
 

 

 K I V O N A T 
 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. november 13-i rendkívüli 
ülése jegyzıkönyvébıl 

 

 

 Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
   399/2009./XI.13./ sz. h a t á r o z a t a 
 
   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

 
1. elfogadja a Kossuth tér és környéke, mint a tatai 

       városközpont  fejlesztésére vonatkozó akcióterületi 
       tervet, 

2. a Közép-dunántúli Operatív Program „Értékmegırzı és 
       funkcióbıvítı városrehabilitáció a 20000 fı feletti 
       városokban”  - KDOP-2009-3.1.1/A pályázati kiírásra a 
       pályázathoz szükséges önrész összegét, azaz 
      190.000.000.- Ft-ot, - sikeres pályázat esetén – a 2010. 
      évi költségvetésérıl szóló rendeletében biztosítja. 
 
Határid ı: 1. pont: 2009. november 16. 
                 2  . pont: 2010. évi költségvetési rendelet 
                                                megalkotása 

  Felelıs:   Michl József polgármester 
                  dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
                             Tata Város Önkormányza ti Képvisel ı-
testületének  
                            400/2009./XI.13./ sz. h  a t á r o z a t a 
 

                            Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
                         1. elviekben támogatja a Vértes volán Zrt. 

KDOP-2009-4.2.3. 
                             „KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

FEJLESZTÉSE” c. 
                             regionális pályázati kiírásra benyújtandó, 

a Tata, Fellner 
                           Jakab úti autóbusz forduló felújítására, 

valamint az 
                            elektronikus utastájékoztató és 

forgalomirányító rendszer 



 

 

                            kiépítésére vonatkozóan ismertetett 
projektjét. 
                                Az önkormányzat tudomásul veszi, 
hogy az elektronikus 
                               utastájékoztató és forgalomirányító 
rendszer kiépítése – a 
                               Tatán és a tatai kistérségben 
kialakítandó rendszerrel 
                               szerves egységben – Tatabánya 
városban és a tatabányai 
                               kistérség településein is megvalósul, 
továbbá, hogy a 
                               pályázat részét képezi Tatabányán 
egy autóbusz forduló 
                               kialakítása is. 

                           2. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat 
                               részleteinek kidolgozásában a város érdekeit képviselve, 
                              közremőködıként vegyen részt. 

                          3. Felkéri a Vértes Volán Zrt-t az 
együttmőködési 
                              megállapodás, területhasználatba adási 
szerzıdés és a 
                              pályázat részleteinek kidolgozására, elsı 
kettıt a 
                              novemberi képviselı-testületi ülésen 
bemutatja. 
 
                         Határid ı: 1-2. pont: 2009. november 13. 

                                             3. pont: 2009. november 25. 
                         Felelıs:   Michl József polgármester 

                                         dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 

                         Tata Város Önkormányzati K épvisel ı-
testületének  
                        401/2009./XI.13./ sz. h a t  á r o z a t a 
 
                        Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
                   1. Tata, Rákóczi u. belterületi közutak burkolat 

felújítását a 
                       Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

pénzügyi 



 

 

                       támogatása mellett valósítja meg, 
                   2. A tervezett burkolat felújítás támogatott 

összköltsége: 
                       50.630.120 Ft, melybıl a megítélt támogatás 

15.661.345 Ft, 
                       a saját forrás összege: 34.968.775 Ft. A nem 

támogatott 
                       munkák saját forrás igénye 19.161.329 Ft. 
                  3. A pályázat saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetésrıl 
                      szóló rendeletben biztosítja. 
 
                       Határid ı: 2009. november 13. 
                       Felelıs:   Michl József polgármester  
                                        dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                      402/2009./XI.13./ sz. h a t á  r o z a t a 
 
                      Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
kiegészíti a 
                      397/2009./X.28./ sz. határozatát úgy, hogy a 
325/9 hrsz.-ú 
                      ingatlant is a Barina Kft rendelkezésére 
bocsátja. 
 
                     Határid ı: 2009. december 10. 
                     Felelıs:   Michl József polgármester  
                                     dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 
 
                    Tata Város Önkormányzati Képvis elı-
testületének  
                   403/2009./XI.13./ sz. h a t á r o z a t a 
 
                   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
kiegészti a 
                   311/2009./IX.30./ sz. határozatát akként, hogy az 
Ipari Park cím 
                   kiterjesztésre kerüljön a 325/9, 460/100 és a 



 

 

0328/7 hrsz.-ú 
                   ingatlanokra is. 
                   Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, 
hogy amennyiben a 
                   Barina Kft eredményesen szerepel a pályázaton,  
az I-202- 
                  277/2009.sz. elıterjesztés melléklete szerinti 
megállapodást 
                  aláírja azzal, hogy az 1.2. pontban 5 év 
idıtartamról van szó, és a 
                  3.3. pontban 100 EFt+ÁFA a bérleti díj. 
 
                 Határid ı: 2009. december 10. 
                 Felelıs:   Michl József polgármester 
                                 dr. Horváth Tivadar jegyzı 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képvisel ı-testületének  
404/2009./XI.13./ 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 KİKÚTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA alapító okiratáról szóló 153/2009. /V.27./ és 323/2009. 
/IX.30./ sz. határozatait módosítja és a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 

 
1., Az intézmény neve:  KİKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
2., Címe:    2890 Tata, Kıkút köz 2. 

3., Székhelye:    2890 Tata, Kıkút köz 2. 

4., Telephelye:              2890 Tata, Fazekas utca 47. 

5., Tagintézmény neve:                      Fazekas utcai tagintézmény 

                        Címe:     2890 Tata, Fazekas utca 47 

6.Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján:            közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája            közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata:       a közoktatási törvény szerinti általános  
      iskolai nevelés és oktatás   
7. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

8. Alapvetı szakágazata:               852010 alapfokú oktatás 
9. Alaptevékenységei 2010 január 1-jétıl: 
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) 
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) 
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
Kiegészítı tevékenységei 
855935 Szakmai továbbképzések 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 
 
Kisegítı tevékenységei: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, a feladatellátás mértéke a 2009. évi  
éves költségvetési kiadása 1%-a, 2010-ben az éves költségvetési kiadása 1%-a. 
 
10., Közoktatási intézményi típusa :   általános iskola 
 
11., Alapítója:     Városi Tanács Tata 
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
         testülete 
      2890 Tata, Kossuth tér 1. 
12., Az alapítás éve:    1983. augusztus 1.  
az alapító jogszabály, határozat száma:  44/1997. (II. 26) KT határozat 
 
 
13. Az intézmény fenntartója:   Tata Város Önkormányzata 

     címe:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

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

 
15., Mőködési köre:  Tata város, kötelezı beiskolázási körzete az 1., 2., 3., 4.  

    önkormányzati képviselıi választókerület területe. 
 



 

 

16., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
17., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.  
 
18., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
 
19., Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı- testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra. 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 
 
20., A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Kıkút köz 2. házszámú épület, az udvar valamint 
Tata, Fazekas utca 47 házszámú épület iskola által használt része, az udvar és az intézményi 
leltár szerinti értékő  berendezések, tárgyak. 
 
21., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti  rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás  szabályairól szóló rendelet alapján.  
 
22., Az iskola évfolyamainak száma: 8 
 Az iskola által indítható osztályok száma évfolyamonként: 4 
 Az iskola által felvehetı maximális gyermeklétszám: 896 fı 
 
23., Az intézmény alapfeladatai: 

1. 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.  

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

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

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

5. Biztosítja a mindennapi testedzés feltételeit tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. 
6. A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a tanulók 

felügyeletérıl, valamint a szülıi igények alapján a napközis és tanulószobai 



 

 

foglalkozásokról, a szorgalmi idıszakban. 
7. Biztosítja térítési díj ellenében a tanulók közétkeztetését. 
8. Ellátja az intézményi gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat, feltárja a tanulók 

fejlıdését veszélyeztetı okokat. 
9. Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit. Ellátja az 

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

10. Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
11. Gondoskodik a könnyített és gyógytestnevelésre szorulók ellátásáról. 
12. Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását. 
13. Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat.  
14. Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő 

gyermekek integrált nevelését, oktatását 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. 

Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladaton túli helyi feladatai: 
Évfolyamonként 1 emelt szintő testnevelés osztályt és 1 emelt szintő ének-zenei osztályt indít. 
Erre a feladatra az önkormányzat osztályonként 3 órát biztosít a kötelezıen járó órakereten 
felül.  
1-8 évfolyamokon közoktatási típusú sportiskolai oktatást végez. 
 
24., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
25., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 

552323 iskolai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801214 nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 
805113 napközi otthonos és tanulószobai ellátás 
801225 fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó oktatása 
924036 diáksport 
751779 szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 
 

26. Kiegészítı szakfeladatai: 
751952 közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenység  

 
27. Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Záradék: 
1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                       
sz. határozatával hagyta jóvá. 
2.Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 9. pontban foglaltak 
kivételével 
3.Jelen alapító okirat 9. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 

 



 

 

    Határid ı: 2009. november 16. 
                       Felelıs:    Michl József polgármester  

  
 

                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                      405/2009./XI.13./ 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 alapító okiratáról szóló 154/2009. /V.27./, 
155/2009. /VI.27./ és 324/2009. /IX.30./ sz., valamint 325/2009. /XI.30./ sz. 
határozatait módosítja és a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal 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. 

7. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján:             közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája:             közintézmény 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
 Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti általános iskolai nevelés, oktatás és 
 pedagógiai szakszolgálat 
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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 



 

 

megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
9. Alapvetı szakágazata: 852010 alapfokú oktatás 
 
10. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
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) 
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 
 
Kiegészítı tevékenységei 
855935 Szakmai továbbképzések 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 
 
Kisegítı tevékenységei 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése a feladatellátás mértéke a 2009. évi 
költségvetési kiadásainak 1%, 2010-ben költségvetési kiadásainak 1%-a. 
 
11.Közoktatási intézményi típusa:   Többcélú 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, kötelezı beiskolázási körzete az 5., 6., 

       7., 8., 9., 10. önkormányzati képviselıi   
      választókerület területe 

      - Tardos község 
     - Pedagógiai szakszolgálati feladatok tekintetében:  
     Neszmély, Dunaalmás, Kocs, Naszály, Tardos, Baj, 
     Szomód, Dunaszentmiklós és Vértestolna község  
     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. 

 
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. 
- 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. 



 

 

26. Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
:                552323 iskolai intézményi étkeztetés 
      552411 munkahelyi vendéglátás 
      751768 intézményi vagyon mőködtetése 
      801214 nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 
      805113 napközi otthonos és tanulószobai ellátás 

      801225 fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó 
oktatása 

      924036 diáksport 
      805212 pedagógiai szakszolgálat 
      805915 oktatási célok és egyéb feladatok 
                 751779 szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 
Kiegészítı szakfeladatai 
                751952 közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenység 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
  
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                       sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 5. pontjában szereplı  Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye 2009. 
szeptember 1-jétıl mőködik. 

3. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba a 10. pontban foglaltak kivételével 
4. Jelen alapító okirat 10. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
5. Jelen alapító okirat 26. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                      Tata Város Önkormányzati Képv iselı-
testületének  
                     406/2009./XI.13./ 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 Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézménye alapító okiratáról szóló 156/2009. /V.27./ és 
325/2009. /IX.30./ sz. határozatait módosítja és a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú  
     Mővészetoktatási Intézménye 
 
2., Címe:    2890 Tata, Kossuth tér 10. 

3., Székhelye:    2890 Tata, Kossuth tér 10. 



 

 

4., Telephelyei:   2834 Tardos Rákóczi F. u. 7. 

     2890 Tata, Országgyőlés tér 4. 

                                                    2890 Tata Kıkút köz 4. 

     2890. Tata Fazekas u. 47. 

5. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája             közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti alapfokú mővészetoktatás 
 

6. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
 7. Alapvetı szakágazata:  852020 alapfokú mővészetoktatás 
 
8.  Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı-és iparmővészeti, táncmővészeti,szín és 
bábmővészeti ágban 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı tevékenységei 
855935 Szakmai továbbképzések 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
 
Kisegítı tevékenysége 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése a feladatellátás mértéke az éves 
költségvetési kiadásainak 2009-ben 1%-a, 2010-ben 1%-a. 
      

9., Közoktatási intézményi típusa:  alapfokú mővészetoktatási intézmény 
 
10., Alapítója:     Városi Tanács, Tata 
alapító jogszabály, határozat száma:  48/1997.(II.26) KT határozat 
 
11., Az alapítás éve:    1969.december 31. 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890. Tata Kossuth tér 1. 
 
12. Az intézmény fenntartója:   Tata Város Önkormányzata 
                              címe:  2890 Tata, Kossuth tér 1 



 

 

 
13., Felügyeleti szerve:    Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
14., Mőködési köre:               Tata város és Tardos község 
 
15., Gazdálkodás jogköre:              részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
18., 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 
19., A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fazekas utca 47. házszámú épület iskola által 
használt része, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékő berendezések, tárgyak. 
20., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
21., Az iskola évfolyamainak száma: 12, 2 elıképzı, hat évfolyam alapképzı, négy évfolyam 
továbbképzı. Zenemővészeti ágban indítható tanszakok: zongora, hegedő, brácsa, gordonka, 
nagybıgı, furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, trombita, baritonkürt, harsona, tuba, ütı, 
gitár, szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, zeneelmélet, improvizáció, magánének, 
vonószenekar, kamarazene, fúvószenekar, énekkar, orgona, szaxofon. 
A képzı és iparmővészeti ágban indítható tanszakok: festészet 
Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 480 fı 
22., Az intézmény alapfeladatai: 

- A zenei ismeretek megszerzésének elıkészítése, a zenei mőveltség megalapozása, 
tanulók amatır hangszeres nevelése, felkészítése az öntevékeny mővészeti 
együttesekben, zenekarokban, kórusokban való mőködésre. 

- A zenei pályára alkalmas tanulók elıkészítése a szakirányú továbbtanulásra. 
- A tantervi elıírások teljesítése érdekében vonós és fúvós zenekarokat, valamint 

kamaracsoportokat mőködtet. 
- A pedagógiai programja alapján végzi a tanulók alapfokú mővészeti oktatását és 

nevelését 
- Felkészít a mővészeti alapvizsgára, a mővészeti alapismeretek megszerzésére, a 

mővészeti mőveltség megalapozására, 
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit. Ellátja az 

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

- Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását. 
- Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat.  



 

 

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
24. Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
            751779 szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 
            801313 alapfokú mővészetoktatás 
     Kiegészítı szakfeladatai: 
  751952 közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenység 
Vállalkozási és kisegítı tevékenységet nem folytat. 
  
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                     
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                      407/2009./XI.13./ 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. §. (2) és (3) bekezdésének 
felhatalmazása alapján az ÚJ ÚTI BÖLCSİDE alapító okiratáról szóló 
158/2009. /V.27./, 159/2009. /V.27./ és 326/2009. /IX.30./, sz. határozatait 
módosítja és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  ÚJ ÚTI BÖLCSİDE 
2., Címe:    2890 Tata, Új út 14/a. 
3., Székhelye:    2890 Tata, Új út 14/a. 
4., Telephelye:   nincs 
 
5.  Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája            közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
közfeladata: a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekek napközbeni ellátása, 

 bölcsıde 
6. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
7. Alapvetı szakágazata : 889110 bölcsıdei ellátás 
8. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
889101 Bölcsıdei ellátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı tevékenysége 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
 9., Alapítója:    Városi Tanács Tata 
az alapítói  jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1.  
 
10., Az alapítás éve:   1980. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 33/1997.(II. 26.) KT határozat 
11., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
12., Mőködési köre:   Tata város 
13., Gazdálkodás jogköre:   részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
14., 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.  
15., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
16., Az intézmény élén bölcsıdevezetı 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 
17., A feladatellátást szolgáló vagyon. Tata, Új út 14/a. házszámú épület bölcsıde által 
használt része az udvarral és az intézményi leltár szerinti értékő berendezések, tárgyak.  
18., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, Tata Város Önkormányzatának az 
önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet alapján.  
19., A bölcsıde engedélyezett férıhelye:  60 fı 
20., Az intézmény alapfeladatai: 
- biztosítja 16 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását, 
- biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését, 
- ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okokat,  
- biztosítja a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlıdéséhez szükséges alapvetı képességek 
kialakítását, 



 

 

- biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit, ellátja az intézmény munka és 
tőzvédelmi feladatait, 
- megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- idıszakos gyermekfelügyeletet lát el és játszóházat mőködtet 
- Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja a korai fejlesztést 
21., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat 
22., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
         853211 bölcsıdei ellátás, 
         552312 óvodai intézményi étkeztetés, 
         552411 munkahelyi vendéglátás 
23.,    Kiegészítı szakfeladatai 
         751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
          751954 szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı 
tevékenységek. 
24., Kisegítı és vállalkozó tevékenységet nem folytat. 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                        
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével. 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 22. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                      Tata Város Önkormányzati Képv iselı-
testületének  
                      408/2009./XI.13./ 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 MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR alapító 
okiratáról szóló 160/2009. /V.27./, 161/2009. /V.27./ és 327/2009. /IX.30./ sz. 
határozatait módosítja és A költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalja: 
 

1. Az intézmény neve:  Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
 

2. Székhelye:                2890 Tata, Váralja u.4. 
 

3. Fiókkönyvtárai:        2835 Tata-Agostyán, Kossuth L.u.31. 
       2890 Tata, Fenyı tér 4. 

4. Jellege:                      nyilvános, települési könyvtár 
 



 

 

5. Alapításának éve:     1949. december 31. 
   6. Az alapító szerve:  Tata Község Tanácsa  
       az alapító jogszabály, határozat száma: 123/1999.(VI.30.) 
 
      Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-   
      testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
7.  Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: települési könyvtári ellátás 

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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
9. Alapvetı szakágazata : 910100 könyvtári, levéltári tevékenység 
 
10. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
  Kiegészítı tevékenysége 
855935 Szakmai továbbképzések 
 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
11. Felügyeleti szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
12. Gazdálkodási jogköre:  önállóan mőködı intézmény 

 
13. Gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı gazdálkodást folytat. 
Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik 
 
14. Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzat Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatából 
látja el. 
15. Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, határozott idıtartamra, 5 évre 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. 



 

 

16. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján mőködik, melyet Tata Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete hagy jóvá. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kötelezı 
szakmai melléklete a könyvtár győjtıköri, könyvtárhasználati, valamint katalógusszerkesztési 
szabályzata. 
17. A feladatellátást szolgáló vagyon: a Tata, Váralja u. 4., valamint Tata-Agostyán, Kossuth 
L.u.31. házszámú épületeknek az intézmény által használt része, valamint tárgyi eszközök. 
18. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján  
 19. Az intézmény alapfeladatai: 

- Győjteményét a helyi igényeknek megfelelıen, folyamatosan fejleszti, feljárja, megırzi, 
és a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátja. 

- Helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, 

- Közhasznú információs szolgáltatást végez, 

- Tájékoztatást ad a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 

- Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését, 

- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, 

- Társulási szerzıdés alapján irányítja és szervezi a város környéki könyvtári ellátórendszer 
mőködését, 

- Könyvtári rendezvényeket szervez, 

Ellátja a tatai kistérség települési könyvtárainak alábbi alapfeladatait: 

- biztosítja a települési győjtemények folyamatos fejlesztését, feltárását, gondozását, 

- szervezi a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserét, 

- folyamatos tájékoztatást ad az ellátó könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól. 

20. Az intézmény vállalkozási tevékenységeket nem folytathat. 
21. Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
      923127 közmővelıdési, könyvtári tevékenység 
      Kiegészítı szakfeladatai 
       751956 a szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítı tevékenységek 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
  
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                              
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 10. pontban foglaltak 
kivételével. 

3. Jelen alapító okirat 12. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 21. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 



 

 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                            Tata Város Önkormányzat i Képvisel ı-
testületének  
                           409/2009./XI.13./ 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 BARTÓK BÉLA ÓVODA alapító okiratáról szóló 
162/2009. /V.27./ és 328/2009. /IX.30./ sz. határozatait módosítja és A 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  BARTÓK BÉLA ÓVODA 
 
2., Címe:    2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A. 

3., Székhelye:    2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A. 

4., Telephelye:    nincs 
 
5. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény           
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 

6. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  

közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. 
alapján 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

7. Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 
 

8. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
 Kiegészítı tevékenységei 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
855935 Szakmai továbbképzések 



 

 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
 
 Kisegítı tevékenységei 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése a feladatellátás mértéke a 2009. évi 
költségvetési kiadásának 1%-a, a 2010. évi költségvetési kiadásainak 1%-a. 
 
9. Közoktatási  intézményi típusa:  óvoda 
 
10. Alapítója:     Városi Tanács Tata 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1. 
 
11. Az alapítás éve:    1974. december 31. 
 
az alapító jogszabály, határozat száma: 38/1997.(II.26) KT határozat 
 
12. Az intézmény fenntartója:  Tata Város Önkormányzata 

     címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
13., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
  
14., Mőködési köre: Tata város 
 Kötelezı felvételi körzete a 4., 7. sz. választókerületek 
  
15., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
  
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított  elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıre nevez ki. Az óvodavezetı 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 
19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bartók Béla út 7/A házszámú épület, az udvar és 
az intézményi leltár szerinti értékő  berendezések, tárgyak, A feladatellátást szolgáló vagyon. 
 
20., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
  
21., Az óvoda által indítható csoportok száma: 2 



 

 

       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 50 fı 
 
22., Az intézmény alapfeladatai: 

- Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai 
nevelési programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  

- Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 

- A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 
napközbeni felügyeletérıl. 

- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı 

okokat. 
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges 

alapvetı képességek kialakítását. 
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 

és tőzvédelmi feladatait. 
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat.  
- Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő 

gyermekek integrált nevelését, oktatását 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. 
 

23., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
24., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig:  

552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra  felkészítése 
Kiegészítı szakfeladatai 

      751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként” 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                    sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. október 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  



 

 

  
 
 
 

                        Tata Város Önkormányzati Ké pvisel ı-
testületének  
                        410/2009./XI.13./ 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 BEGENGÓCIA ÓVODA alapító okiratáról szóló 
165/2009. /V.27./ és 329/2009. /IX.30./ sz. határozatait módosítja és A 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
 
1., Az Intézmény neve:  BERGENGÓCIA ÓVODA 
2., Címe:    2835 Tata-Agostyán Kossuth L.u.19.  
3., Székhelye:    2835 Tata-Agostyán Kossuth L.u.19.  
4., Telephelye:  Nincs 
 
5. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 

6. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
7.Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 
 
8. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 



 

 

 
9., Közoktatási intézményi típusa:  óvoda 
 
10, Alapítója: Tata-Agostyáni Német Kisebbségi Önkormányzat 
 
 
11, Az alapítás éve:             1998. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 23/2001. (I.31.) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott szerv neve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
      2890. Tata, Kossuth tér 1. 
12. Az intézmény fenntartója:  Tata Város Önkormányzata 
          címe:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
13., Felügyeleti szerve:  Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
     2890. Tata, Kossuth tér 1.  
14., Mőködési köre:   Tata város 
Kötelezı felvételi körzete 10. sz. önkormányzati képviselıi  választókerület. 
 
15., Gazdálkodási jogköre:   részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munka - erıgazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı 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 
 
19., A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Kossuth L. u. 19. 
  (Agostyán városrész) házszámú épület, az udvar és az intézményi leltár szerinti értékő 
berendezések, tárgyak. 
 
20. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
 
21. Az óvoda által indítható csoportok száma:                           1. 
      Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 22 fı 
 
22. Az intézmény alapfeladatai: 
 



 

 

Az óvoda Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai nevelési 
programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését végzi. 
Az óvoda a nevelési programját kiegészíti a német nemzeti kisebbségi hagyományok 
ápolásával. 
Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni 
felügyeletérıl. 
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését 
veszélyeztetı okokat. 
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges alapvetı 
képességek kialakítását. 
Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit, ellátja az 
intézmény munka és tőzvédelmi feladatait. 
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenes igénybe vehetı szolgáltatásokat. 
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő gyermekek 
integrált nevelését, oktatását. 
 
23., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
24.  Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 
     Kiegészítı szakfeladatai 
751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                        
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                       411/2009./XI.13./ 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 FÜRDİ UTCAI ÓVODA alapító okiratáról szóló 
166/2009. /V.27./ és 167/2009. /VI.27./ , valamint  330/2009. /IX.30./ sz. 
határozatait módosítja és A költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalja: 
 
 
1., Az intézmény neve:  FÜRDİ UTCAI ÓVODA 
2., Címe:    2890 Tata, Fürdı utca 11. 
3., Székhelye:    2890 Tata, Fürdı utca 11. 
4., Telephelye:    nincs 
 
5.  Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája  közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási örvény szerinti óvodai nevelés 
6. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
7.Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 
 
8. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
  Kiegészítı tevékenységei : 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
9., Közoktatási intézményi típusa: óvoda 
 
10., Alapítója:    Községi Tanács Tata 
 
11., Az alapítás éve:   1947. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 36/1997.(II.26.) KT határozat 



 

 

az alapító jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1. 
 
12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
          címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
13., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
     2890 Tata, Kossuth tér 1. 
14., Mőködési köre:   Tata város. Kötelezı felvételi körzete 2., 3. sz.  
     önkormányzati képviselıi választókerület. 
 
15, Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı - gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı 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 
 
19., A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fürdı u. 11. házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékő ingó vagyon. 
 
20., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
 
21., Az óvoda által indítható csoportok száma: 5 
       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 125 fı 
 
22., Az intézmény alapfeladatai: 
Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai nevelési 
programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  
Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni 
felügyeletérıl. 
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okokat. 
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges alapvetı 



 

 

képességek kialakítását. 
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tőzvédelmi feladatait. 
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 
szolgáltatásokat.  
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő gyermekek 
integrált nevelését, oktatását 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. 
 
23., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
24., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig:  
552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése- 
     Kiegészítı szakfeladatai 
751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                      
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével. 

3. Jelen alapító okirat 8.  pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 
 

     Határid ı: 2009. november 16. 
                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                        Tata Város Önkormányzati Ké pvisel ı-
testületének  
                       412/2009./XI.13./ 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 GESZTI ÓVODA alapító okiratát alapító okiratáról 
szóló 168/2009. /V.27./ és 169/2009. /V.27./, valamint 331/2009. /IX.30./ sz. 
határozatait módosítja és a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes 



 

 

szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  GESZTI ÓVODA 
2., Címe:    2890 Tata, Gesztenye fasor 39. 
3., Székhelye:    2890 Tata, Gesztenye fasor 39 
4., Telephelye:   nincs 
 
5.Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján:  közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája            közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 
 
6.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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
7.Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 
 
8. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı tevékenysége 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
9., Közoktatási intézményi típusa:   óvoda 
 
10., Alapítója:    Városi Tanács Tata 
 
11., Az alapítás éve:   1971. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 39/1997.(II.26.) 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1.  
12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
           címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 



 

 

13., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
14., Mőködési köre:   Tata város. Kötelezı felvételi körzete 8., 9. sz.           
önkormányzati képviselıi választókerület a Piros Óvodával közösen. 
 
15., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı - gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. nevez ki. Az óvodavezetı 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 
 
19., A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Gesztenye fasor 39. házszámú épület, az udvar és 
az intézményi leltár szerinti értékő berendezések, tárgyak. 
 
20., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
 
21., Az óvoda által indítható csoportok száma: 4. 
       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma:100 fı 
 
22., Az intézmény alapfeladatai: 
 
Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai nevelési 
programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  
Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni 
felügyeletérıl. 
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okokat. 
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges alapvetı 
képességek kialakítását. 
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tőzvédelmi feladatait. 
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 



 

 

szolgáltatásokat.  
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő gyermekek 
integrált nevelését, oktatását 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. 
 
23., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
24., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 
      Kiegészítı szakfeladatai 
751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                           
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével. 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
                       Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
 

                      Tata Város Önkormányzati Képv iselı-
testületének  
                     413/2009./XI.13./ 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 KÁLVÁRIA UTCAI ÓVODA alapító okiratáról szóló 
170/2009. /V.27./ , 171/2009. /V.27./ és 332/2009. /IX.30./ sz. határozatait 
módosítja és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  KÁLVÁRIA UTCAI ÓVODA 
2., Címe:    2890 Tata, Kálvária utca 5. 
3., Székhelye:    2890 Tata, Kálvária utca 5. 



 

 

4., Telephelye:   nincs 
5.. Alapvetı szakágazta:            851020 Óvodai nevelés 
 
6.Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 

7.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. 
alapján 

 Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
  8. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
9., Közoktatási intézményi típusa: óvoda 
 
10., Alapítója:    Községi Tanács Tata 
 
11., Az alapítás éve:   1949. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 35/1997(II.26) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1.  
 
12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
                     címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
13., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
     2890, Tata, Kossuth tér 1. 
14., Mőködési köre:   Tata város. Kötelezı felvételi körzete 1. sz.   
     önkormányzati képviselıi választókerület. 
 
15., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı - gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 



 

 

 
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított  elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı 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 
 
19., A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Kálvária u. 5. házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékő berendezések, tárgyak. 
 
20., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
 
21., Az óvoda által indítható csoportok száma: 4 
       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 100 fı 
 
22., Az intézmény alapfeladatai: 
Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai nevelési 
programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
A lehetıségeihez mérten ellátja a sajátos nevelési igényő gyermekek integrált formában 
történı nevelését. 
A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni 
felügyeletérıl. 
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okokat. 
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges alapvetı 
képességek kialakítását. 
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tőzvédelmi feladatait. 
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 
szolgáltatásokat.  
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő gyermekek 
integrált nevelését, oktatását 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. 
 
23., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 



 

 

 
24., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig:  
552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 
Kiegészítı szakfeladatai 
751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                       
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                      Tata Város Önkormányzati Képv iselı-
testületének  
                     414/2009./XI.13./ 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 KERTVÁROSI ÓVODA alapító okiratátalapító 
okiratáról szóló 172/2009. /V.27./ , 173/2009. /V.27./ és 333/2009. /IX.30./ sz. 
határozatait  A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
 
1., Az intézmény neve:  KERTVÁROSI ÓVODA 
2., Címe:    2890 Tata, Deák F. u.1. 
3., Székhelye:               2890 Tata, Deák F. u.1  
4., Telephelye:   nincs 
 
5. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján:   közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Közfeladata: közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 

6. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
7. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
8. Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 
 
9. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı tevékenysége 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
10., Közoktatási intézményi típusa: óvoda 
 
11., Alapítója:    Városi Tanács Tata 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1. 
 
12., Az alapítás éve:   1970. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 40./1997.(II.26) KT határozat 
 
13. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
                    címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
14., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
15., Mőködési köre:   Tata város. Kötelezı felvételi körzete 6. sz.   
     önkormányzati képviselıi választókerület. 
 
16., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
17., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı- gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 
18., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 



 

 

látja el. 
 
19., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı 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 
20., A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F.u.1. házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékő berendezések, tárgyak. 
 
21., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
 
22., Az óvoda által indítható csoportok száma: 3 
       Az óvoda által felvehetı gyermek maximális létszáma: 75 fı 
 
23., Az intézmény alapfeladatai: 
Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai nevelési 
programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  
Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni 
felügyeletérıl. 
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı okokat. 
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges alapvetı 
képességek kialakítását. 
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tőzvédelmi feladatait. 
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 
szolgáltatásokat.  
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő gyermekek 
integrált nevelését, oktatását 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. 
 
24., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
25., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig:  
552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 



 

 

          Kiegészítı szakfeladatai 
751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                  sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével. 

3. Jelen alapító okirat 9. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 25. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

                     Tata Város Önkormányzati Képvi selı-
testületének  
                    415/2009./XI.13./ 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 PIROS ÓVODA alapító okiratáról szóló 174/2009. 
/V.27./ , 175/2009. /V.27./ és 332/2009. /IX.30./ sz. határozatait  a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 

 
1., Az intézmény neve:  PIROS ÓVODA  
 
2., Címe:    2890 Tata, Új út 14/A. 

3., Székhelye:    2890 Tata, Új út 14/A. 

4., Telephelye:   nincs 

 

5.   Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 

            Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
 Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 
 
6. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 



 

 

megbízási jogviszony) az irányadó. 

7. Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 
8.  Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı tevékenységei 
855935 Szakmai továbbképzések 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 

9., Közoktatási intézményi típusa:  óvoda 
 
10., Alapítója:    Városi Tanács VB 
 
11., Az alapítás éve:   1980. december 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 41/1997. (II.26.) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete 
2890. Tata Kossuth tér 1.  
 
12. Az intézmény fenntartója:  Tata Város Önkormányzata 
                    címe:  2890 Tata, Kossuth tér 
13., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
     2890 Tata, Kossuth tér 1. 
14., Mőködési köre: Tata város. Kötelezı felvételi körzete 4., 7. sz. 

választókerületek a Bartók Béla Óvodával közösen. 
 
15., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes  jogkörrel rendelkezik 
 
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı feletti egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.  



 

 

Jogviszonyára és a vezetıi kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján 
 
19.,  A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Új út 14/A.   házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékő  berendezések, tárgyak. 
 
21., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 
 
22., Az óvoda által indítható csoportok száma: 4 
       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 100 fı 
 
23., Az intézmény alapfeladatai: 

- Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai 
nevelési programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  

- Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 

- A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 
napközbeni felügyeletérıl. 

- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
- Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését 

veszélyeztetı okokat. 
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges 

alapvetı képességek kialakítását. 
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 

és tőzvédelmi feladatait. 
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat.  
- Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő 

gyermekek integrált nevelését, oktatását 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. 
 

24., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
25., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig:  

552312 óvodai intézményi étkeztetés 
552411 munkahelyi vendéglátás 
801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 

      801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai  
 életmódra felkészítése 

Kiegészítı szakfeladatai 
     751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 



 

 

Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
     
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                      
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 25. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  
 
 
                      Tata Város Önkormányzati Képv iselı-
testületének  
                     416/2009./XI.13./ 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 SZIVÁRVÁNY ÓVODA alapító okiratáról szóló 
176/2009. /V.27./ , 177/2009. /V.27./ és 335/2009. /IX.30./ sz. határozatait A 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
 
1., Az intézmény neve:  SZIVÁRVÁNY ÓVODA 
2., Címe:    2890 Tata, Agostyáni u.7 

3., Székhelye:    2890 Tata, Agostyáni u.7 
4., Telephelye:   nincs 
 
5.   Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 
 
6.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  

-  közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. 
tv. alapján 
- Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 

Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 



 

 

 
7. Alapvetı szakágazta: 851020 Óvodai nevelés 

 
8.  Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
9., Közoktatási  intézményi típusa: óvoda 
 
10., Alapítója:    Községi Elöljáróság Tóváros 
 
11., Az alapítás éve:   1910. december 31. 
 az alapító jogszabály, határozat száma: 37./1997.(II.26.) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890 Tata Kossuth tér 1. 
 
12. Az intézmény fenntartója:  Tata Város Önkormányzata 
             címe:      2890 Tata, Kossuth tér 
13., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
14., Mőködési köre: Tata város. Kötelezı felvételi körzete 5. sz. 

önkormányzati képviselıi választókerület 
 
15., Gazdálkodás jogköre:  részben önállóan gazdálkodó intézmény 
 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: önálló bér és munkaerı-gazdálkodást folytat. 
Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények   Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
  
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı 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 
 
19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Agostyáni u. 7. házszámú épület, az udvar és az 



 

 

intézményi leltár szerinti értékő berendezések, tárgyak. 
 
20., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti  rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.  
 
21., Az óvoda által indítható csoportok száma: 2 
       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 50 fı 
 
22., Az intézmény alapfeladatai: 

- Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai 
nevelési programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  

- Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 

- A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 
napközbeni felügyeletérıl. 

- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı 

okokat. 
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges 

alapvetı képességek kialakítását. 
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 

és tőzvédelmi feladatait. 
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat.  
- Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő 

gyermekek integrált nevelését, oktatását 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. 
 

23., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat 
 
24., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
       552312 óvodai intézményi étkeztetés 
       552411 munkahelyi vendéglátás 
       801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
       801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 
        Kiegészítı szakfeladatai 
       751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                      



 

 

sz. határozatával hagyta jóvá. 
2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 

kivételével. 
3. Jelen alapító okirat 8. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 24. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                      Tata Város Önkormányzati Képv iselı-
testületének  
                     417/2009./XI.13./ 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) bekezdésének 
felhatalmazása alapján, a SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY alapító 
okiratáról szóló 178/2009. /V.27./ , 179/2009. /V.27./ és 336/2009. /IX.30./ sz. 
határozatait  a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 

 
 

1., Az intézmény neve: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMENY 
2., Az alapítás éve: 1996. 01. 15.  
az alapító jogszabály, határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat  
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete, 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
Fenntartója: Szociális Alapellátó Intéményfenntartó Társulás 
 
3., Alapító: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
4., Címe:           2890 Tata, Almási u. 43. 
5.,Székhelye:  2890 Tata, Almási u. 43. 

6. Telephelyei: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5. 

                          2890 Tata, Petıfi S. u. 16.  

                          2890 Tata, Kocsi u. 13.  

7.   Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: - a szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások 
            - a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások 
 
8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  



 

 

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. 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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

9. Alapvetı szakágazata:  
881 000  máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
10. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881000 Idısek,fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
881011 Idısek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élık nappali támogatása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 
889205 Kapcsolattartási ügyelet 
889205 Iskolai szociális munka 
889913 Nappali melegedı 
889921 Szociális étkezés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889926 Közösségi ellátások(kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbő ellátása) 
879017 Helyettes szülınél elhelyezettek oktatása 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı tevékenysége: 
855935 Szakmai továbbképzések 
 
Kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
11, Felügyeleti szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
12., Mőködési területe: Az intézmény mőködési területe minden szociális és gyermekjóléti 
ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, 
Szomód, Tardos és  Vértestolna  községek. 
  
13., 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. 
 
14., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 



 

 

Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében, valamint a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulás költségvetésében biztosított elıirányzatból látja el. 
 
15., 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 Tata Város Polgármestere gyakorolja. Az igazgatói pályázatokat elızetesen a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa véleményezi.  
Jogviszonyára és a vezetıi kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
 
16., Az intézmény  Szakmai program alapján mőködik, melyet Tata Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete hagy jóvá. A Szakmai programot elızetesen a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás Tanácsa véleményezi. 
 
17., Alapfeladatai: 
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat. 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
- családsegítés, 
- támogató szolgáltatás, 
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idısek, hajléktalanok) 
- közösségi ellátások 
Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást: 
- éjjeli menedékhely 
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat: 
- gyermekjóléti szolgálat, 
- helyettes szülıi ellátás 
Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat: 
- kábítószer elterelés 
- lakótelepi settlement 
 
18., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
19. Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális, 
illetve gyermekvédelmi szakmai egységek mőködnek: 
 -  Hajléktalanok Nappali Melegedıje 
  Címe: Tata, Almási u. 43. 
  Férıhelye: 30 fı 
- Fogyatékosok Nappali Intézménye 
  Címe: Tata, Deák F. u. 5. 
  Férıhely: 25 fı 
- I. sz. Idısek Klubja 
  Címe: Tata, Kocsi u. 13. 
  Férıhelye: 30 fı 
- II. sz. Idısek Klubja 
 Címe: Tata, Petıfi S. u. 16. 
  Férıhelye: 35 fı 



 

 

- Étkeztetés 
Címe: Tata, Petıfi S. u. 16. 
engedélyezett létszám: 65 fı 
- Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 

      Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5. 
- Családsegítı Szolgálat 

       Címe: Tata, Almási u. 43. 
- Támogató Szolgálat  
     Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5. 
-  Házi Segítségnyújtás  
    Címe: Tata, Petıfi S. u. 16. 
- Közösségi ellátások  
    Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5. 
Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szakosított ellátást biztosító intézmény mőködik: 
- Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye Címe: Tata, Almási u. 43. 
  Férıhelye: 20 fı 
Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátási szervezeti egységek mőködnek: 
- Gyermekjóléti Szolgálat 
  Címe: Tata, Almási u. 43. 
- Helyettes szülıi ellátás 
  Címe: Tata, Almási u. 43. 
 

20. Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény 
 
21.Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig    
 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853266 Nappali szociális ellátás 
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
 
22. Kiegészítı szakfeladatai 
751954 Szociális gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı  
   tevékenységek 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                  sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 10. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 21. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 



 

 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  

                      418/2009./XI.13./ 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. §. (2) és (3) bekezdésének 
felhatalmazása alapján az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelıintézet alapító okiratáról szóló 180/2009. /V.27./ , 181/2009. /V.27./ és 
337/2009. /IX.30./ sz. határozatait A költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelıintézet 
2., Székhelye:   2890 Tata, Váralja u. 6. 
 
3., Telephelyei:  2890 Tata, Hısök tere 2. 

2890 Tata, Fürdı utca 21. 
4., Az intézmény alapítója: Népjóléti Minisztérium 1945.12.31. 
Alapítás éve: 1945.  
az alapító jogszabály, határozat száma: 180/2000.(X.25.) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete 
2890. Tata, Kossuth tér 1.  
5., Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézet 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv 
Közfeladata: az egészségügyi törvény szerinti egészségügyi alap és szakellátások 
 
6. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

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 Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

7. Alapvetı szakágazata:861000 fekvıbeteg ellátás, gyógyító megelızı ellátás 
8., Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl:  
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása 
861000 Fekvıbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása 
861001 Fekvıbetegek aktív ellátása 



 

 

861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862214 Járóbetegek egynapos ellátása(pl mővesekezelés) 
869041 Család-és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869043 Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátás 
869044 Nem fertızı megbetegedések megelızése 
889202 Kórházi szociális munka 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
  9., Az intézmény felügyeleti szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
10., Az intézmény alaptevékenységei: 

- aktív kórházi fekvıbeteg ellátás 

- krónikus kórházi fekvıbeteg ellátás, 

- járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása, 

- diagnosztikai és terápiás eljárások, 

- védınıi ellátás, 

- az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 

- iskola-egészségügyi ellátás. 
11., Az intézmény mőködési területe az 5887-1/2007-1000 MIN. számú határozat melléklete 

szerint:  

- Aktív fekvıbeteg ellátás esetén Tata város 
valamint Kocs, Naszály, Baj, Dunaszentmiklós, Szomód, Tardos, Vértestolna, 
Dunaalmás és Neszmély községek területe.  
- Krónikus ellátás esetén szintén Tata város és az 
elızıekben felsorolt 9 városkörnyéki község.  
Rehabilitáció tekintetében a fent hivatkozott miniszteri határozat mellékletében 
felsorolt 28 helység.  
- További szakfeladatok: járóbeteg ellátás - és 
gondozás, ügyeleti ellátás vonatkozásában szintén Tata város és a fentiekben 
felsorolt 9 község. 
- Védınıi ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás 
esetén Tata város területe.  

12., Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az 
elıirányzatok felett, teljes jogkörrel rendelkezik.  
13., Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

pályázat útján nevez ki, határozott idıtartamra, 5 évre nevez ki. Az igazgató feletti egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 



 

 

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya: munkajogviszony: a munka 
törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXXII. tv. 

14., Az intézmény szervezeti és mőködési szabályzat alapján mőködik, amelyet Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete hagy jóvá. A szervezeti és mőködési szabályzat 
tartalmazza az intézmény alaptevékenységére vonatkozó feladatmutatók megnevezését, 
körét és mértékét. 

15., A feladatellátást szolgáló vagyon: a Tata, Váralja u. 6., Tata, Hısök tere 2, Tata, Fürdı 
utca 21. épületek a hozzátartozó udvarokkal és az intézményi leltár szerinti értékő 
berendezések, tárgyak. 

16., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogát Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzati 
vagyonhasznosításról szóló rendelet alapján. 

 
17., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
18., Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 

851 121 aktív kórházi fekvıbeteg ellátás 
851 143 krónikus fekvıbeteg ellátás 
851 242 ügyeleti szolgálat 
851 264 iskola-egészségügyi ellátás 
851 275 járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás 
851 297 védınıi szolgálat 
851 967  egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
751 922 önkormányzatok elszámolásai 
551 425 egyéb szálláshely szolgáltatás 
552 411 munkahelyi vendéglátás 
Kiegészítı, kisegítı, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

  
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete            sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 8. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 18. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 18. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  

                      419/2009./XI.13./ 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. §. (2) és (3)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján az INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA alapító 
okiratáról szóló 182/2009. /V.27./ , 183/2009. /V.27./ és 338/2009. /IX.30./ sz. 



 

 

határozatait  a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 
 
1., Az intézmény neve:  INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA 
2., Címe:    2890 Tata, Országgyőlés tér 4. 
3., Székhelye:    Tata, Országgyőlés tér 4. 
4., Telephelye:   nincs 
 
5. Az intézmény alapítója:  Tata Város Önkormányzata 1997. március 1. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 49/1997. (II.26.)KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete 2890. Tata, Kossuth tér 1. 
6., Felügyeleti szerve:   Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
     2890. Tata, Kossuth tér 1. 
7., Mőködési köre:   Tata város 
 
8  Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása 
9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
10., Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az 

elıirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 
11., Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési 

megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes pénzügyi, gazdálkodási, 
karbantartási és felújítási feladatait: 
- Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet 
- Kıkúti Általános Iskola, 
- Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye 
- Bartók Béla Óvoda,  
- Bergengócia Óvoda, 
- Fürdı Utcai Óvoda, 
- Geszti Óvoda, 
- Kálvária Utcai Óvoda, 
- Kertvárosi Óvoda, 
- Kuckó Óvoda,  
- Piros Óvoda, 
- Szivárvány Óvoda, 
- Új úti Bölcsıde, 



 

 

- Szociális Alapellátó Intézmény,  
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

12., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított 
elıirányzatból látja el. 

13., Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra évre nevez ki.  

A foglalkoztatására és a kinevezésére  irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján 

 
14., Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján mőködik, melyet Tata Város 

Önkormányzati Képviselı-testülete hagy jóvá. 
15., A feladatellátást szolgáló vagyon. Tata, Országgyőlés tér 4. házszámú épület az 

intézmény által használt része és az intézményi leltár szerinti értékő berendezések, 
tárgyak. 

16., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, Tata Város Önkormányzatának az 
önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet alapján. A kezelési joggal az 
intézményvezetıt bízza meg. 

17., Az intézmény jogelıdje: Vaszary János Általános Iskola gazdasági szervezete. 
 
18,. Alapvetı szakágazata: 
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, 
kisegítı    szolgálatai 
19. Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
     829000 egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
     821100 összetett adminisztrációs szolgáltatás 
 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 
 
Alapvetı szakfeladatai 2009. december 31-ig: 
 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
752757 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulási elszámolásai 
801115 Óvodai nevelés 
801214 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 
801313 Alapfokú mővészeti oktatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) 
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 
853244 Családsegítés 
923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység   
 
 Kiegészítı szakfeladata: 
751950 Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 



 

 

Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
  
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete                     
sz. határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 19. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 19. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
 

     Határid ı: 2009. november 16. 
                       Felelıs:    Michl József polgármester  

  
 

                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                       420/2009./XI.13./ 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 KUCKÓ ÓVODA alapító okiratáról szóló 185/2009. 
/V.27./ , 186/2009. /V.27./ és 339/2009. /IX.30./ sz. határozatait a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja: 

 
1., Az intézmény neve:  KUCKÓ ÓVODA 
2., Címe:    2890 Tata, Almási út 32. 

3., Székhelye:    2890 Tata, Almási út 32 

4., Telephelye:   nincs 
5., Közoktatási intézményi típusa: óvoda 
6., Alapítója:    Városi Tanács Tata 
7., Az alapítás éve:   1981. 12. 31. 
az alapító jogszabály, határozat száma: 42/1997.(II.26.) KT határozat 
alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: Tata Város Önkormányzati Képviselı-
testülete (Tata, Kossuth tér 1. ) 
 8. Alapvetı szakágazata:       851020 Óvodai nevelés 
9.   Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája közintézmény 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv 
Közfeladata: a közoktatási törvény szerinti óvodai nevelés 
10.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  

-  közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. 
tv. alapján 
- Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 

Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 



 

 

évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
11..  Alaptevékenységei 2010. január 1-jétıl: 
 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítı programok, támogatások 
 
Kiegészítı és kisegítı tevékenységet nem folytat. 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
12., Felügyeleti szerve:  Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
13. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 
               címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1 
14., Mőködési területe:          Tata város.  
Kötelezı felvételi körzete 8., 9. sz. választókerületek a Geszti Óvodával közös. 
15., Gazdálkodás jogköre:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
16., A gazdálkodással összefüggı jogosítványai: Önálló bér és munkaerı-gazdálkodást 
folytat. Egyéb gazdálkodási feladatait az Intézmények Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján. 
Az intézmény költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.  
17., Alapfeladatait és az intézmény mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
18., Az intézmény élén óvodavezetı áll, akit Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
pályázat útján, 5 év határozott idıtartamra nevez ki. Az óvodavezetı feletti egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.  
Jogviszonyára és a vezetıi kinevezésre irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. tv. alapján 
19., Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján mőködik, melyet Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testülete hagy jóvá. 
20., .A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Almási út 32. házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékő  berendezések, tárgyak.  
21., A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól rendelet alapján.  
22., Az óvoda által indítható csoportok száma: 3 
       Az óvoda által felvehetı gyermekek maximális létszáma: 75 fı 
23, Az intézmény alapfeladatai: 

- Az óvoda Tata város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott óvodai 
nevelési programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését – oktatását végzi.  

- Ellátja az eltérı képességő, beilleszkedési zavarokkal küszködı, a hátrányos helyzető 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 

- A közoktatási és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 
napközbeni felügyeletérıl. 



 

 

- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését. 
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı 

okokat. 
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlıdéséhez szükséges 

alapvetı képességek kialakítását. 
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 

és tőzvédelmi feladatait. 
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. 
- Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe vehetı 

szolgáltatásokat.  
- Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényő 

gyermekek integrált nevelését, oktatását 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. 
 

24., Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
25. Szakfeladatai 2009. december 31-ig:  

- 552312 óvodai intézményi étkeztetés 
- 552411 munkahelyi vendéglátás 
- 801115 óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 
- 801126 fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítés 

     -  751950 intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként 
26. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata 

                címe:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
27. Közoktatási intézményi típusa: Óvoda 
 
  
Záradék: 

1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete               sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 11. pontban foglaltak 
kivételével 

3. Jelen alapító okirat 11. pontja 2010. január 1-jével lép hatályba. 
4. Jelen alapító okirat 25. pontja 2009. december 31-én hatályát veszti. 

 
     Határid ı: 2009. november 16. 

                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  

 
                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                       421/2009./XI.13./ sz. h a t á r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 



 

 

szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján az 
alapító okiratáról szóló 339/2009. /IX.30./ sz. és 340/2009. sz. határozatait 
adja ki: 

 
A költségvetési szerv 
Tata Város Polgármesteri Hivatala önállóan mőködı és gazdálkodó közhatalmi költségvetési 
szerv 
 
1. Neve:  Tata Város Polgármesteri Hivatala 
 
2. Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
3. Telephelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

2890 Tata, Ady E. u. 24. 
 

 
4. Létrehozásáról rendelkezı határozat száma: 164/2003. /VI.25./ 
5. Alapítás dátuma:     1990. október 25. 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján a hivatal 
ellátja az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá A nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. 
 
 7. Alapvetı szakágazata:  
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
8. Alaptevékenysége:  

- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint: 
751153 Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége      a 2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladatrend szerint: 

841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
 
2009. december 31-ig hatályos 
szakfeladat-rend szerint 

2010. január 1-jétıl hatályos szakfeladat-rend 
szerint 

014034 Kisegítı mezıgazdasági 
szolgáltatás 

024000 Erdészeti szolgáltatás 

020215 Erdıgazdálkodási szolgáltatás 360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás 
221214 Lapkiadás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
551414 Üdültetés 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) 

begyőjtése, szállítása, átrakása 
631211 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése 

412000 Lakó- és nem lakó épületek építése 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan 421100 Út, autópálya építése 



 

 

hasznosítása 
702012 Ingatlankezelés, - forgalmazás, -
közvetítés, - becslés (megbízásos alapon) 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő 
építése 

751153 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

751164 Települési és területi helyi 
kisebbségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

751175 Országgyőlési 
képviselıválasztással kapcsolatos 
feladatok végrehajtása 

552001 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 

751186 Önkormányzati 
képviselıválasztással kapcsolatos 
feladatok végrehajtása 

581100 Könyvkiadás 

751669 Tőzvédelem, katasztrófa elhárítás 581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
751670 Polgári védelmi tevékenység 581900 Egyéb kiadói tevékenység 
751791 máshova nem sorolható szervek 
tevékenysége 

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

751834 Vízkárelhárítás 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
751845 Város és községgazdálkodási 
szolgáltatás 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

751856 Települési vízellátás és vízminıség 
védelem 

683200 Ingatlankezelés 

751867 Köztemetı fenntartási feladatok 750000 Állategészségügyi ellátás 
751878 Közvilágítási feladatok 771100 Személygépjármő kölcsönzés 
 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
751889 Gazdaság- és területfejlesztési 
feladatok 

813000 Zöldterület-kezelés 

751922 Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

751966 Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások faladatra 
nem tervezhetı elszámolása 

829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 

801115 Óvodai nevelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 
801214 Általános iskolai nappali 
rendszerő, nevelés oktatás 

841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

851219 Háziorvosi szolgálat 841115 Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

851297 Védınıi szolgálat 841116 Országos, települési és területi kisebbségi 
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb 
feladatai 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

852018 Állategészségügyi tevékenység 841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

853136 Gyermek- és ifjúságvédelem 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 



 

 

feladatai társulások igazgatási tevékenysége 
853192 Egyéb szociális ellátás 
szállásnyújtással 

841127 Települési kisebbségi önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége 

853266 Nappali szociális ellátás 841191 Nemzeti ünnepek programjai  
853311 Rendszeres szociális pénzbeli 
ellátások 

841192 Kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények 

853322 Rendszeres gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások 

841401 Önkormányzatok közbeszerzési 
eljárásainak lebonyolításával összefüggı 
szolgáltatások 

853333 Munkanélküli ellátások 841402 Közvilágítás 
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások 841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. 

szolgáltatások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi 
ellátások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai  

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés 841902 Központi költségvetési befizetések 
902113 Települési hulladékok kezelése, 
köztisztasági tevékenység 

842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi 
kapcsolatai 

924047 Sportcélok és feladatok 842421 Közterület rendjének fenntartása 
926018 Máshova nem sorolt kulturális 
tevékenység 

842521 Tőzoltás, mőszaki mentés, 
katasztrófahelyzet elhárítása 

930910 Fürdı és strandszolgáltatás 842532 A lakosság felkészítés, tájékoztatása, 
riasztás 

930921 Családi ünnepek szervezése 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı 
tevékenységek 

751999 Finanszírozási mőveletek 
elszámolása 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

452025 Helyi közutak, hidak, alagutak 
létesítése és felújítása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

 853000 Középfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

 854233 Tanulmányi ösztöndíj 
 854234 Szociális ösztöndíjak 
 855100 Sport, szabadidıs képzés 
 855200 Kulturális képzés 
 856000 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex 

támogatása  
 

 860000 Egészségügyi intézményeinek, 
programjainak komplex fejlesztési támogatása 

 861000 Fekvıbeteg-ellátás intézményeinek, 
programjainak komplex fejlesztési támogatás 

 862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás 
komplex fejlesztési támogatása 

 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
 869052 Település-egészségügyi feladatok 



 

 

 882000 Önkormányzati szociális támogatások 
finanszírozása 

 882111 Rendszeres szociális segély 
 882112 Idıskorúak járadéka 
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív 

alapon 
 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási 

támogatás 
 882115 Ápolási díj alanyi jogon 
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli 

ellátás 
 882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
 882119 Óvodáztatási támogatás 
 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
 882122 Átmeneti segély 
 882123 Temetési segély 
 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési 

támogatás 
  
 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 

ellátások 
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
 882202 Közgyógyellátás 
 882203 Köztemetés 
 889101 Bölcsıdei ellátás 
 890502 Környezetvédelmi csoportok 

tevékenységének támogatása 
 890509 Egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenységek támogatása 
 889935 Otthonteremtési támogatás 
 889936 Gyermektartásdíj megelılegezése 
 889942 Önkormányzatok által nyújtott 

lakástámogatás 
 889943 Munkáltatók által nyújtott 

lakástámogatások 
 889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
 889969 Egyéb speciális ellátások 
 890111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó 

általános, komplex tevékenységek és programok 
 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést 

segítı programok, támogatások 
 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések 

és programok, valamint támogatások 
 890222 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, 

programok, valamint támogatások 



 

 

 890302 Civil szervezetek program- és egyéb 
támogatása 

 890441 Közcélú foglalkoztatás 
 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 890443 Közmunka 
 890506 Egyházak közösségi és hitéleti 

tevékenységének támogatása 
 890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása 
 890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység 

támogatása 
 900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység 
 900400 Kulturális mősorok, rendezvények, 

kiállítások szervezése 
 910204 Múzeumi közmővelıdési, 

közönségkapcsolati tevékenység 
 910501 Közmővelıdési tevékenységek és 

támogatásuk 
 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és 

támogatása 
 931204 Iskolai diáksport-tevékenység és 

támogatása 
 931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

tevékenysége és támogatása 
 931903 Máshová nem sorolható egyéb 

sporttámogatás 
 932911 Szabadidıs park, fürdı és 

strandszolgáltatás 
 932918 Mindenféle m. n. s. szabadidıs 

szolgáltatás 
 949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység 
 960302 Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
 960900 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás 
 
 
9. Kiegészítı tevékenysége: nincs 
10. Kisegítı tevékenysége: nincs 
11. Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
12. Illetékességi területe: Tata város közigazgatási területe, illetve jogszabályban 
meghatározott esetekben a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagjainak közigazgatási területe 
13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
14. Felügyeleti szerve:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 



 

 

 
15. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi, 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
 
16. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A képviselı-testület a jegyzıt pályázat alapján, jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelıen határozatlan idıre nevezi ki. (Ötv 36 §) 
 
Az egyéb munkáltatói jogokat az Ötv. 35. §. (2) bekezdés e) pontja és 103. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján Tata Város Polgármestere gyakorolja.  
A költségvetési szerv vezetıje köztisztviselı,  közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya 
lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
18. Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: - 
19. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: 
       vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
20. Jogi személyiségő szervezeti egységeinek adatai: - 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete által jóváhagyott megállapodás alapján ellátja 
az alábbi költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási feladatait: 
Tata Város Közterület-felügyelete. 
 

Záradék: 
 
1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete           sz. 

határozatával hagyta jóvá. 
2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 3. pontban foglaltak 

kivételével 
3. Jelen alapító okirat alaptevékenysége címő bekezdés második francia bekezdése és 

a táblázat második oszlopa  2010. január 1-jével lép hatályba. 
 

     Határid ı: 2009. november 16. 
                       Felelıs:    Michl József polgármester  

  
 



 

 

                       Tata Város Önkormányzati Kép visel ı-
testületének  
                      422/2009./XI.13./ sz. h a t á  r o z a t a 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVII. törvény 88. § (1) és (3) bekezdésében, költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és a 
közterület-felügyeletrıl szóló LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi (egységes szerkezetbe) foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
Tata Város Közterület-felügyelete önállóan mőködı közhatalmi költségvetési szerv, 
 
1. Neve: Tata Város Közterület-felügyelete 
 
2. Székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3., 

 
3. Létrehozásáról rendelkezı jogszabály, határozat: Tata Város Önkormányzati képviselı- 
testületének 26/2007. (VI.29.) sz. rendelete, 125/2007.(VI.27.) sz. KT határozat 
 
4. Alapítás dátuma: 2007. október 1. 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
A közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §- (4) bekezdése szerinti 
feladatok: 

a) a közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott 
engedélyhez,illetve útkezelıi hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerőségének ellenırzése, 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 
tevékenység megelızése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása 

c) közremőködés a közterület, az épített és a természetes környezet védelmében, 
d) közremőködés a közrend,a közbiztonság védelmében, 
e) közremőködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
f) közremőködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenırzésében 
g) közremőködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 26/2007. (VI.29.) sz. rendelete szerinti, az 
elızıeken kívüli további feladatai : 

- a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha szükséges az eljárás más 
hatóság (szerv) hatáskörébe utalása  

- közremőködés a város köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelete(i) 
végrehajtásának ellenırzésében, 

- a Tata város kiemelt és egyéb helyein várakozó jármővekre vonatkozó elıírások 
betartásának ellenırzése, visszaélés esetén külön jogszabályok szerint szankcionálás, 
az engedély kiadójának értesítése, 



 

 

- a közút kezelıjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen jármővel 
eltávolítása iránti intézkedés, 

- a hatékony feladatellátás érdekében együttmőködés igazgatási és civil szervezetekkel. 
  

 6. Alapvetı szakágazata:  
    841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 
 
7. Alaptevékenysége:  
 
- a 2009. december 31-ig hatályos szakfeladatrend szerint: 

751845 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás  
 
- a 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatrend szerint 

842421 Közterület rendjének fenntartása 
8. Kiegészítı tevékenysége:  nincs 
9. Kisegítı tevékenysége:  nincs 
10. Vállalkozási tevékenysége:  nincs 

 
11. Illetékességi területe: Tata város közigazgatási területe,  
 
12. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
13. Fenntartója és székhelye:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
14. Felügyeleti szerve és székhelye:  
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
15. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı. 

 
16. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A költségvetési szerv vezetıjét Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázat 
alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelı vezetıt nevez 
ki. A kinevezés határozott idıre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat az Ötv. 103. § (1) 
bekezdés bb) pontja alapján Tata Város Polgármestere gyakorolja.  
A költségvetési szerv vezetıje köztisztviselı,  közszolgálati jogviszonyára a közterület-
felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény eltérı rendelkezése hiányában a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, közszolgálati jogviszonyukra a 
közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény eltérı rendelkezése hiányában a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 



 

 

törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
17. Kisegítı tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban: - 
 
18. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa a szerv kiadásaiban:  
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végezhet: 
 
19. Jogi személyiségő szervezeti egységeinek adatai: - 
Gazdálkodási jogköre:  
A költségvetési szerv önálló bankszámlával rendelkezik. Számlavezetıje a Takarékbank Rt. 
Az alapító Tata Város Közterület-felügyelete pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátására 
kijelöli Tata Város Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szervet. 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 
Alapfeladatait és a költségvetési szerv mőködésével kapcsolatos feladatait Tata Város 
Önkormányzati Képviselı-testületének költségvetési rendeletében biztosított elıirányzatból 
látja el. 
A feladatellátásra szolgáló vagyon a Tata, Agostyáni u. 1-3. szám alatti épület költségvetési 
szerv által használt része és a leltár szerinti értékő berendezési, felszerelési tárgyak. 
A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontárgyait csak a feladatai ellátásához 
szükséges mértékben, tevékenységi körén belül használhatja, hasznosíthatja. A tevékenységi 
körén kívüli hasznosításhoz az alapító hozzájárulása szükséges. 
A tárgyi eszközök a költségvetési szerv vagyonleltárában felsorolt, és a szervezet mőködését 
szolgáló ingó vagyontárgyak 
A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jogot Tata Város Önkormányzati 
Képviselı-testülete gyakorolja az önkormányzati vagyonrendelet és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok alapján. A használati jog gyakorlásával a költségvetési szerv vezetıjét bízza 
meg. 
 
20. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. 
 
21. A feladatellátással kapcsolatos alapító rendelkezések: 
Az alapító a költségvetési szervet feladatváltozás, illetve a feladatok hatékonyabb ellátása 
céljából – egyidejőleg az alapító okirat módosításával – átszervezheti, illetve módosíthatja a 
tevékenységi körét. 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladat- és mőködési 
körét nem változtathatja meg. 
 

Záradék: 
1. Jelen alapító okiratot Tata Város Önkormányzati képviselı-testülete               

sz. határozatával hagyta jóvá. 
 

2. Jelen alapító okirat 2009. június 1-jén lép hatályba, a 3. pontban 
foglaltak kivételével 

3. Jelen alapító okirat alaptevékenysége cím ő bekezdés 2. 
francia bekezdése 2010. január 1-jével lép hatályba . 



 

 

  
      Határid ı: 2009. november 16. 
                       Felelıs:    Michl József polgármester  
  
 
 
  
 
 

T a t a ,  2009. november 13. 
 
 
 
       dr. H o r v á t h  Tivadar 
           jegyzı  

 


