
K I V O N A T 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 1-én 
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
287/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az I/3-
176/2010. sz. elıterjesztés szerint elfogadja. 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
288/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Távhıszolgáltató Kft taggyőlésének jogait gyakorló alapító a 
közsszolgáltatás zavartalan mőködésének biztosítására bruttó 
14.000 EFt-ot biztosít a Tatai Távhıszolgáltató Kft részére, Tata 
város költségvetésében Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
feladaton belül a dologi kiadások között szereplı Tanulmányok 
7.750 EFt-os elıirányzatának, illetve a Szélkút u. 3.sz. alatti 
lakásokhoz kamra építése címen tervezett 6.250 EFt beruházási 
elıirányzatnak a terhére. Az elıirányzatok átcsoportosítására a 
2010. évi költségvetés soron következı módosításakor kerül 
sor. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a szükséges 
megállapodás megkötésére. 
 
Határid ı: folyamatos, illetve a soron következı költségvetési  

rendelet módosítása 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
289/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tata Város 
Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervét az I/3-
173/2010. sz. elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
 
Határid ı: 2011. december 31-ig folyamatos 
Felelıs:   dr. Horváth Tivadar jegyzı 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
290/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. 2010. I. félévi pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
291/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Városfejlesztı Kft taggyőlésének jogait gyakorló alapító a 
Társaság 2011. évi üzleti tervét 30.778 EFt tervezett bevétellel 
és 27.914 EFt tervezett kiadással jóváhagyja. 
 
Határid ı: értesítésre 2010. szeptember 10. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
292/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete, mint a Tatai 
Városfejlesztı Kft taggyőlésének jogait gyakorló alapító a 
Társaság Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határid ı: értesítésre – 2010. szeptember 10. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
293/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete közös 
megegyezéssel megszünteti Skultéti Vilmos a Tatai 
Városfejlesztı Kft ügyvezetıjének szerzıdését 2010. 
szeptember 2-i hatállyal. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 2. 
Felelıs:    Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
294/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Városfejlesztı Kft ügyvezetıjének megválasztja Molnár Lászlót 
2010. szeptember 3-tól, 2013. augusztus 31-ig. Az ügyvezetı 
személyi bérét 250.000.-Ft/hó összegben, költségtérítését 
200.000.-Ft/hó összegben megállapítja. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 1.  
Felelıs: Michl József  polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
295/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai  
Városfejlesztı Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 10. pont 1. bekezdés  helyére a következı 
szövegrész lép: 
 
„A Társaság ügyvezetıje 2010. szeptember 3. napjától 
kezdıdıen határozott idıre, 2013. augusztus 31. napjáig  
 

Molnár László  

(sz.: 1953. május 01. Csákvár, 

an:Németh Etelka, 

lh: 2890 Tata, Budai Nagy Antal u. 3.)” 

 
Határid ı: 2010. szeptember 15.  
Felelıs: Michl József  polgármester 

 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
296/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai  
Városfejlesztı Kft. alapító okiratát a 295/2010.(IX.1.) sz. 
határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalja: 
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ALAPITÓ OKIRAT 

 
amely abból a célból került elfogadásra, hogy az alapító a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.  rendelkezései szerint üzletszerő 
gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes  korlátolt felelısségő 
társaságot alapítson az alábbiak szerint.: 

 
1.   A társaság cégneve:    Tatai Városfejleszt ı Korlátolt Felel ısségő  
                                                 Társaság 
  
Rövidített cégneve:  Tatai Városfejleszt ı Kft. 
 
2.   A társaság székhelye:     2890 Tata, Kossuth tér 1. 
       
 
3.   A társaság alapítója:     
 
   Tata Város Önkormányzata 
                           Adószám: 15385004-2-11 
                           Képv.: Michl József Polgármester 
                                     2890 Tata, Kossuth tér 1. 

4.   A társaság tevékenységi körei :  
 
Fıtevékenység: 
Épület építési projekt szervezése  
További tevékenységi körök: 
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlanügynöki tevékenység 
Ingatlankezelés 
Építményüzemeltetés 
PR, kommunikáció 
Mőszaki vizsgálat, elemzés 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
Piac-, közvélemény-kutatás 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
Üzletvezetés 
Napilapkiadás 
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
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Egyéb kiadói tevékenység 
Egyéb szoftverkiadás 
Hangfelvétel készítése, kiadása 
Rádiómősor-szolgáltatás 
Számítógépes programozás 
Világháló-portál szolgáltatás 
Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 
Munkaerıkölcsönzés 
 
A társaság a tevékenységek gyakorlását az engedélyköteles tevékenységek 
vonatkozásában  csak az engedélyek birtokában kezdheti meg. 
 
4.   A társaság m őködési id ıtartama:  határozatlan idı. 
A társaság elsı üzleti éve a társasági szerzıdés megkötésének napjával   
2010. december 31-ig tart. A társaság üzleti évei a naptári évekkel azonosak. 
 
5.   A társaság törzst ıkéje:     30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint, 
amely teljes egészében készpénz. 
 
A törzstıkének a társaság rendelkezésére bocsátása akként történik, hogy 
alapításkor az alapító a törzsbetét teljes összegét befizeti egy, a társaság 
javára nyitott bankszámlára. 
 
6.   A  nyereség felosztása:  
 
A tagot a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható és a 
felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott 
eredményébıl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi 
adózott eredményébıl osztalék illeti meg.  
 
7.  Az üzletrész:  
 
A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt 
megilletı hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze 
lehet.  
 
8. Az üzletrész átruházása, felosztása:  

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása és öröklés, 
valamint a házastársi közös vagyon esetén osztható fel.  
 
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstıke 
emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a 
tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzıdésre módosítani. 
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9. Az alapítói határozat  
A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és 
errıl a vezetı tisztségviselıt írásban értesíti. 

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket 
a Gt. a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

10.  Az ügyvezetés  
 
A Társaság ügyvezetıje 2010. szeptember 3. napjától kezdıdıen határozott 
idıre 2013. augusztus 31. napjáig:  

 
Molnár László  

(sz.: 1953. május 01. Csákvár, 
an:Németh Etelka, 

lh: 2890 Tata, Budai Nagy Antal u. 3.) 
 

A munkáltatói jogokat az ügyvezetı gyakorolja. 

Az ügyvezetı feladatait munkaviszony keretében látja el. 
                      
Az ügyvezetı képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, a 
törvény, az Alapító Okirat és az Alapító határozatainak keretein belül.  
 
Az ügyvezetı fıbb kötelezettségei: 
         a.) a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása, a társaság 
képviselete 
             harmadik személyekkel szemben, 
             dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az alapító 
kizárólagos 
             hatáskörébe. 
         b.) eljárása során köteles az alapítók érdekeit védeni, gondoskodni az 
alapítói 
             határozatainak végrehajtásáról, 
         c.) a tagot rendszeresen tájékoztatni a társaság ügyeirıl, 
         d.) az éves üzleti tervek elıkészítése, és az alapító elé terjesztése, 
         e.) gondoskodni az üzleti könyvek szabályszerő vezetésérıl, 
         f.) a tagokról és az üzletrészeikrıl tagjegyzéket vezetni, 
         g.) a határozatok könyvét vezetni, 
         h.) intézkedni a cégbíróság felé a törvényben elıírt esetekben. 
         i.) biztosítani a gazdaságos mőködés feltételeit, 
         j.) gondoskodni a társaság vagyonának kezelésérıl, 
         k.) gondoskodni a társaság szabályzatainak elkészítésérıl. 
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11.  A társaság cégjegyzése  
 
A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként 
történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel írt, elıírt, elınyomott, vagy nyomtatott 
neve fölé írja az ügyvezetı az ügyvezetı által hitelesített módon.  
 
12./ A társaság felügyel ı bizottsága:  
 
A társaság felügyelı bizottsága 3 tagból áll. A felügyelı bizottság tagjait a 
taggyőlés jogosult megválasztani határozott idıre, de legfeljebb 5 évre. A 
felügyelı bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók. 
 
A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését, ügyvezetését. E 
tevékenység gyakorlása érdekében a társaság vezetı tisztségviselıitıl és 
vezetı beosztású alkalmazottaitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, a 
társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azt megvizsgálhatja, illetve 
szakértıkkel megvizsgáltathatja. 
 
A felügyelı bizottság köteles megvizsgálni a taggyőlés elé terjesztett 
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 
elıterjesztést, amely a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik. A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és 
az adózott eredmény felhasználásáról a taggyőlés csak a felügyelı bizottság 
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 
A felügyelı bizottság tagjai a taggyőlésen tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
A felügyelı bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. A 
felügyelı bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges. 
Határozatait szavazással állapítja meg, egyszerő szótöbbséggel. 
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A felügyelı bizottság tagját e minıségben a gazdasági társaság tagjai, 
illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg, melyet a taggyőlés hagy jóvá. 
 
A társaság felügyelı bizottságának tagjai, akik e megbízatásukat 2009. 
augusztus 14. napjától kezdıdı 5 éves idıtartamra vállalják: 
 

 Balogh János  
(2890 Tata, Nagy Lajos u. 43.) 

 
Dr. Nagy Katalin 

(2890 Tata, Eötvös u. 25/E.)  
 

Schwarzenberger István  
(2890 Tata, Petıfi S. u. 12.) 
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13./ A társaság választott könyvvizsgálója  – külön szerzıdésben rögzített 
megbízási szerzıdés alapján – 2010. április 30. napjától kezdıdıen 2014. 
május 31. napjáig tartó határozott idıtartamra:  
 
 
A&M AUDIT Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 2890 Tata Gesztenye 
fasor 21. cégjegyzék száma: 11-09-014650, könyvvizsgálói kamarai 
nyilvántartási szám: 002560) a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében 
felelıs természetes személy neve: Antal Imréné bejegyzett könyvvizsgáló 
(2890 Tata, Gesztenye fasor 21, tagsági szám: 000233, anya leánykori neve: 
Finger Magdolna). 

 

14.  A társaság megsz őnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után 
fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. 
 
 
15.  Záró rendelkezések  
 
15.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy 
közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben 
tesz eleget. 
 
15.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjának az ott nem 
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
A jelen Alapító Okiratot a társaság alapítója, mint akaratával mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag aláírta és magára nézve kötelezınek tekinti. 
 
 
Tata, 2010. szeptember 1. 

              
- felhívja az ügyvezetıt a változás cégbíróság felé történı bejelentésére. 
 

Határid ı: 2010. szeptember 15.  
Felelıs: Michl József  polgármester 

 
 
 



 9 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
297/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2010. évi 
mőködési tartalék elıirányzatból bruttó 4.375 EFt 
átcsoportosításával megrendeli a Vaszary Villa állagmegóvási 
munkálatait. Továbbá megbízza a Tatai Városkapu Zrt 
vezérigazgatóját, hogy a munkálatok elkészültéig dolgozzon ki 
részletes hasznosítási javaslatot és terjessze a testület elé. 
 
Határid ı: a koncepció kidolgozására – 2010. októberi testületi  

ülés, illetve  
a költségvetési rendelet soron következı módosítása 

Felelıs:     Michl József polgármester, 
   Berczelly Attila vezérigazgató 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
298/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete elfogadja Kocsis 
Sándor, és Dr. Ruttkay M. Gézáné (továbbiakban: bérbeadók) 
felajánlását. Ennek értelmében Tata Város Önkormányzata a 
Tata, Fazekas u.5. szám alatti kényszerbérlet megszüntetése 
érdekében megállapodást köt a bérbeadókkal, melyben az 
Önkormányzat a 66/2010.(III.31.) sz. határozatában a 
kényszerbérlınek (Iski Józsefnének) felajánlott Tata, Szélkút u. 
9. 1/3. szám alatti lakást 6 hónapig fenntartja. Bérbeadók ezen 
megállapodásban kijelentik, hogy eltekintenek a 
lakbérkülönbözet Önkormányzat általi megfizetésétıl.  
Felhatalmazza a polgármestert ezen megállapodás 
kidolgozására, illetve aláírására. 
 
Határid ı: megállapodás megkötésére – 2010. szeptember 20. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
299/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. november 
1-tıl egy igazgatóhelyettesi státuszt biztosít a Menner Bernát 
Zeneiskolában 200 %-os vezetıi pótlékkal. Ennek pénzügyi 
fedezetét a mőködési tartalék terhére 650.000.-Ft összegben 
biztosítja a 2010. évi költségvetésében. 
Határid ı: 2010. évi költségvetési rendelet soron következı 

 módosítása 
Felelıs:   Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
300/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
a.) csatlakozik a 2011. évi Bursa Hungarica Felsıoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási és az on-line adatbázis 
használatáról szóló nyilatkozat aláírására 

b.) kiírja az I/3-172/2010. sz.  elıterjesztéshez mellékelt 
pályázatokat a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

c.) a pályázatok elbírálásával a humán ügyekkel foglalkozó 
bizottságot bízza meg. 

d.) A 2011. évi költségvetésében a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 4 MFt-ot 
biztosít. 

 
Határid ı: a, b, pont: 2010. szeptember 30. 
     c, pont: 2010. november 23. 
     d, pont: 2011. évi költségvetés készítése 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
301/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tatai 
Tanuszoda térítési díjait a 2010/2011-es tanév I. félévére az 
alábbiakban állapítja meg: 
 
- A tanuszoda kistérségi közoktatási igénybevételének díja: 

400.-Ft/óra 
- Tanuszoda bérletek díja: 

1 hónapra – 3.000.-Ft 
3 hónapra – 8.000.-Ft 

- Tanuszoda bérletek díja nagycsaládosok számára: 
1 hónapra – 4.000.-Ft 
3 hónapra – 10.000.-Ft 

 
      Határid ı: 2010. szeptember 2. 
      Felelıs:   Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
302/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
- a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság, 
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- a Humán és Intézményi Bizottság 
- a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
2010. éves tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
303/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tata Város 
Közterület-felügyelete vezetıjének éves beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ı: értesítésre – 2010. szeptember 5. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
304/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 228/2010. 
(VI.30.) sz. határozat - Magyary Zoltán Mővelıdési Ház 
felújítása  - végrehajtási idejét 2010. december 31-ig 
meghosszabbítja. 
 
Határid ı: 2010. december 31. 
Felelıs:    Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
305/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kárpátaljai 
Magyar Fıiskoláért Alapítványt a magyar nyelvő oktatás 
helyzetének javítására 100.000.- Ft összegben támogatja a 
2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 15. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
306/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. 
szeptember 02-tıl igazgatóhelyettesi beosztást biztosít az 
Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szervénél, havi 
200%-os pótlékkal. 

 
Határid ı:  2010. szeptember 2. 
Felelıs: Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
307/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórház- és Rendelıintézet egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról szóló  
47/2010./II.24./  határozatát visszavonja. 
 
Határid ı:  2010. szeptember 10. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
308/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Vaszary János 
Általános Iskola és Logopédiai Intézet egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának elfogadásról szóló 123/2010. /IV.28./ 
számú  határozatát visszavonja 
 
Határid ı: 2010. szeptember 10. 
Felelıs: Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
309/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
88. §. (1) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a 
VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és LOGOPÉDIAI 
INTÉZET alapító okiratáról szóló 405/2009. /XI.13./ sz. 
határozatát  2010. szeptember 1-jei hatállyal  az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. Az alapító okirat 7. pontja a következıre módosul: 
 

„7. Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti általános iskolai nevelés, oktatás és 
pedagógiai szakszolgálat 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési 
     szerv” 

 
2. Az alapító okirat 10. pontja a következıre módosul: 

 
„10. Alaptevékenységei  
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
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852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igénylı általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai, 
nevelése oktatása (5-8. évfolyam) 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
855935 Szakmai továbbképzések 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.„ 

 
3. Az alapító okirat 11. pontja a következıre módosul: 
 

„11. Közoktatási intézmény típusa:  többcélú, közös igazgatású közoktatási 
intézmény, általános iskola és pedagógiai 
szakszolgálat” 

 
4. Az alapító okirat 16. pontja a következıre módosul: 
 

„16. Mőködési köre:  - Tata város 
 - Tardos község 
 -  Pedagógiai szakszolgálati feladatok tekintetében: 

Neszmély, Dunaalmás, Kocs, Naszály, Tardos, Baj, 
Szomód, Dunaszentmiklós és Vértestolna községek  és 
Tata város közigazgatási területe” 

 
5.  A 26. pont hatályát veszti. 
 
 

Határid ı:  2010. szeptember 10. 
Felelıs:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
310/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
tv. 88. §. (1) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a 
VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és LOGOPÉDIAI 
INTÉZET alapító okiratáról szóló 405/2009. /XI.13./  sz. 
határozatát a 122/2010. /IV. 28./ számú és a ……./2010. /IX.1./ 
számú határozatokban foglalt módosításokkal 2010. szeptember 
1-jei hatállyal egységes szerkezetbe foglalja: 

 
1.  Az intézmény neve: Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai 

Intézet 
2.  Az intézmény rövidített neve:  Vaszary János Általános Iskola 
3.  Címe:      2890 Tata, Országgyőlés tér 4. 
4. Székhelye:     2890 Tata, Országgyőlés tér 4. 
5.  Tagintézményei:  Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet 

Jázmin utcai Tagintézménye 
2890 Tata, Jázmin utca 23. 

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet 
Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye 

2834 Tardos, Rákóczi út 7. 
6. Telephelyei:  2890 Tata, Fürdı utca 21. 

 2890 Tata, Jázmin utca 23. 
 2834 Tardos, Rákóczi u. 7. 
 2800 Tata, Bartók Béla út  7/A. 

7. Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti általános iskolai nevelés, oktatás és 
pedagógiai szakszolgálat 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 

8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi. 
IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó. 

9.  Alapvetı szakágazata: 852010 alapfokú oktatás 
10. Alaptevékenységei  

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
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852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
855935 Szakmai továbbképzések 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  

11. Közoktatási intézmény típusa:  többcélú, közös igazgatású közoktatási 
intézmény, általános iskola és pedagógiai 
szakszolgálat 

12. Alapítója:   Községi Tanács Tata 
13. Az alapítás éve:  1948. december 31. 

az alapító jogszabály, határozat száma: 47/1997. (II.26) 
14. Az intézmény fenntartója:  Vaszary János Általános Iskolai  

Intézményfenntartó Társulás  
2890 Tata, Kossuth tér. 1. 

15. Felügyeleti szerve:  Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
2890 Tata, Kossuth tér 1. 

16. Mőködési köre: - Tata város 
                                - Tardos község 

 - Pedagógiai szakszolgálati feladatok tekintetében:   Neszmély, 
Dunaalmás, Kocs, Naszály, Tardos, Baj, Szomód, 
Dunaszentmiklós és Vértestolna községek és Tata város 
közigazgatási területe 

17. Gazdálkodás jogköre: részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
18. A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást 

folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatal végzi, 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési 
megállapodás alapján. Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezik. 
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19. Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított 
elıirányzatból látja el. 

20. Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az igazgató feletti 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Jogviszonyára és a vezetıi 
kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. 

21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Országgyőlés tér 4. házszámú épület az 
udvarral, Tata, Jázmin utca 23. házszámú épület az udvarral, Tardos, Rákóczi út 7. 
házszámú épület az udvarral, valamint a Tata, Fürdı utca 21. házszámú épület a 
pedagógiai szakszolgálat által használt része és az intézményi leltár szerinti értékő 
berendezések, tárgyak. 

22. A vagyon feletti rendelkezés joga: a tatai intézményi vagyon feletti rendelkezési 
jogot Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, Tata Város 
Önkormányzatának az önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet 
alapján. A tardosi intézményi vagyont az intézményfenntartó társulás idejére Tata 
Város Önkormányzata ingyenes használatba kapta Tardos Község 
önkormányzatától 

23. Az iskola évfolyamainak száma: 8 
Az iskola által indítható osztályok száma Tatán: 
- 1-4. évfolyamon évfolyamonként: 5 
- 5-8. évfolyamon évfolyamonként: 5 
A tardosi tagintézményben 1-8 évfolyamon, évfolyamonként egy osztály 
Az iskola által felvehetı maximális gyermeklétszám 1344 fı. 

24. Az intézmény alapfeladatai: 
Általános iskolai feladatai: 
-  Az 1-8. évfolyamokon biztosítja tanulói számára az általános mőveltség 

megalapozását szolgáló kötelezı általános iskolai nevelést és oktatást, Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott pedagógiai 
programja alapján. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség 
megszerzésére. További feladata a társadalmi együttéléshez, az önmőveléshez, 
a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlıdéshez, valamint a 
továbbtanuláshoz szükséges alapvetı képességek és igények kialakítása. 

-  A Közoktatási törvény alapján a tanulók érdeklıdése és igénye szerint nem 
kötelezı tanórai foglalkozásokat szervez felzárkóztatás, fejlesztés, 
tehetséggondozás, fakultáció, speciális kiegészítı ismeretek átadása céljából. 

-  A tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklıdése és igénye szerint a 
közoktatási törvényben meghatározott formákban tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervez. 

-  Ellátja a tehetségkutatással, a tehetséggondozással, a tanulási beilleszkedési 
zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzető gyerekek felzárkóztatásával 
kapcsolatos feladatokat. 

-  Biztosítja a mindennapi testedzés feltételeit tanórán és tanórán kívüli 
foglalkozásokon. 



 17 

-  A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a tanulók 
felügyeletérıl, valamint a szülıi igények alapján a napközis és tanulószobai 
foglalkozásokról, a szorgalmi idıszakban. 

-  Biztosítja térítési díj ellenében a tanulók közétkeztetését. 
-  Ellátja az intézményi gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat, feltárja a tanulók 

fejlıdését veszélyeztetı okokat. 
-  Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit. 

Ellátja az intézmény munka és tőzvédelmi feladatait, feltárja és megelızi a 
tanulói baleseteket elıidézı okokat. 

-  Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
-  Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását. 
-  Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat. 
-  A tardosi tagintézményben az 1-8. évfolyamon szlovák nemzetiségi oktatás 
Pedagógiai szakszolgálati feladatai 
- Végzi a logopédiai szakszolgálat alapfeladatait, a beszédindítás, a beszédhibák 

javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és 
gyógyítása, tanácsadás szülık részére a fenti problémák esetén 

-  Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő 
gyermekek integrált nevelését, oktatását, fejlesztését az alábbi fogyatékossági 
típusokban: 
-  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a 

viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza 
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

-  Végzi a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat 
 
Az Tatai Önkormányzat által finanszírozott alapfeladaton túli helyi feladatai: 
Az 5-8. évfolyamon, évfolyamonként emelt szintő tantervő matematika osztályt és 
emelt szintő nyelvi osztályt mőködtet. Ehhez az önkormányzat a heti órakereten 
felül osztályonként 3 órát biztosít. 
 

25. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

Határid ı:  2010. szeptember 10. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
311/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 63/2010. 
(III.31.) sz.-ú határozatát akként módosítja, hogy a Dialcont Kft. 
felé fennálló tartozás és járulékai adókockázat jogcímén 
nyilvántartott összegbıl levonásra került, így a kereset 
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benyújtása a Vizipark Kft. korábbi tulajdonosai ellen nem 
szükséges. A Tatai Fényes Fürdı Kft. részére korábban 
folyósított kölcsönt teljesítettnek tekinti. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Michl József polgármester 
              dr. Horváth Tivadar jegyzı 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
312/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi,  
hogy   Michl József polgármester 2010. július 26 – 30. közötti 
idıszakban a megállapított éves  rendes szabadságából 5 nap 
szabadságot  igénybe vett.  

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
313/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. évi 
költségvetésének „tanulóbérlet támogatás” elıirányzatát 
1.272.600 Ft -tal megemeli, melynek fedezetét a mőködési 
tartalék terhére biztosítja. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 2. 
Felelıs:  Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének 
314/2010./IX.1./ sz. h a t á r o z a t a 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete csatlakozási 
szándékát fejezi ki az Európai Mobilitási Hét 
rendezvénysorozathoz, amelyet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium koordinál. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a Mobilitási Hét 
2010. Karta aláírására. 
 
Határid ı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs:   Michl József polgármester 

 
 
T a t a ,  2010. szeptember 1. 
 
 
       Dr. H o r v á t h  Tivadar 
        jegyzı 
 


