttatása érdekében, továbbá a tájékoztatási 
monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az Alkotmány 61. §-ával 
összhangban alkotta meg az 1996. évi I. törvényt. 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi közmősorszolgáltatás 
biztosítása, valamint az ehhez nélkülözhetetlen társadalmi-gazdasági 
összefogás elısegítésére a Ptk. 74/A-74/G §-ai alapján, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  81. §-ára figyelemmel az alábbi 
tartós és közérdekő közalapítvány létrehozását határozta el.  
 
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - kulturális 
szolgáltatás, a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása; - lát el, mely a 
Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés szerint önkormányzati feladat és mely a Közalapítvány 
céljainak megfogalmazása során került részletezésre. Az ellátott közfeladat a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 6.§-a értelmében közszolgálati médiaszolgáltatásként a demokratikus 
társadalmi rend megfelelı mőködésének elengedhetetlenül szükséges 
feltétele. 

 
1. § 

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

2. § 
 
A közalapítvány: 
a. neve: „Tatai Televízió” Közalapítvány 
b. székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 
 

3. § 
 
A közalapítvány célja: 
A közalapítvány elsıdleges célja, hogy mivel a mősorszolgáltatás 
vételkörzetében, éves átlagban nem éri el az ott élı lakosok száma a százezer 
fıt, 2010. évi CLXXXV. törvény  203. § 15. pontjának megfelelı, helyi 
médiaszolgáltatást biztosítsa, az önkormányzati képviselı-testület döntéseirıl, 
határozatairól a lakosságot tájékoztassa. 
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4. § 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az 2010. évi CLXXXV. 
törvényben foglaltak szerint jár el.  
a. A rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem pénzbeli támogatások 
és egyéb vagyonrendelkezésekbıl eredı jövedelmek felhasználásával 
gondoskodik Tata város és térségének mősorral történı ellátásáról, a tv 
fejlesztéséhez szükséges beruházások finanszírozásáról és a feladatkörébe 
utalt üzemeltetési, kezelési, fenntartási munkák elvégzésérıl. 
b. Kábeltelevíziót mőködtet, vezetékes mősorszolgáltatást folytat. 
c. Televíziós mősorokat, filmeket, önálló produkciókat készít kazettára. 
d. A médiatörvény által meghatározott keretek között reklám és hirdetési 

szolgáltatást nyújt. 
e. Átvett mősorokat továbbít. 
f.    
g. Képújságot és teletext-et mőködtet. 
h. Céljainak hatékony megvalósítása érdekében együttmőködik 

- Tata város és a térségbeli települések önkormányzati képviselı-
testületeivel, önkormányzati társulásokkal, 

- A Médiatanáccsal 
- a Helyi Televíziók Országos Egyesületével 
- Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 
- a Megyei Televíziók Egyesületével 
-    
- civil szervezetekkel 
- illetve minden – az alapítványi célok elérésében támogatását kifejezı – 

hazai vagy külföldi szervezettel. 
i. a lakosságot tájékoztatja az alapítványi célok eléréséhez szükséges 

munkálatokról, fejlesztési elképzelésekrıl, azok menetérıl. 
 

5.§ 
1.  Az alapítványi vagyon kezelése és felhasználása, az azzal való 

gazdálkodás: 
A közalapítvány induló vagyona: 
11.265.000.- Ft, azaz tizenegymillió-kettıszázhatvanötezer forint, mely az 
alábbiakból tevıdik össze. 
a., 2.125.000.- Ft, azaz kettımillió-egyszázhuszonötezer forint készpénz  
b., A Tatai Kábeles Mősorszóró és Jeltovábbító Rendszer és jogok 
c., a Tatai Televízió Intézmény eszközei, (a beruházási hitellel terhelt 
eszközök csak a hitel visszafizetését követıen kerülnek tulajdonába, 
addig ingyenes használati jogot kap a közalapítvány) a stúdió alapítási, 
mősorkészítési jogosultságának jog szerinti használata. 
A b) és c) pontokban foglaltak értéke: 9. 140.000.- Ft, azaz kilencmillió 
egyszáznegyvenezer forint) 

2. A közalapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar és külföldi 
természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkezı gazdasági társaság a közalapítványi cél megvalósítása 
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érdekében csatlakozhat, feltéve, ha csatlakozását a kuratórium 
jóváhagyja. 

3. Tata Város Önkormányzata vállalja, hogy évente – pénzügyi helyzetének 
függvényében -, külön határozattal döntve az alapítványt rendszeres 
pénzeszköz átadással, annak fennállásáig támogatja, amely elsısorban a 
saját tulajdonát képezı vagyon alapítványi céloknak megfelelı 
mőködtetését biztosítja. 

4. Az önkormányzat 17/33 arányban tulajdonát képezı, a tatai 
földhivatalban bejegyzett, 3064/2 hrsz-ú, Tata, Agostyáni út 1-3. Sz. alatt 
fekvı irodaház elnevezéső ingatlanban található, külön helyszínrajzon 
feltüntetett helyiségeit térítésmentesen használatba adja az alapítvány 
részére, határozatlan idıre, a célok megvalósítása érdekében. 

5. A közalapítvány részére pénzadományokon túl minden olyan egyéb 
vagyon biztosítható, amely megfelel az alapítvány céljainak, ez állhat ingó 
és ingatlan dologból, valamint ezek hozadékából, avagy vagyoni értékő 
jogból egyaránt. 

6. Külföldi természetes és jogi személyek devizában teljesített felajánlásai 
fogadására a közalapítvány devizaszámlát nyithat. 

7. A közvetlenül felhasználható nem pénzbeli adományokat az 
adományozónak az alapítvány céljaival összhangban levı rendelése 
szerint kell felhasználni, míg a közvetlenül fel nem használható nem 
pénzbeli adományokat értékesíteni kell és az értékesítésbıl így befolyó 
összegeket a célkitőzésekkel összhangban levı rendelésnek megfelelıen 
kell felhasználni. 

8. Közvetlenül nem használható vagyonrendelés esetén: 
- a vagyon fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatos költségeken 

felüli hozam az alapítvány vagyona, 
- amennyiben a vagyon fenntartása, mőködtetése gazdaságosan 

nem valósítható meg, úgy a juttatott vagyont értékesíteni és az 
értékesítésbıl származó bevételt az alapítvány vagyonába kell 
utalni. 

 
9. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 

A közalapítvány céljainak megvalósítására elsısorban az önkormányzati 
támogatás, a vagyonhasznosításból vagy vállalkozásból származó 
bevételek, illetve a támogatások használhatók fel. Az alapítványi vagyon 
felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az 
adományozók által a közalapítvány céljain belül meghatározott és 
kuratórium által elfogadott keretei között a kuratórium dönt. 

10. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét  nem osztja fel, azt a létesítı 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

11. A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden 
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évben a mérleg elkészülte után a Tatai Televízió képújságában  
megjelenteti.  

12. A Közalapítvány szolgáltatásait annak céljaival összhangban bárki 
igénybe veheti. A szolgáltatás igénybevételének lehetıségérıl és 
módjáról a közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozó sajtóközléssel egyidejőleg a 
kuratórium elnöke gondoskodik. 

 
6.§ 

 
A közalapítvány vagyonát elsıdlegesen az alapító okiratban megfogalmazott 
célkitőzések megvalósítására kell fordítani és csak másodsorban használható 
fel az alapítvány mőködtetésére. 

7. § 
 
1. A közalapítvány szervezete, kezelı szerve: 
 
1.1 A közalapítvány legfıbb döntést hozó és vagyonkezelı szerve a 

Kuratórium. 
1.2 A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.  
1.3.  A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektıl 

eltiltást kimondó ítélet vagy büntetı eljárás hatálya alatt nem állnak, és 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, szabályai szerint összeférhetetlenség személyük 
vonatkozásában nem áll fenn.  

1.4 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben részesül, 
illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minısül 
elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 

1.5 A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet 
más közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt - 
annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette 
ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő 
adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot 
szabott ki, 
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjérıl szóló törvény szerint felfüggesztette, illetıleg törölte. 

1.6 A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 

2. A kuratórium tagjai az elnök kivételével tisztségük ellátásáért díjazásban 
nem részesülnek, feladataikat társadalmi megbízásban látják el, de a 
feladataik során felmerült tényleges költségeik megtérítését igényelhetik. 
Az elnök tevékenységét a kuratórium által meghatározott díjazás 
ellenében látja el. 

3. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés 
akkor határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van. 

4. A Kuratóriumi tagok legalább 1/3-ának írásbeli és indokolt kérésére az 
elnök köteles a Kuratórium ülését 8 napon belül összehívni.  

5. A Kuratórium ülésére a Kuratórium tagjait a napirend közlésével kell 
meghívni. A meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között 
legalább 8 napi idıköznek kell lennie.  

6. Ha a Kuratórium ülése nincs szabályszerően összehívva, határozatot 
csak akkor hozhat, ha valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és az ülés 
megtartása ellen nem tiltakoznak. Bármelyik Kuratóriumi tag jogosult az 
általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés 
megtartása elıtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal. 

7. Kuratórium ülései nyilvánosak, indokolt esetben, így különösen 
személyiségi jogokat érintı kérdésekben, valamint gazdasági érdeket, 
üzleti titkot érintı ügyekben a kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását. 

8. A közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá 
határozattal.  

9. A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium ülésein hozott 
határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerüljenek, mely 
tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, idıpontját, hatályát 
illetve a döntést támogatók és ellenzık számarányát. A Kuratórium 
döntésérıl a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 napon belül 
értesíti és azt a Tatai Televízió képújságában nyilvánosságra hozza. 

10. A közalapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki 
betekinthet, amennyiben azt 15 nappal elıbb a Kuratórium elnökének 
jelzi. 

11. A kuratórium a jelenlevı tagok egyszerő szótöbbségével hozza 
határozatait, ismételt szavazategyenlıség esetén a kuratórium elnökének 
a szavazata dönt. A kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni és 
ebben rögzíteni kell a határozatokat és a szavazások eredményére 
vonatkozó adatokat. A jegyzıkönyvet az elnök és egyik további tag 
hitelesíti. 

12. A kuratórium a közalapítvány mőködésérıl köteles az alapítónak évente 
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra 
hozni. 
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8. § 

 
A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámolóba bárki betekinthet, 
illetve abból saját költségére másolatot készíthet. A közalapítvány éves 
beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.  
A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik.  
 

9. § 
 
1. Az alapító a közalapítvány kezelésére 6 fıs kuratóriumot hoz létre, 

mandátumuk határozatlan idıtartamra szól. A kuratórium tagjai sorából 5 
éves idıtartamra jelöli ki a kuratórium elnökét az alapító. 

2. A kuratórium tagjai közül a kuratórium elnöke: Petzke Ferenc 
3. A kuratórium összetétele: 

1. dr. Kemecsi Lajos 
2. Sipos Józsefné Molnár Klára 
3. Szıts István 
4. Vámosi László 
5. dr. Varga József 

10. § 
 
1. A kuratórium a közalapítvány bankszámlája és devizaszámlája feletti 

rendelkezési jogot gyakorol. 
2. A rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történı 

kifizetés teljesítéséhez a kuratórium elnökének: Petzke Ferenc 2890 
Tata, Bacsó B. u. 25/a. sz. alatti lakosnak és az alábbi személyek közül 
további egy fınek az együttes aláírása szükséges: 

- dr. Kemecsi Lajos 2890 Tata, Május 1. u. 45. sz. alatti lakos, kuratóriumi 
tag 
- Sipos Józsefné Molnár Klára 2890 Tata, Ady E. u. 1. sz. alatti lakos,  

kuratóriumi tag 
- Szıts István 2890 Tata, Új u. 76. sz. lakos, kuratóriumi tag 
- Vámosi László 2890 Tata, Május 1. u. 34. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
- dr. Varga József 2890 Tata, Ady E. u. 16. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
- a Tatai Televízió Közalapítvány gazdasági vezetıje, Kristóf Klára 2890 
Tata, 

Somogyi B. u. 39. sz. alatti lakos 
 
3. A kuratórium tagjai a közalapítvány felé a Ptk. szabályai szerint tartoznak 

felelısséggel.  
 

11. § 
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1. A közalapítvány képviselete: 
A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. 

2. A közalapítvány nevében kötelezettséget: 
- az elnök és bármely kuratóriumi tag 
 - az elnök és a kuratórium által jóváhagyott alapítványi alkalmazott 

együttesen vállalhat. 
12. § 

1. A kuratórium legalább évente egyszer köteles beszámolni az alapítónak 
tevékenységérıl. 

2. Az alapítvány mőködésének és gazdálkodásának ellenırzésére az 
alapító felügyelı szervet hoz létre. 

3. A felügyelı szerv ellenırzi a közhasznú szervezet mőködését és 
gazdálkodását, ennek során a kuratóriumtól, annak elnökétıl jelentést, a 
közalapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja. 

4. A felügyelı szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet. 

5. A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
6. A felügyelı szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfıbb szerv, illetve az ügyintézı és képviseleti szerv elnöke 
vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfıbb szervének azon tagjait, 
akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján a létesítı okiratban foglaltaknak megfelelıen nyújtott alapcél 
szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
7. A felügyel ı szerv tagjai négy évre Tata Város Önkormányzat 
Képvisel ı-testülete által létrehozott mindenkori pénzügyi bi zottság 
képvisel ı-testületi tagsággal rendelkez ı tagjai: 

 A 2014. évi választást követ ıen: 
1. Horváthy Lóránt 2890 Tata, Vaszary u. 10. 
2. Gerébi Ákos 2890 Tata, Zsigmond u. 30. 
3. Nágel Balázs 2890 Tata, Május 1. u. 53/6. 
4. Viczenáné Czégény Ágnes 2890 Tata Fekete út 5/1.  

szám alatti lakosok. 
 
8. A felügyelı szerv munkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. 
  

13. § 
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1. Az alapító okirat a kuratórium javaslatára, az alapító által módosítható a 

közalapítvány nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül. 
2. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító okiratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyőlési 
képviselıi választáson történı jelöltállítás, a megyei, fıvárosi 
önkormányzat képviselı-testületébe történı jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történı jelölés, a megyei jogú város képviselı-
testületébe történı jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem 
minısül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képviselıi választáson történı jelöltállítás valamint a 
polgármester jelölése.  
 

3. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerőségét az 
ügyészség a reá irányadó szabályok szerint ellenırzi. 

14. § 
 
1. A közalapítvány határozatlan idıre alakul. 
2. A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban 

megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszőnt, vagy a 
közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetıleg más szervezeti 
keretben hatékonyabban megvalósítható. 

3. A közalapítvány megszőnése a nyilvántartásból való törléssel az azt 
kimondó döntés meghozatalára visszamenı hatállyal történik meg. 

4. A közalapítvány megszőnése esetén az alapítványi vagyon az alapítót 
illeti meg, aki köteles azt a megszőnt közalapítvány céljaihoz hasonló 
célra fordítani. Errıl a nyilvánosságot tájékoztatja. 

15. § 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvnek és az alapítványokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
az irányadóak. 
 

16. § 
 
1. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
2. A nyilvántartásba vételt követıen az alapító gondoskodik az alapító okirat 

hivatalos lapban történı közzétételérıl. 
3. A közalapítvány nyilvántartásba vételét követıen, a kuratórium köteles az 

1996. évi I. tv. 113. §-ában foglaltaknak megfelelıen, mősorszolgáltató 
tevékenységének megkezdése elıtt legalább harminc nappal, az ORTT-
nek bejelenteni a tv. 96. § (1)-(3) bekezdése szerinti adatokat, mivel 
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mősorának terjesztését kizárólag mősorelosztó rendszer segítségével 
végzi. 

4.  Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos 
tartalmának.   

 
Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 35/2015. (I.29.)  Tata Kt. határozata rendelkezett. 
 
Határid ı: a bírósághoz történı megküldésre 2015. február 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
36/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

Tatai Televízió Közalapítvány felügyel ı szervér ıl 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki a Tatai 
Televízió Közalapítvány felügyelı szerve volt tagjainak, Borsó Tibornak, dr. 
Varga Andrásnak és Szabó Gyulának a közalapítvány érdekében végzett 
tevékenységéért. 
 
Határid ı: 2015. február 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester  

  
Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 

37/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 
A Vaszary János Általános Iskola falán elhelyezésre  kerül ı 

emléktábláról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az ingatlan tulajdonosa 

1. támogatja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Tata, Országgyőlés 
tér 4. szám alatti, 3074 hrsz-ú Vaszary János Általános Iskola falán 
emléktábla kerüljön elhelyezésre Szeverényi Kálmán emlékére. 

2. az emléktábla kihelyezéshez szükséges engedélyek beszerzésérıl a 
Tatai Helytörténeti Egyesületnek kell gondoskodnia. 

 
Határid ı:   2015. február 15. 
Felelıs:      Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emıke jegyzı 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ı- testületének 
38/2015. (I.29.) Tata Kt. határozata 

a tatai nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együtt mőködési 
megállapodások felülvizsgálatáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tatai nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött együttmőködési megállapodások felülvizsgálatáról 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a 382/2014. (XI.27.) Tata Kt. határozattal 
elfogadott megállapodások érvényét vesztik. 
A nemzetiségek jogairól szóló jogszabályban foglaltak alapján 2015.február 1-
tıl az I/10-13/2015. sz. elıterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt tartalommal 
együttmőködési megállapodást köt a Tatai Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzattal, a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Tatai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal mőködésük személyi, tárgyi, 
gazdálkodási feltételeinek biztosítására. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 
 
Határid ı:    2015. február  1. 
Felelıs:       Michl József polgármester 
                    dr. Kórósi Emıke jegyzı 
 
 
 
T a t a, 2015. január 29. 
 
 
 
 

   dr. K ó r ó s i    Em ıke 
   jegyzı 


