
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  november  28-án 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 28/2002.(XII.20.)  önkormányzati rendelet,
az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002.(XII.20.) önkormányzati 

rendeletek  módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról,
valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati 

rendelete módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
425/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a 2012. november 28-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező  I-38-39/2012.  sz.  meghívón  szereplő  témákat  –  sürgősségi 
indítványként  felvett:   Külső  pénzügyi  forrás  bevonása  az  Európai  Uniós 
projektekhez,  Az  Eötvös  József  Gimnázium kérelme,  és  az  Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  ingatlanok  hasznosítása  c.  előterjesztés  felvételével, 
valamint  a  Tatai  Fényes  Fürdő  Kft.  ügyvezetőjének  jogviszonya  c. 
előterjesztés visszavonásával  - tárgyalja meg. 



Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
426/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:

Tata Város Önkormányzat 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

A vagyongazdálkodás célja és elvei:

Az önkormányzati  vagyonnal  való  gazdálkodás,  a  tulajdonosi  joggyakorlás  célja  a 
helyi  közösségi  igények  kielégítéséhez,  a  helyi  közszolgáltatások  színvonalas 
ellátásához  szükséges  vagyontárgyak  és  eszközök  biztosítása,  az  önkormányzati 
vagyon  megóvása,  a  vagyon  értékének  megőrzése  és  vagyonvesztés  elkerülése,  a 
vagyon  hatékony  és  gazdaságos  működtetése  a  vagyon  megőrzése  és  gyarapítása 
érdekében,  valamint  a  vagyontárgyak  –  az  adott  körülmények  között  lehető 
legnagyobb hasznot eredményező - értékesítése.

Az  önkormányzati  vagyonnal  –  bármilyen  jogcímen  -  történő  rendelkezés,  a 
tulajdonosi jogok gyakorlása révén létrejövő  jogügyletek, jogviszonyok csak írásbeli 
forma  megtartásával,  vagy  szerződés  alapján  történhetnek.  Az  önkormányzat 
tulajdonába  kerülő  önkormányzati  vagyonnal  összefüggő  jogügylet  további 
érvényességi  feltétele  az,  hogy a tulajdonosi  jogok gyakorlására  irányuló döntéssel 
egyidejűleg  a  szükséges  fedezet  az  önkormányzat  adott  éves  költségvetési 
rendeletében rendelkezésre álljon. 

A vagyongazdálkodás során - a gazdaságosság, a hatékonyság, és az eredményesség 
követelményeinek  érvényesítésével  –  a  tulajdonosi  jogok  gyakorlásának 
rendeltetésszerűnek  kell  lennie  és  az  önkormányzat  vagyonából  származó 
jövedelmének  növelését,  a  fejlesztési  források  megteremtését,  gyarapítását  kell 
szolgálnia.  A  tulajdonosi  jogok  gyakorlója  az  önkormányzati  vagyont  érintően  a 
vagyon  használatának,  hasznosításának  átengedésére  csak  olyan  szerződést  köthet, 
amely  -  a  vagyon  megőrzését,  gyarapítását,  pénzügyileg  és  gazdaságilag  minél 
előnyösebb  hasznosítását  szem  előtt  tartva  –  az  önkormányzat  számára  a  várható 
bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb.

A vagyongazdálkodás irányelvei
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A képviselő-testület a választási ciklusra érvényes gazdasági program részeként – a 
képviselő-testület  mandátumához  igazodó  időtartamra  –  határozattal  fogadja  el  a 
vagyongazdálkodás  irányelveit.  A  vagyongazdálkodás  irányelvei  tartalmazzák  a 
vagyon  forgalomképességének  megfelelő  bontásban  az  önkormányzat  teljes 
vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó elveket 
és célkitűzéseket.

A  vagyongazdálkodás  irányelvei  az  előző  bekezdésben  megjelölt  elveknek  és 
célkitűzéseknek megfelelően tartalmazzák:
a)  a  korlátozottan  forgalomképes  vagyoni  körbe  tartozó  vagyonelemek  körében  a 
lehetséges és indokolt kezelés, hasznosítás, értékesítés célját és jellegét;
b) az üzleti vagyon körébe tartozó azon
ba)  ingatlanok  körét,  amelyek  tekintetében  az  ingatlan  és  eredeti  funkciójának 
megtartása indokolt;
bb)  ingatlanokat,  melyek  értékesítése,  hasznosítása  az  adott  időszakban 
lebonyolítandó, - külön megjelölve azt, hogy a vagyon hasznosítása, értékesítése mely 
kötöttségek, feltételek mellett vagy szempontok figyelembe vételével történhet meg -,
bc) portfolió vagyon körét, melynek megtartása indokolt,
bd) üzleti vagyonelemeket - ingatlan, ingó és portfolió vagyon -, melyek értékesítése, 
hasznosítása  az  adott  időszakban  indokolt,  s  a  vagyontárgy  jellegénél  fogva  az 
értékesítésnek akadálya nincs.

A vagyongazdálkodás irányelveiben foglalt előírások kötelezőek a képviselő-testület 
szerveire,  a  képviselő-testület  szerveinek  nem minősülő  költségvetési  szervekre  és 
önkormányzati  vagyonkezelő  szervekre,  valamint  bármilyen  jogviszony  alapján  az 
önkormányzati vagyont kezelő, hasznosító személyekre.

Középtávú vagyongazdálkodási terv:

1. Az üzleti vagyonának hasznosítása és értékesítése:

1.1.  Az  önkormányzat  tulajdonában  álló  vagyonelemek  hasznosítása  (a  jelen  terv 
mellékletét képező ingatlanlista figyelembevételével):
a) elsősorban kötelező feladatai ellátására hasznosítja, 
b) amennyiben egy vagyonelemhez nem rendelhető kötelező önkormányzati  feladat 
ellátása,  úgy  lehetővé  kell  tenni  külső  befektető  közreműködését  a  hasznosításban 
(bérbeadás vagy közös üzemeltetés),
c) az a) és b) pont hiányában lehetőség nyílik a vagyonelemek értékesítésére. 

1.2.  A  kötelező  önkormányzati  feladatok  ellátásához  nem  szükséges  vagyonra 
amennyiben  a  vagyongazdálkodás  lehetővé  teszi,  2014.  december  31-ig  pályázati 
felhívásokat kell közzétenni. A rendelkezésre álló üzleti vagyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel  megalapozva,  nyilvános  pályázati  kiírás  alapján,  a  vagyonrendelet 
előírásai  szerint  a  nemzeti  vagyonról  szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény alapján kell 
lefolytatni.
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1.3. Azon üzleti vagyonelemek, melyek hosszabb távú (5) éven belüli értékesítésére 
nem fog sor kerülni használatba adhatók.

1.4.  Az  üzleti  vagyon  értékesítéséből  származó  bevétel  elsősorban  a  működési 
kiadások, hitelek törlesztése, fejlesztési kiadások fedezetéül szolgálhatnak.

2. Üzleti és a törzsvagyonba tartozó nemzeti vagyon használatba adásának elvei: 

2.1.  A  lakás  és  nem lakás  célú  helyiségek,  valamint  más  ingatlanok  hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében történhet. 

2.2. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb  ideig  legyen  kihasználatlan  állapotban,  ennek  elkerülése  érdekében 
folyamatos pályáztatás szükséges.

3.  A  törzsvagyonba  tartozó  vagyonelemek  védelme  a  legfontosabb  feladat.  Emiatt 
szükség  szerinti  folyamatos  felújításáról  az  önkormányzatnak  gondoskodni  kell, 
főképpen pályázati források bevonása útján.

Hosszútávú vagyongazdálkodási terv:

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.

b)  Az  önkormányzatnál  a  vagyon  megőrzésének  elsődlegessége  elv  érvényesül  a 
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.

Két évente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítást kell végrehajtani a fenti  
terven.

Tata, 2012. november
Michl József
polgármester

Határidő:      2014. december 31.
Felelős:         Michl József polgármester
            

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
427/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a  természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi 
szabályairól szóló 1/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

irányuló kezdeményezésről
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:
- elfogadja  a  I/1-324/2012. sz.  előterjesztésben  lévő  tájékoztatót  a 

természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól 
szóló  1/2012.  (I.  30.)  önkormányzati  rendelet  módosításának 
lehetőségéről.

- felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  2013.  januári  képviselő-testületi  ülésre  a 
rendeletmódosítást terjessze a testület elé.

Határidő: 2013. januári képviselő-testületi ülés
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
428/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról, 
és a 2013. évi költségvetési irányelvek meghatározásáról

1. A  2013.  évi  költségvetés  tervezésekor  a  nullbázisú,  feladatalapú 
tervezési módszert kell alkalmazni.

2. A  2013.  évi  költségvetésnek  biztosítania  kell  az  önkormányzat 
gazdálkodásának egyensúlyát,  a szigorúan takarékos gazdálkodást,  a 
pénzügyi stabilitást.

3. Az  önkormányzati  kötelező  feladatok  ellátása  prioritást  élvez,  a  nem 
kötelező,  önként  vállalt  feladatokat,  a  tervezést  megelőzően  át  kell 
tekinteni.  Az  intézmények  kötelező  alapfeladatainak  megfelelő 
színvonalú ellátásához biztosítani kell a szükséges forrásokat.

4. Hitelfelvételre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor. 
5. Az  előre  nem  tervezhető  feladatok  forrásaként  működési  és  cél 

tartalékot kell képezni a lehetőségek függvényében.
6. A 2013. évi költségvetésben a helyi adóbevétel 10%-át kitevő összeget 

a fejlesztési feladatok fedezetére kell fordítani.
7. Az  adósságszolgálati  kötelezettségek  maradéktalan  teljesítéséről 

gondoskodni kell.
8. Új feladat csak a források rendelkezésre állása esetén vállalható.
9. Az elnyert pályázati támogatás hatékony felhasználását biztosítani kell.

Határidő: a 2013. évi költségvetés készítése
Felelős: Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
429/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények feladatellátásának 
változásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

- elfogadja  az  állami  fenntartásba  kerülő  köznevelési  intézmények 
feladatellátásának változásáról készített tájékoztatást.

- szándékát fejezi ki, hogy az átadásra kerülő köznevelési intézmények 
működtetése feladatainak ellátása az előterjesztés B alternatívájában 
foglaltak szerint valósuljon meg.

Felkéri  a  Polgármestert  a  fenti  változások  végrehajtásához  szükséges 
dokumentumok előkészítésére, azzal, hogy az előterjesztésben ki kell térni 
az  intézmény-átalakítások  (IGH,  Szociális  Alapellátó  Intézmény)  várható 
költségkihatásaira is. 

Határidő: 2012. december 12.
Felelős: Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
430/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Az Önkormányzat  2012. háromnegyedéves  gazdálkodásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012. 
háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
431/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a helyi adókról és gépjárműadóról szóló beszámoló elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  építményadóról,  a 
telekadóról,  az  idegenforgalmi  adóról,  a  helyi  iparűzési  adóról,  valamint  a 
talajterhelési  díjról  szóló  önkormányzati  rendeletekben  foglaltak  és  a 
gépjárműadóról  szóló  1991.  évi  LXXXII.  törvény  2012.  évi  hatályosulásáról 
szóló beszámolót elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős:   dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
432/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Fáklya utca útépítési engedély meghosszabbításának pénzügyi 
vonzatairól

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  Fáklya  utca  útépítési 
engedélyének  meghosszabbításához  szükséges   743  E  Ft  összeget 
felszabadít a beruházások szakfeladaton a tervezési és engedélyezési díjak 
zárolásából  a működési tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor 
vezesse át.
 
Határidő: A költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Michl József polgármester   

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
433/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Május 1 úti körforgalom forgalomba helyezéséhez szükséges 
önkormányzati feladatokról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  Május  1  úti  körforgalom 
forgalomba helyezéséhez szükséges önkormányzati  feladatok elvégzéséhez 
800 E Ft+ÁFA összeget biztosít a működési tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor 
vezesse át.
 
Határidő: A költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Michl József polgármester   

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
434/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Tata, Május 1. út 5. sz. társasház Támogatási szerződésének 
megkötéséről

Tata  Város  Önkormányzata  szerződést  köt  a  I/1-315/2012.  számú 
előterjesztés  mellékletének  megfelelően  a  Tata,  Május  1.  út  5.  számú 
társasházzal a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának 
szabályozására  és  mérésére  alkalmas  eszközök  beszerelésének 
támogatására.  A  támogatás  fedezetét  -  646.799,-  Ft-ot  –  a  2012.  évi 
fejlesztési  céltartalék  terhére  biztosítja  és  felkéri  a  polgármestert  a 
költségvetés soron következő módosításakor ennek átvezetésére. 
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Határidő: szerződéskötésre: 2012. december 10.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
435/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A „Tata, Kossuth téren köztéri szobor elhelyezése” című pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1. a „ Tata, Kossuth téren köztéri szobor elhelyezése” című pályázatról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 
2. felhatalmazza  a  polgármestert  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  által 

meghirdetett pályázat benyújtására.
3. biztosítja a pályázati önerő összegét, amely 1.500.000,- Ft  a  2012. évi 

költségvetésben a működési tartalék sor terhére. 
4. felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a költségvetés 

soron következő módosításakor intézkedjen.
5. Pályázat támogatása esetén Tata Város Képviselő – testülete a köztéri 

szobor  elhelyezését  támogatja  Tata,  Kossuth  tér  1627.hrsz-ú 
ingatlanon.  

Határidő: 1-3. pont: 2012. november 30.
4. pont: a költségvetési rendelet következő módosításakor

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
436/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az Európai  Uniós projektek megvalósításához 250.000 EFt fejlesztési 
célú hitelfelvételéhez a hitelfelvételi eljárást lefolytassa.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
437/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Az Eötvös József Gimnázium kérelméről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
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1 az Eötvös József Gimnázium és Kollégium részére védőszőnyeg 
vásárlása céljából 1.350.000.-Ft összegű támogatást nyújt a 
felhalmozási tartalék terhére.

2. Felhatalmazza  a  polgármestert  az  I/1-362/2012.  számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező támogatási szerződés 
aláírására.

3. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  előirányzatok  átvezetéséről  a 
soron  következő  költségvetési  rendelet  módosításakor 
gondoskodjon.

Határidő: értesítésre: 2012. december 15.
3. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő 

                                módosítása
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
438/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Tatai Fényes Fürdő Kft. jövőbeni üzemeltetési lehetőségeiről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja a Tata Fényes Fürdő Kft. jövőbeni üzemeltetési lehetőségeiről 
szóló beszámolót.

2. Felkéri  a  Tatai  Fényes  Fürdő  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  folytasson  le 
tárgyalásokat  azon  cégek  képviselőivel,  akik  a  fürdő  jövőbeni 
működtetésével  kapcsolatos  ajánlatot  fogalmaztak  meg,  továbbá  az 
önkormányzat  tulajdonában  álló  egyes  cégeinkkel, és  annak 
eredményeit terjessze a Képviselő-testület elé.

3. felkéri a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjét, vizsgálja meg a 2. sz. 
kút ivóvízbázisba történő bekötésének lehetőségét.

Határidő:  értesítésre: 2012. december 15.
                  2.pont esetén: 2013. évi márciusi rendes képviselő-testületi ülés.
                  3.pont esetében: azonnal
Felelős:   Huszár Anett ügyvezető

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
439/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a  Tatai Távhő Kft. válságtervével kapcsolatos beszámolóról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa:
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- a Kft. pénzügyi helyzetéről, működéséről, a gazdasági nehézségeiről, és 
az  ezek  megoldását  célzó  intézkedésekről  szóló  beszámolóját 
elfogadja.

- a  Pannon  Takaréknál  fennálló  20  M  Ft-os  folyószámla  hitelkeret 
meghosszabbításához  szükséges  készfizetői  kezességhez  hozzájárul, 
annak  fedezetére  a  2012.  évi  költségvetés  városüzemeltetés  és 
községgazdálkodás  szakfeladat  megtakarítás,  és többlet  helyi 
adóbevétel terhére 20 M Ft-ot biztosít, és felkéri a polgármestert, hogy 
a  költségvetés  soron  következő  módosításakor  az  átvezetésről 
gondoskodjon.

Határidő: 2012. november 30., illetve a költségvetési rendelet soron 
következő módosítása

Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
440/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Vértes Volán Zrt. tájékoztatójáról, valamint a helyi autóbuszjáratokon 
2013. január 1-től alkalmazandó viteldíjak és pótdíjak megállapításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. elfogadja a Vértes Volán Zrt. előzetes tájékoztatóját Tata város 2012. 

évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan.
2. 2013.  január  1-től  alkalmazandó  viteldíjakat  és  pótdíjakat 

megállapítja  az  előterjesztés  „Közszolgáltatási  Szerződés  7.  sz. 
melléklete” –ben foglaltak szerinti tartalommal.

3. felhatalmazza a polgármestert  a Közszolgáltatási  Szerződés közös 
megegyezéssel történő módosításának aláírására

 
Határidő: 2. pont: 2013. január 1.

       3. pont: 2012. december 15.
Felelős:   Michl József polgármester   

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
441/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a középtávú út- és járda felújítási program időarányos végrehajtásáról 
szóló beszámolóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) A középtávú út- és járda felújítási program időarányos végrehajtásáról szóló 
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beszámolót elfogadja.
2.) A város középtávra szóló út- és járda felújítási programja alapján 2013 évben 

végrehajtandó feladatokat elfogadja az I/318/2012. sz. előterjesztés melléklete 
szerint.
Felkéri a hivatalt, hogy az aktualizált programmegvalósításához szükséges 
feladatok  végrehajtását  az  önkormányzat  éves  költségvetésével 
összhangban kezdje meg.

Határidő: 1. pont: azonnal értesítésre
2. pont: 2013. március 31.

Felelős: Michl József polgármester   

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
442/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a „Lépésről lépésre a vízelvezetés javítása érdekében”című, Tata város 
csapadékvíz elvezetési problémáinak a megoldására vonatkozó 

koncepció időarányos végrehajtásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

 a.)  a  2009-2015.  közötti  időszakra  készült  csapadékvíz 
elvezetési  koncepció 2012.évi  végrehajtásáról   szóló 
beszámolót elfogadja.  

 b.)   a koncepció végrehajtásáról szóló 373/2009.(X.28.) 
sz. határozatának 2.) és 3.) pontját az alábbiak szerint 
módosítja

„  2.)   Utasítja  a  hivatalt,  hogy  a  koncepcióban 
meghatározott  beruházási  és  felújítási  feladatokat  a 
mindenkori  pénzügyi  és  pályázati  lehetőségek 
függvényében valósítsa meg.”

 „3.) Felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján 
végrehajtott  feladatokról minden év november 30-ig 
számoljon be.”  

Határidő:  a.) pont : azonnal
                  b.) beszámolásra minden év  november 30-ig                        
Felelős:    Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
443/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

az Öreg-tó éves üzemvízszintjével kapcsolatos tájékoztatóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a  I/1-324/2012. sz. 
előterjesztésben  lévő  tájékoztatót  az  Öreg-tó  éves  üzemvízszintjével 
kapcsolatban.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
444/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

KEOP-2012- 4.10.0/A kódszámú pályázat tatai vonatkozásairól

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete:
1. jóváhagyja  és  támogatja  Tata  Város  Önkormányzatának 

részvételét a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázaton
2. hozzájárul a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához
3.  biztosítja  a  pályázathoz  és  a  feltételes  közbeszerzési  eljárás 

lefolytatásához  szükséges  önerő  teljes  összegét,  8.975  EFt-ot  a 
beruházási kiadások között előirányzott Angolpark rehabilitációja forrás 
terhére.
Ezzel egy időben a tartalékolt beruházások soron elkülönített összeget 
49.000  EFt–ra  kell  csökkenteni,  a  hitel  előirányzat  egyidejű 
csökkentésével.

4. felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  előirányzatok  átvezetéséről  a  soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

Határidő: 1-3. pont: 2012. november 30. 
4. a költségvetési rendelet soron következő módosításakor

 Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
445/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartói
feladatainak átvételéről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Komárom-
Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartói feladatainak átvételéről 
szóló előterjesztést I. olvasatként.

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
446/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a tatai 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére 
vonatkozó szerződés

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 7. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  működtetésére  vonatkozóan  -  amennyiben  a  szükséges  
praxisengedéllyel rendelkezik - szerződést köt Szárazné dr. Jónás Ágnessel, a 
I/1-351/2012.  sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt  tartalommal.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés  aláírására.

Határidő:  2012.  december  5., illetve  a  jogerős  engedély  bemutatása
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
447/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Kőkúti Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kőkúti  Általános  Iskola 
alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító okirat

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§-a,  valamint  a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján a KŐKÚTI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 169/2011. (IV. 27.) s határozattal elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)  
Korm. rendelet  5.§-a,  valamint  a nemzeti  köznevelésről  szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. §-a  alapján a KŐKÚTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA alapító okiratáról szóló 153/2009. /V.27./ sz., 323/2009.  
/IX.30./  sz.,  a  404/2009.  /XI.13./  sz.,  a  168/2011.  (IV.  27.)  sz.,  
valamint  a  447/2012.  XI.29.)  sz.  határozatait  egységes  
szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:
„9. Alaptevékenységei:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 
(1-4.évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 
(5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű 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

   856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység.

Tata, 2012. november 28.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

Záradék

1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
447/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2011.  (IV.  27.)  sz.  határozatával  elfogadott  egységes szerkezetű 
alapító okiratot módosította.

5. Jelen módosító okirat 2012. november 28-án lép hatályba.

Határidő: 2012. november 30. Magyar Államkincstár felé történő 

14



továbbításra
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
448/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Kőkúti Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kőkúti  Általános  Iskola 
egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a, valamint a 
nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.  évi  CXC. törvény 21. §-a   alapján a 
KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító okiratáról  szóló 153/2009.  /V.27./  
sz., 323/2009. /IX.30./ sz., a 404/2009. /XI.13./ sz., a 168/2011. (IV. 27.) sz.,  
valamint  a  447/2012.  (XI.29.)  sz.  határozatait  egységes  szerkezetbe 
foglalja:

1. Az intézmény neve: KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. Címe: 2890 Tata, Kőkút köz 2.
3. Székhelye: 2890 Tata, Kőkút köz 2.
4. Telephelye: 2890 Tata, Fazekas utca 47.
5. Tagintézmény neve:            Fazekas utcai tagintézmény
                       Címe:  2890 Tata, Fazekas utca 47.
6. 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 Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

8. Alapvető szakágazata:               852010 alapfokú oktatás
9. Alaptevékenységei:

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (1-
4.évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5-
8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése oktatása (5-8. évfolyam)
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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
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység.

10. Közoktatási intézményi típusa:  általános iskola
11. Alapítója:  Városi Tanács Tata

Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-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. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

15. Működési köre: Tata város 
16. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
17. A gazdálkodással  összefüggő jogosítványai:  Önálló bér és munkaerő-

gazdálkodást  folytat.  Egyéb  gazdálkodási  feladatait  az  Intézmények 
Gazdasági Hivatala végzi, Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
által  jóváhagyott  együttműködési  megállapodás  alapján.  Az  intézmény 
költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

18. Alapfeladatait  és az intézmény működésével kapcsolatos feladatait  Tata 
Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  költségvetési  rendeletében 
biztosított előirányzatból látja el.

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

20. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Kőkút köz 2. házszámú épület, 
az  udvar  valamint  Tata,  Fazekas  utca  47  házszámú épület  iskola  által 
használt  része,  az  udvar  és  az  intézményi  leltár  szerinti  értékű 
berendezések, tárgyak.

21. A  vagyon  feletti  rendelkezés  joga:  az  intézményi  vagyon  feletti 
rendelkezési  jogot  Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-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 felvehető maximális gyermeklétszám: 896 fő

23. Az intézmény alapfeladatai:
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Az 1-8. évfolyamokon biztosítja tanulói számára az általános műveltség 
megalapozását szolgáló kötelező általános iskolai nevelést és oktatást, 
Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  által  jóváhagyott 
pedagógiai programja alapján. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai 
végzettség  megszerzésére.  További  feladata  a  társadalmi 
együttéléshez,  az  önműveléshez,  a  munkavégzéshez,  a  harmonikus 
testi  és  lelki  fejlődéshez,  valamint  a  továbbtanuláshoz  szükséges 
alapvető képességek és igények kialakítása. 
A Közoktatási törvény alapján a tanulók érdeklődése és igénye szerint 
nem kötelező tanórai foglalkozásokat szervez felzárkóztatás, fejlesztés, 
tehetséggondozás,  fakultáció,  speciális  kiegészítő  ismeretek  átadása 
céljából.
A tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése és igénye szerint 
a  közoktatási  törvényben  meghatározott  formákban  tanórán  kívüli 
foglalkozásokat szervez.
Ellátja  a  tehetségkutatással,  a  tehetséggondozással,  a  tanulási 
beilleszkedési  zavarok  korrekciójával,  a  hátrányos  helyzetű  gyerekek 
felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja  a  mindennapi  testedzés  feltételeit  tanórán és tanórán kívüli 
foglalkozásokon.
A  közoktatási  és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a 
tanulók felügyeletéről, valamint a szülői igények alapján a napközis és 
tanulószobai foglalkozásokról, a szorgalmi időszakban.
Biztosítja térítési díj ellenében a tanulók közétkeztetését.
Ellátja az intézményi  gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat,  feltárja a 
tanulók fejlődését veszélyeztető okokat.
Biztosítja  a  nevelés  és  oktatás  egészséges,  valamint  biztonságos 
feltételeit. Ellátja az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, feltárja 
és megelőzi a tanulói baleseteket előidéző okokat.
Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Gondoskodik a könnyített és gyógytestnevelésre szorulók ellátásáról.
Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását.
Biztosítja a közoktatási törvényben meghatározott ingyenesen igénybe 
vehető szolgáltatásokat. 
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési 
igényű  gyermekek  integrált  nevelését,  oktatását  az  alábbi 
fogyatékossági típusokban:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók 

vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd,

- a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus 
okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos  rendellenességével 
küzd.

Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladaton túli helyi feladatai:
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Évfolyamonként 1 emelt szintű testnevelés osztályt és 1 emelt szintű ének-
zenei osztályt indít. Erre a feladatra az önkormányzat osztályonként 3 órát 
biztosít a kötelezően járó órakereten felül. 

1-8 évfolyamokon közoktatási típusú sportiskolai oktatást végez.
24. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. november 28.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:

1. Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Tata  Város 
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 448/2012.  (XI.29.)  számú 
határozatával fogadta el.

2. Az egységes szerkezetű alapító okirat hatályos: 2012. november 
    28-tól.

Határidő: 2012. november 30. - Magyar Államkincstár felé történő 
továbbításra

Felelős:  Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
449/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Tata, Almási u. 43. szám alatti ingatlan hasznosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete

1. használati szerződést köt a Szőlőtő, Éljünk Józanul Egyesületével a 
Tata  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  Tata,  Almási  u.  43 
szám alatti,  2834 hrsz.-ú ingatlan épületéből 80,34 m2  nagyságú 
területre  iroda  funkció  céljára  2012.  december  01  napjától 
határozatlan időre, 5000,-Ft. + ÁFA/év díj mellett. 

2. felhatalmazza a polgármestert az  I/1-332/2012 számú előterjesztés 
3. számú mellékletét képző szerződés aláírására.

3. visszavonja a 408/2012. (X.31.)  Tata Kt. határozat 2. pontját.
4. felhatalmazza a polgármestert az  I/1-332/2012 számú előterjesztés 

4. számú mellékletét képző, a  Tata, Almási u. 43 szám alatti, 2834 
hrsz.-ú  ingatlan  rezsi  költségeinek  megosztására  vonatkozó 
megállapodás aláírására.
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Határidő: 2012. december 15.
Felelős:   Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

450/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata
Tata, Petőfi S. u. 16. szám alatti, 2976/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 

pályázat elbírálásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete

1. érvényesnek és eredményesnek tekinti Csőre Imre által benyújtott Tata, 
Petőfi S. u. 16. szám alatti, 2976/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, 
11.111 111,-Ft megajánlott vételárú pályázatot.

2. adás-vételi szerződést köt Csőre Imrével a Tata, Petőfi S. u. 16. szám 
alatti, 2976/1 hrsz-ú ingatlanra. 

3. felkéri  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  az  I/1-335/2012  számú 
előterjesztés  2.  számú  mellékletét  képező  adás-vételi  szerződés 
aláírására. 

Határidő: 2012. december 15.
Felelős:   Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
451/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Tata, Széles csapás melletti 460/154 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
költségvetési igényről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. 437.840,-Ft összeget  biztosít  a  működési  tartalék  terhére  a  tatai 

460/154  hrsz-ú  és  a  460/63  hrsz-ú  ingatlanok  határán  lévő  kerítés 
áthelyezésére.

2. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  előirányzat  átvezetéséről  a 
költségvetés soron következő módosításakor intézkedjen.

Határidő:  előirányzat módosítására: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása, 

Felelős:   Michl József polgármester
    dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
452/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos tulajdonosi döntésről

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete

1. a FESS Kft. Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz.-ú, üzlet 
megnevezésű,  75 m2 nagyságú,  ingatlan  2012.  évi  bérleti  díjába 
beszámítja  az  ingatlanban  létesített  riasztó  berendezés  nettó 
11.050.- Ft értékével, a fűtés rendszer nettó  254.464- Ft értékével 
és a klíma berendezés nettó 60.552.- Ft értékével.

2. elfogadja  az  I/1-336/2012.sz.  előterjesztés  1.  számú  mellékletét 
képező  Tata  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  Tata, 
Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz.-ú, üzlet megnevezésű, 75 
m2 nagyságú, ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati kiírását.

3. a bérleti  díj  minimális mértékét:  138.567.-Ft összegben határozza 
meg.

4. felkéri  a  polgármestert  a  pályázat  kiírásával  kapcsolatos 
intézkedések megtételére

5. Tata,  Rákóczi  u.  5.  szám  alatti,  1700/A/1  hrsz.-ú,  üzlet 
megnevezésű,  75  m2  nagyságú,  ingatlan  bérbeadásáról  a 
pályázatok beérkezését követően dönt.

Határidő:  2012. december 15.
Felelős:     Michl József polgármester

      dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
453/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Tata, Ady E. u. 9 szám alatti üzlethelyiséggel kapcsolatos tulajdonosi 
döntésről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Blend Kft-vel (Tata, Sport u. 12..) a 2009. október 13. napján megkötött, 
a  Tata, Ady E. u. 9. szám alatti, 3126/A-2 hrsz-ú, üzlet megnevezésű 
ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja  2013. június 
30. napjáig.
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2. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés mellékletét 
képező bérleti szerződés módosítás  aláírására.

3. felkéri a hivatalt, hogy az értékesítés lehetőségét vizsgálja meg.

Határidő: 1. és 2. pont 2012. december 31. 
       3. pont – 2013. június 30.

Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
454/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Tata, 0420/33 hrsz-ú (volt Baji úti téglagyár) ingatlannal kapcsolatos 
kérelemről

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  vásárolja  meg  a  tatai 
0420/33 hrsz-ú (volt Baji úti téglagyár területe), kivett ipartelep megnevezésű, 
6558 m2 nagyságú ingatlant.

Határidő: értesítésre 2012. december 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
455/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Bacsó Béla úti lakótelep átvételét követő intézkedésekkel kapcsolatos 
döntés meghozataláról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Tata Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a 
      841 402 számú közvilágítás előirányzatra további 4.700.000.- Ft
      + ÁFA különít el a működési tartalék terhére.
2. A Honvédelmi Minisztériumtól átvett közművek jövőbeni megfelelő 

működéséhez  (feltárási,  felmérési  dokumentáció  készítése,  a 
közvilágításhoz  kapcsolódó  eszköz  beszerzés)   szükséges 
feladatok elvégzésére vonatkozó 4.800.000.- Ft + ÁFA összeget 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 1. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása

                 2.pont esetén: a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet 
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Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
456/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Balatonszepezdi 1400 hrsz-ú tábor üzemeltetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. üzemeltetési  szerződést  köt  KÁZOL és Társa Bt-vel  a Tata 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő balatonszepezdi  1400 
hrsz-ú, 7101 m2 nagyságú ingatlanra 2012. október 01 napjától 
2013. szeptember 30. napjáig, 10.824,-Ft + ÁFA/év díj mellett.

2.  Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  az  előterjesztés 
mellékletét képező szerződés aláírására.

3. felkéri  a  hivatalt,  hogy  készítsen  hasznosítási  koncepciót  a 
balatonszepezdi 1400 hrsz-ú, 7101 m2 nagyságú ingatlanra.

Határidő: 1,2. pont: 2012. december 15.
3. pont: 2013. június 30.

Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
457/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet dolgozójának 
bérlőkijelölése a Mindszenty tér 13. fsz. 2. és 14. 1/3. szám alatti 

lakásokra

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Mindszenty tér 13. fsz. 
2. és 14. 1/3. szám alatti költség alapú bérlakások bérlőjeként az Árpád-házi 
Szent  Erzsébet  Szakkórház  és  Rendelőintézet  dolgozóját,  Dr.  Harrira 
Mohamed Fahedet a kórházban betöltött munkakörének időtartamára kijelöli. 

Határidő: 2012. november 30.
Felelős:   Michl József polgármester

      dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
458/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata, Bajcsy Zs. u. 22. szám alatti lakások átminősítéséről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a Tata, Bajcsy Zs. u. 22. szám alatt található 53 és 65 m2 nagyságú 

komfortos bérlakásokat a szociális bérlakások köréből törli.
2. a Tata, Bajcsy Zs. u. 22. szám alatt található 53 és 65 m2 nagyságú 

bérlakásokat  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiséggé  átminősíti  és 
szándékát  fejezi  ki,  hogy  szociális  célú  üzlet  működtetése  céljából 
használatba adja a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére.

3. felhatalmazza  a  polgármestert  az  építési  engedélyezési  eljárás 
megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2012. december 15.
Felelős:   Michl József polgármester

      dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
459/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata, Kocsi u. 4.  szám alatti ingatlan hasznosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete 
1. a bontási engedély jogerőre emelkedését követően elbontatja a Tata, 

Kocsi u. 4. szám alatti, 8/2 hrsz-ú telken található épületeket. 
2. megtervezi  a  2013.  évi  költségvetésben a Tata,  Kocsi  u.  4.  szám 

alatti,  8/2 hrsz-ú telken található épületek elbontásához szükséges 
3.302 000,-Ft-ot.

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  dolgozzon  ki  határozati  javaslatot  a 
Tata, Kocsi u. 4. szám alatti, 8/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására.

Határidő: 2. pont - 2013. évi költségvetés elfogadása
      3.pont – 2013. május 31.

Felelős:   Michl József polgármester
    dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
460/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata és kistérsége munkaügyi helyzetéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata és kistérsége 
munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztatót.   

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
461/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a Befektetőbarát településekért program keretében elkészített települési 
befektetés ösztönzési stratégiáról szóló tájékoztató

Tata Város Önkormányzat  Képviselő- testülete elfogadja az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező, a Tatai Városfejlesztő Kft. a Hungarian Investment and 
Trade Agency Befektetőbarát településekért  programja keretében elkészített 
stratégiáját.

Határidő: értesítésre 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

       Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
462/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

A Gerecse Natúrparkhoz történő csatlakozásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
- csatlakozási  szándékát  fejezi  ki  a  Gerecse  Natúrparkhoz,  egyetért  a 

Natúrpark létesítésével  és céljaival,  valamint  azzal,  hogy a Natúrpark 
működéséért felelős szervezet az Által-ér Szövetség legyen.

- felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a csatlakozásról szóló 
szándéknyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Michl József polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
463/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  Tata 
Város Polgármesteri Hivatala 29/2011.(I.26) Tata Kt. határozatával elfogadott 
egységes szerkezetű Alapító okiratát  az alábbiak szerint módosítja:
1.  Az  Alapító  okirat  3.  Telephelye  című  pontja  2013.  január  1-én  hatályát 
veszti.

2. Az Alapító okirat 8. Alaptevékenysége című pont "841126 Önkormányzatok  
és  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási  tevékenysége  " szövegrésze 
helyébe az alábbi szöveg lép:

"841126  Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási  
tevékenysége", 

3. Az Alapító okirat 8. Alaptevékenysége pont táblázata

3.1. "024000 Erdészeti szolgáltatás" sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"020000 Erdőgazdálkodás", 

3.2.  "522110  Közutak,  hidak,  alagutak  üzemeltetése,  fenntartása" sora 
helyébe az alábbi szöveg lép:

"522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása", 

3.3. "522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása" sora helyébe az 
alábbi szöveg lép:

"522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása", 

3.4. "620300 Számítógép üzemeltetés" a sora hatályát veszti, 

3.5.  "681000  Saját  tulajdonú  lakóingatlan  adásvétele" a  sora  hatályát 
veszti, 

3.6. "682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése " helyébe az alábbi 
szöveg lép:
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"680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése", 

3.7.  "682002  Nem lakóingatlan  bérbeadása,  üzemeltetése  " helyébe  az 
alábbi szöveg lép:

"680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése",

3.8. "683200 Ingatlankezelés" sora hatályát veszti, 

3.9. "711100 Személygépjármű kölcsönzés" sora hatályát veszti, 

3.10.  "773000  Egyéb  gép,  tárgyi  eszköz  kölcsönzése" sora  helyébe  az 
alábbi szöveg lép:

"770000 Kölcsönzés, operatív lízing ", 
3.11.  "821900 Fénymásolás,  egyéb irodai  szolgáltatás" sora helyébe az 
alábbi szöveg lép:

"821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás ", 

3.12.  "841126  Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi  társulások  
igazgatási tevékenysége"  sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 
tevékenysége", 

3.13.  "841127  Települési  kisebbségi  önkormányzatok  igazgatási  
tevékenysége" sora hatályát veszti,

3.14.  "841401  Önkormányzatok  közbeszerzési  eljárásaival  összefüggő  
szolgáltatások" sora hatályát veszti,

3.15.  "841901  Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  
elszámolásai" sora helyébe az alábbi szöveg lép:

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

3.16. "854233 Tanulmányi ösztöndíjak" sora hatályát veszti,

3.17. "854234 Szociális ösztöndíjak" sora hatályát veszti,

3.18. "882111 Rendszeres szociális segély"  sora helyébe az alábbi szöveg 
lép:

"882111 Aktív korúak ellátása", 
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3.19. "882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása" sora hatályát 
veszti,

3.20. "88936 Gyermektartásdíj megelőlegezése" sora hatályát veszti,

3.21. "890441 Közcélú foglalkoztatás" sora helyébe az alábbi szöveg lép:
"890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás", 

3.22.  "890442  Bérpótló  juttatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú  
közfoglalkoztatása" sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"890442 Foglalkoztatást  helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása", 

3.23. "890443 Közmunka" sora helyébe az alábbi szöveg lép:
"890443 Egyéb közfoglalkoztatás", 

3.24.  "949900  M.  n.  s.  egyéb  közösségi,  társadalmi  tevékenység" sora 
helyébe az alábbi szöveg lép:

"940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek ", 

3.25.  "951100 Számítógép,  -periféria  javítása "  sora  helyébe az alábbi 
szöveg lép:

"950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása ", 

3.26. az alábbi sorokkal egészül ki:

"841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok "

"889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások",

"890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása ",

"890509  Egyéb,  m.n.s.  közösségi,  társadalmi  tevékenységek 
támogatása ",

"889967  Mozgáskorlátozottak  gépjárműszerzési  és  átalakítási 
támogatása".

4. Az Alapító okirat 13. pontja hatályát veszti. 

5. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"15. Gazdálkodási besorolása: 
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önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv"

6. Az Alapító okirat 16. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 
című pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"16. Vezetőjének megbízási rendje:

A képviselő-testület  a jegyzőt  pályázat  alapján,  jogszabályban megállapított 
képesítési követelményeknek megfelelően határozatlan időre nevezi ki. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 35. §. (2) bekezdés e) pontja és 103. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
Tata Város Polgármestere gyakorolja. 
A  költségvetési  szerv  vezetője  köztisztviselő,  közszolgálati  jogviszonyára  a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni."

7. Az Alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése:

Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselő,  melyekre  a 
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  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  Törvénykönyvéről  szóló  2012.  I.  törvény  az  irányadó.  Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó."

8.  Az  Alapító  okirat  "Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  által  
jóváhagyott megállapodás alapján ellátja az alábbi költségvetési szerv egyes  
pénzügyi-gazdálkodási  feladatait:  Tata  Város  Közterület-felügyelete." 
szövegrésze hatályát veszti.

Tata

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
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1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
463/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozatával fogadta el.
2. Jelen  alapító  okirat  módosítás  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 29/2011.  (I.26.)  sz.  határozatával  elfogadott  egységes 
szerkezetű alapító okiratot módosította.
3. A módosító okirat 1. pontja 2013. január 1-én lép hatályba.
4. A módosító okirat 2-8. pontja 2012. december 15-én lép hatályba.

Határidő: 2012. december 6. - Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
464/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  Tata 
Város Polgármesteri Hivatala 29/2011.(I.26) Tata Kt. határozatával elfogadott 
egységes  szerkezetű  Alapító  okiratát  a  464/2012.(XI.29.)  Tata  Kt. 
határozatával módosítja, és az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalja: 

Alapító Okirat
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A költségvetési szerv
Tata Város Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó 
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 rendelkező határozat száma: 164/2003. /VI.25./

5. Alapítás dátuma:   1990. október 25.

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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A helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján 
a hivatal ellátja az önkormányzat működésével,  valamint az államigazgatási 
ügyek  döntésre  való  előkészítésével  és  végrehajtásával  kapcsolatos 
feladatokat,  továbbá  A  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló 
törvényben meghatározott feladatokat.

7. Alapvető szakágazata: 
841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 
igazgatási tevékenysége

8. Alaptevékenysége: 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  igazgatási  
tevékenysége 

020000 Erdőgazdálkodás
360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,  
átrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
813000 Zöldterület-kezelés
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási  
tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok  
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex  
támogatása
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési  
támogatása
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869045 Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei
869052 Település-egészségügyi feladatok
879012 Gyermekotthoni ellátás
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881011 Idősek nappali ellátása
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
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882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek  
alacsonyküszöbű ellátása)
889935 Otthonteremtési támogatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása 
889969 Egyéb speciális ellátások
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex  
tevékenységek és programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok,  
támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint  
támogatásuk
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint  
támogatásuk
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
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910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918 Mindenféle m. n. s. szabadidős szolgáltatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
960900 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

9. –

10. –

11. Vállalkozási tevékenysége: nincs

12. Illetékességi területe: Tata város közigazgatási területe, illetve 
jogszabályban meghatározott esetekben a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 
tagjainak közigazgatási területe

13. -

14. Irányító szerve: 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1.

15. Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

16. Vezetőjének megbízási rendje:

A képviselő-testület  a jegyzőt  pályázat  alapján,  jogszabályban megállapított  
képesítési követelményeknek megfelelően határozatlan időre nevezi ki. 

Az egyéb munkáltatói jogokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
törvény 35. §. (2) bekezdés e) pontja és 103. § (1) bekezdés b) pontja alapján  
Tata Város Polgármestere gyakorolja. 
A  költségvetési  szerv  vezetője  köztisztviselő,  közszolgálati  jogviszonyára  a  
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell  
alkalmazni.
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17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)  
megjelölése:

Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselő,  melyekre  a  
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  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  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  az  irányadó.  Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

18. -

19. Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv 
kiadásaiban:
       vállalkozási tevékenységet nem folytat.

20. -

Záradék:

1. Jelen  alapító  okirat  egységes  szerkezetét  Tata  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete   464/2012.(XI.29.)  Tata  Kt.  határozatával  hagyta 
jóvá.

2. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  2012.  december  15-én  lép 
hatályba. 

3. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  3.  pontja  2013.  január  1-én 
hatályát veszti.

Határidő: 2012. december 6. - Magyar Államkincstár felé történő 
továbbításra

Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
465/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

a képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének meghatározásáról

Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  I.1-355/2012.  sz. 
előterjesztés alapján meghatározza a 2013. I. félévi munkatervét.
Felkéri  a  munkatervben  megjelölt  előterjesztőket,  hogy  az  anyagokat  az 
SZMSZ előírásainak figyelembevételével készítsék el.
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Határidő: folyamatos,  ill. 2013. június 30.
Felelős:   Michl József polgármester

       dr. Kórósi Emőke  jegyző
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

466/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata
a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Tata Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  a közszolgálati  tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény  232. § (3)  bekezdésében foglaltak alapján 
Tata Város Polgármesteri  Hivatalában - figyelemmel az igazgatási szünetről 
rendelkező  30/2012. (III.7.) Korm. rendeletben foglaltakra -  2012. december 
27. napjától 2012. december 28. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
Felkéri a jegyzőt a hivatal ügyeleti rendjének meghatározására és az ügyfelek 
tájékoztatására.
                        
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
467/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Képviselő-testületi határozatok visszavonása

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Tata  Város  „Szociális 
Háló”Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 113/2012.(III.29.) 
Tata  Kt.  határozatát  és  Tata  Város  „Szociális  Háló”  Közalapítvány  Alapító 
Okiratának  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalásáról  szóló 
114/2012.(III.29.) Tata Kt. határozatát visszavonja.

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
468/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata Város „Szociális Háló”Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.202/1990./2 sz. végzéssel nyilvántartásba vett  Tata Város 
„Szociális Háló Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja: 

Tata Város „Szociális Háló”  Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Tata Város „Szociális Háló 
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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a) Az Alapító Okirat 2. A közalapítvány célja című fejezetének 3 és 4. francia 
bekezdése helyébe az alábbi francia bekezdések lépnek: 

(2. A közalapítvány célja: …….)

- A  közalapítvány  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
A  közvetlen  politikai  tevékenység  jelen Alapító  okiratban az alábbiakat 
jelenti:  párt  érdekében  végzett  politikai  tevékenység,  az  országgyűlési 
képviselői  választáson  történő  jelöltállítás,  a  megyei,  fővárosi 
önkormányzat  képviselő-testületébe  történő  jelöltállítás,  az  Európai 
Parlament  tagjának  történő  jelölés,  a  megyei  jogú  város  képviselő-
testületébe  történő  jelöltállítás,  valamint  a  polgármester  jelölése;  nem 
minősül  közvetlen  politikai  tevékenységnek  a  külön  törvényben 
meghatározott  nemzetiségi  szervezet  által  a  helyi,  illetve  nemzetiségi 
önkormányzati  képviselői  választáson  történő  jelöltállítás  valamint  a 
polgármester jelölése.

- A  Közalapítvány  közhasznú  tevékenysége  során  olyan 
közfeladatot  lát  el,  melyről  az  1993.  évi  III.  törvény  szerint  az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljainak 
megfogalmazása során került részletezésre. 

b)  Az  Alapító  Okirat  3.  A  közalapítvány  céljára  rendelet  vagyon  és  annak 
felhasználási  módja  című  fejezetének 7.  mondata  helyébe  az  alábbi 
szövegrész lép:

A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

c)  Az  Alapító  Okirat  6.  A  közalapítvány  kezelő  szerve  című  fejezetének 
helyébe az alábbi 6. fejezet lép:

6. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve   

A  kuratórium  szervezete  elnökből,  elnökhelyettesből  és  kuratóriumi 
tagokból áll.
A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a város képviselő-testülete 
választja meg.
A kuratórium létszáma 7 fő.

A  kuratórium elnöke: Horváth József  Tata, Új u. 46.
elnökhelyettese: Kemecsi Lajosné Tata, Május 1. u. 45. 2/3. 

A kuratórium tagjai: Dr. Márkus Mihályné Tata, Kocsi u. 15.
Sziklai Tiborné Tata, Szegfű u. 8. 
Andorka Ferencné Tata, Ady E. u. 1.
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Sasvári Beáta Tata, Új u. 20. IV/2.
Futó Kovács Éva Tata, Építők útja 7.

A kuratórium jogköre:
- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása
- döntés  a  vagyoni  alap  felhasználásáról  (befektetésekről, 

vállalkozásokról)
- az  alapítvány  hozadékának  segélyezési  célra  történő 

felhasználásának módjáról és a rászorultak körének megállapításáról 
való döntés.

A  közalapítványt  a  kuratórium  elnöke,  akadályoztatása  esetén  az 
elnökhelyettes képviseli.

Az alapító az alapítvány nevében történő aláírásra a kuratórium elnökét, 
elnökhelyettesét  hatalmazza  fel.  A  kuratórium  tagjait  pedig  azzal  a 
feltétellel,  ha az előbbiekben megjelölt  bármelyik  tisztségviselővel  együtt 
írnak alá.

A  kezelő  szerv  köteles  a  közalapítvány  felhasználásáról,  működéséről 
évente beszámolni a képviselő-testületnek. 
A kezelő szerv megbízása a közalapítvány időtartamáig szól.
A  kuratórium  működésének  részletes  szabályait  a  kuratórium  külön 
szabályzatban állapítja meg.
A közalapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett a kuratórium elnöke és 
Sziklai  Tiborné  kuratóriumi  tag  együttesen,  vagy  a  kuratórium 
elnökhelyettese  és  Sziklai  Tiborné  kuratóriumi  tag  együttesen  jogosult 
rendelkezni. 

A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv: Tata Város 
Önkormányzati  Képviselő-testületének  mindenkori  szociális  ügyekkel 
foglalkozó bizottsága. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

A  felügyelő  szerv  ellenőrzi  a  közhasznú  szervezet  működését  és 
gazdálkodását, ennek során  a  kuratórium  tagjaitól  jelentést,  az 
alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy  felvilágosítást 
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet.
A felügyelő szerv tagja nem lehet az személy
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti  szerv elnöke vagy 
tagja  (ide  nem értve  az  egyesület  legfőbb  szervének  azon  tagjait,  akik 
tisztséget nem töltenek be),
b)  a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

37



c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület  által  tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A  közalapítvány  alapító  okiratának módosítását  (módosítással 
egybeszerkesztett  szövegét)  helyben  szokásos  módon  -  Tata  Város 
Polgármesteri  Hivatala  hirdetőtábláján  -,  valamint  Tata  Város  honlapján 
(www.tata.hu) közzé kell tenni.
A  közalapítvány  tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb 
adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben 
a mérleg elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.

A  Kuratórium  tagjai  csak  olyan  személyek  lehetnek,  akik  közügyektől 
eltiltást kimondó ítélet vagy büntető eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az 
egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabályai 
szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem áll fenn. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek  közeli  hozzátartozója  a  határozat  alapján  kötelezettség  vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő  jogügyletben  egyébként  érdekelt.  Nem minősül  előnynek  a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet  vezető tisztségviselője az a személy,  aki  korábban 
olyan  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  volt  -  annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a)  amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  jelentős  összegű 
adóhiányt tárt fel,
c)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett  közhasznú  szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium évente legalább egyszer ülésezik.
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A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze.  A Kuratóriumi tagok 
legalább  1/3-ának  írásbeli  és  indokolt  kérésére  az  elnök  köteles  a 
Kuratórium ülését 15 napon belül összehívni. 
A  Kuratórium  ülésére  a  Kuratórium  tagjait  a  napirend  közlésével  kell 
meghívni.  A meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között 
legalább 15 napi idõköznek kell lennie. 
Ha a Kuratórium ülése nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak 
akkor  hozhat,  ha  valamennyi  Kuratóriumi  tag  jelen  van  és  az  ülés 
megtartása  ellen  nem tiltakoznak.  Bármelyik  Kuratóriumi  tag jogosult  az 
általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés 
megtartása előtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal. 
A  Kuratórium  határozatképességéhez  szükséges  a  Kuratórium  tagjai 
felének plusz egy főnek jelenléte.  A Kuratórium határozat hozatalához a 
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

A  Kuratórium  ülései  nyilvánosak,  a  személyiségi  jogokat  érintő 
kérdésekben a kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását.

A  Kuratórium  elnöke  a  Kuratórium  üléseiről  köteles  jegyzőkönyvet 
készíteni.  A  Kuratórium  elnöke  gondoskodik  arról,  hogy  a  Kuratórium 
ülésén  hozott  határozatok  a  Határozatok  Könyvébe  bevezetésre 
kerüljenek,  mely  tartalmazza  a  Kuratórium  döntéseinek  tartalmát, 
időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A 
Kuratórium döntéséről a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 napon 
belül értesíti, illetve Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzé kell tenni.
  
A  közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  bárki 
betekinthet, amennyiben azt 15 nappal előbb a Kuratórium elnökének jelzi.
A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  való 
betekintést  a  kuratórium  elnöke  megtagadhatja,  amennyiben  az 
személyiségi jogokat érintene. A kuratórium elnökének ezen betekintési jog 
megtagadásáról  szóló  döntés  ellen  a  kuratóriumhoz  jogorvoslati 
kérelemmel lehet élni.

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

d)  Az Alapító  Okirat  8.  Egyéb  rendelkezések  című fejezetének  helyébe  az 
alábbi fejezet lép:
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8. Egyéb rendelkezések

Jelen  okiratban  nem szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  jogszabályi 
előírások (Ptk. 74/A §-74/F §, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LV. törvény és 
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.) az irányadók.

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

e)  Az  Alapító  Okirat  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan 
formában hatályban maradnak.

f)  Az  Alapító  kéri  a  bíróságot,  hogy  a  közalapítvány  nyilvántartási  lapjára 
jegyezze be a közalapítvány új kuratóriumi tagja Futó Kovács Éva Tata, Építők 
útja 7. szám alatti lakos adatait.

g) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy a közalapítvány nyilvántartási adatai közül 
törölje  Dr.  Mikola  Erzsébet  Tata,  Új  u.  78.  szám  alatti  lakos  lemondott 
kuratóriumi tag adatait.

h) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem 
jegyzett  adatait  nem  érintő,  illetve  módosításokkal  kapcsolatban 
nyilvántartásokat  nem keletkeztető  szövegkorszerűsítéseket,  kiegészítéseket 
vegye tudomásul.

Az  alapító  okirat  módosításáról  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 468/2012. (XI.29.)  Kt. határozata rendelkezett.

Határidő: a bírósághoz történő megküldésre 2012. december 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének
469/2012. (XI.29.) Tata Kt. határozata

Tata Város „Szociális Háló”  Közalapítvány Alapító Okiratának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk.  60.202/1990./2  sz. végzéssel nyilvántartásba vett  Tata Város 
„Szociális Háló” Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
30/1990.(XII.5.)  sz.  határozattal  elfogadott  alapító  okirattal,  valamint  a 
213/1991.(VIII.21.),  a  214/1991.(VIII.21.),  a  34/1995.(III.8.),  a  130/1996.
(VI.26.),  a  151/1996.  (VII.17.),  a  169/1997.(X.2.),  a  102/1998.(V.10.),  a 
173/1998.  (IX.30.),  a  223/1998.(XII.02.),  a  121/1999.(VI.30.),  a  240/2004.
(X.27.),  a  215/2005.  (IX.14.),  a  216/2005.(IX.14.),  a  93/2006.(IV.26.),    a 
498/2011.  (X.27.),  112/2012.(III.29.)  és  468/2012.(XI.29.)  Tata  Kt. 
határozatokkal elfogadott módosításokkal

Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány
Alapító okirata

(egységes szerkezetben)

Tata Város Önkormányzata Közalapítványt létesít a társadalmi létminimum 
határán,  vagy  határa  alatt  élő  polgárainak  megsegítésére.  Az  ország 
gazdasága  az  összeomlás  küszöbén  áll,  az  infláció  egyre  nagyobb 
méreteket ölt, a munkanélküliek száma várhatóan jelentősen emelkedik.
A  társadalom  nem  engedheti  meg,  nem  nézheti  tétlenül,  hogy  ezek 
következtében  egyre  több  idős  ember,  hátrányos  helyzetű  család  kerül 
olyan helyzetbe,  hogy számukra az emberi  lét  legelemibb feltételei  sem 
biztosíthatók. Az alapvető létfeltételekhez minden embernek joga van és e 
jogosultság független attól, hogy sorsának alakulásáért a társadalom, vagy 
maga is felelős.
A  Közalapítvány  tevékenysége  kiegészíti  a  város  szociális  segélyezési 
rendszerét. A Közalapítvány természetbeni vagy pénzbeli támogatást nyújt 
olyan  személyeknek  és  családoknak,  akiknek  létfenntartása  veszélybe 
került.  A  Közalapítvány  hozzájárul  természetbeni  vagy pénzbeni  juttatás 
formájában szociálisan rászoruló családok gyermeknevelési költségeihez. 

1. A közalapítvány neve:  

TATA VÁROS „SZOCIÁLIS HÁLÓ” KÖZALAPÍTVÁNYA

2. A közalapítvány célja:  

- A  közalapítvány  célja  a  legrászorultabb  emberek  /  idősek, 
betegek, sokgyermekes családok, más nélkülözők / természetbeni 
megsegítése olymértékben, hogy minimálisan a létfenntartáshoz 
szükséges feltételekkel rendelkezzenek.

- Alapvető  célkitűzése  a  közalapítványnak,  hogy  éhes  felnőtt, 
alultáplált  gyermek,  kukából  élelmet  szerző  személy  soha  ne 
legyen  Tatán.  Senkit  ne  kényszerítsen  az  éhség  lopásra,  más 
bűncselekmény elkövetésére.
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- A  közalapítvány  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  
szervezete  pártoktól  független  és  azoknak  anyagi  támogatást  
nem nyújt. 
A  közvetlen  politikai  tevékenység  jelen  Alapító  okiratban  az  
alábbiakat  jelenti:  párt  érdekében végzett  politikai  tevékenység,  
az  országgyűlési  képviselői  választáson  történő  jelöltállítás,  a  
megyei,  fővárosi  önkormányzat  képviselő-testületébe  történő 
jelöltállítás,  az  Európai  Parlament  tagjának  történő  jelölés,  a  
megyei  jogú  város  képviselő-testületébe  történő  jelöltállítás,  
valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai  
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott  nemzetiségi  
szervezet  által  a  helyi,  illetve  nemzetiségi  önkormányzati  
képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester  
jelölése..

- A  Közalapítvány  közhasznú  tevékenysége  során  olyan  
közfeladatot  lát  el,   melyről  az 1993.  évi  III.  törvény szerint  az  
önkormányzatnak  kell  gondoskodnia,  és  mely  a  Közalapítvány  
céljainak megfogalmazása során került részletezésre. 

3. A közalapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja  

A  közalapítvány  induló  vagyona  200.000  Ft,  mely  vagyonhoz  –  az 
alapítvány  bejegyzését  követően  –  az  OTP  tatai  fiókjánál  megnyitásra 
kerülő  és  széles  körben  nyilvánosságra  hozott  csekkszámlára  történő 
befizetéssel bárki hozzájárulhat.

A  közalapítványnak  csak  a  hozadéka  használható  fel  az  elöl  megjelölt 
célra.

A  közalapítvány  mindenkori  összege  csak  fix  hozadékkal  fektethető  be. 
Biztonságos  vagyoni  fedezettel  nem  rendelkező  vállalkozásba  a 
közalapítvány összege nem vihető be.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez. 
A  közalapítvány  szolgáltatásait  bármely  tatai  lakóhelyű  magánszemély 
igénybe veheti. 
A szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról a közalapítvány 
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra 
hozó sajtóközléssel egyidejűleg a kuratórium elnöke gondoskodik.
A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt  
a létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A közalapítvány működésének  társadalmi  nyilvánosságot  kell  biztosítani, 
és összhangba kell hozni az egyéb önkormányzatot illető szociális keretek 
felhasználásával.
A közalapítvány által felhasznált vagyonról az alapítvány tevők számadásra 
jogosultak, amelyet a közalapítványt kezelő szervtől kérhetnek.
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4. A közalapítvány székhely  e:   

Tata, Kossuth tér 1.

5. A  közalapítványhoz  történő  önkéntes  csatlakozás   a  felajánlott 
összegnek  az  alapítvány  csekkszámlájára  egy  összegben  vagy 
részletekben történő befizetésével valósul meg.

A közalapítványhoz csatlakozó jogosult  névtelenségét megőrizni,  ha erre 
igényt  tart.  A  közalapítványhoz  csatlakozó  kérésére  a  közalapítvány 
igazolást ad a közalapítványhoz csatlakozás időpontjáról és összegéről.

A közalapítványhoz való csatlakozást feltételhez kötni vagy egyéb módon 
megkülönböztetni  nem  lehet,  annak  meghirdetése  után  csatlakozó  és 
alapítványt  tevő  magán-  és  jogi  személyek  között  semmiféle  hátrányos 
vagy kiváltságot, biztosító megkülönböztetést tenni nem lehet.

6. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve   

A  kuratórium  szervezete  elnökből,  elnökhelyettesből  és  kuratóriumi  
tagokból áll.
A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a város képviselő-testülete  
választja meg.
A kuratórium létszáma 7 fő.

A  kuratórium elnöke: Horváth József Tata, Új u. 46.
elnökhelyettese: Kemecsi Lajosné Tata, Május 1.u.45. 2/3.  

A kuratórium tagjai: Dr. Márkus Mihályné Tata, Kocsi u. 15.
Sziklai Tiborné Tata, Szegfű u. 8. 
Andorka Ferencné Tata, Ady E. u. 1.
Sasvári Beáta Tata, Új u. 20. IV/2.
Futó Kovács Éva Tata, Építők útja 7.

A kuratórium jogköre:
- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása
- döntés  a  vagyoni  alap  felhasználásáról  (befektetésekről,  

vállalkozásokról)
- az  alapítvány  hozadékának  segélyezési  célra  történő 

felhasználásának módjáról és a rászorultak körének megállapításáról  
való döntés.
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A  közalapítványt  a  kuratórium  elnöke,  akadályoztatása  esetén  az  
elnökhelyettes képviseli.

Az alapító az alapítvány nevében történő aláírásra a kuratórium elnökét,  
elnökhelyettesét  hatalmazza  fel.  A  kuratórium  tagjait  pedig  azzal  a  
feltétellel,  ha az előbbiekben megjelölt  bármelyik  tisztségviselővel  együtt  
írnak alá.

A  kezelő  szerv  köteles  a  közalapítvány  felhasználásáról,  működéséről  
évente beszámolni a képviselő-testületnek. 
A kezelő szerv megbízása a közalapítvány időtartamáig szól.
A  kuratórium  működésének  részletes  szabályait  a  kuratórium  külön  
szabályzatban állapítja meg.
A közalapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett a kuratórium elnöke és  
Sziklai  Tiborné  kuratóriumi  tag  együttesen,  vagy  a  kuratórium 
elnökhelyettese  és  Sziklai  Tiborné  kuratóriumi  tag  együttesen  jogosult  
rendelkezni. 

A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv: Tata Város  
Önkormányzati  Képviselő-testületének  mindenkori  szociális  ügyekkel  
foglalkozó bizottsága. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

A  felügyelő  szerv  ellenőrzi  a  közhasznú  szervezet  működését  és  
gazdálkodását, ennek során  a  kuratórium  tagjaitól  jelentést,  az 
alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy  felvilágosítást  
kérhet,  továbbá  a  közhasznú  szervezet  könyveibe  és  irataiba  

betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A  felügyelő  szerv  tagja  a  Kuratórium  ülésén  tanácskozási  joggal  részt  

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

A  közalapítvány  alapító  okiratának  módosítását  (módosítással  
egybeszerkesztett  szövegét)  helyben  szokásos  módon  -  Tata  Város  
Polgármesteri  Hivatala  hirdetőtábláján  -,  valamint  Tata  Város  honlapján  
(www.tata.hu) közzé kell tenni.
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A  közalapítvány  tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb 
adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben  
a mérleg elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.

A  Kuratórium  tagjai  csak  olyan  személyek  lehetnek,  akik  közügyektől  
eltiltást kimondó ítélet vagy büntető eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az  
egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabályai  
szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem áll fenn. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy  
akinek  közeli  hozzátartozója  a  határozat  alapján  kötelezettség  vagy  
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a  
megkötendő  jogügyletben  egyébként  érdekelt.  Nem minősül  előnynek  a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés  
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által  
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő  
cél szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet  megszűnését követő három évig nem lehet más  
közhasznú szervezet  vezető tisztségviselője az a személy,  aki korábban  
olyan  közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  volt  -  annak  
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a)  amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és  
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  jelentős  összegű  
adóhiányt tárt fel,
c)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás  
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről  
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi  
érintett  közhasznú  szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen  
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium év ente legalább egyszer ülésezik.
A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze.  A Kuratóriumi tagok  
legalább  1/3-ának  írásbeli  és  indokolt  kérésére  az  elnök  köteles  a  
Kuratórium ülését 15 napon belül összehívni. 
A  Kuratórium  ülésére  a  Kuratórium  tagjait  a  napirend  közlésével  kell  
meghívni.  A meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között  
legalább 15 napi időköznek kell lennie. 
Ha a Kuratórium ülése nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak  
akkor  hozhat,  ha  valamennyi  Kuratóriumi  tag  jelen  van  és  az  ülés  
megtartása  ellen nem tiltakoznak.  Bármelyik  Kuratóriumi  tag jogosult  az  
általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés  
megtartása előtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal. 
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A  Kuratórium  határozatképességéhez  szükséges  a  Kuratórium  tagjai  
felének plusz egy főnek jelenléte.  A Kuratórium határozat  hozatalához a  
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.
A  Kuratórium  ülései  nyilvánosak,  a  személyiségi  jogokat  érintő  
kérdésekben a kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását.

A  Kuratórium  elnöke  a  Kuratórium  üléseiről  köteles  jegyzőkönyvet  
készíteni.  A  Kuratórium  elnöke  gondoskodik  arról,  hogy  a  Kuratórium  
ülésén  hozott  határozatok  a  Határozatok  Könyvébe  bevezetésre  
kerüljenek,  mely  tartalmazza  a  Kuratórium  döntéseinek  tartalmát,  
időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A  
Kuratórium döntéséről a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 napon  
belül értesíti, illetve Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzé kell tenni.
  
A  közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  bárki  
betekinthet, amennyiben azt 15 nappal előbb a Kuratórium elnökének jelzi.
A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  való  
betekintést  a  kuratórium  elnöke  megtagadhatja,  amennyiben  az  
személyiségi jogokat érintene. A kuratórium elnökének ezen betekintési jog  
megtagadásáról  szóló  döntés  ellen  a  kuratóriumhoz  jogorvoslati  
kérelemmel lehet élni.

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

7. A  közalapítvány  vagyona  annak  megszűnése   esetén  Tata  Város 
Önkormányzatát  illeti  meg,  amely  dönt  a  további,  szociális  célú 
felhasználásáról. 

8. Egyéb rendelkezések  

Jelen  okiratban  nem szabályozott  kérdésekben  a  vonatkozó  jogszabályi  
előírások  (Ptk.  74/A  §-74/F  §,  Az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  
szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény,  Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  
XXXVIII.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  
2006.  évi  LV.  törvény  és  A  civil  szervezetek  gazdálkodása,  az  
adománygyűjtés  és  a  közhasznúság  egyes  kérdéseiről  szóló  350/2011.  
(XII. 30.) Korm. rendelet.) az irányadók.

46



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

Az  alapító  okirat  egységes  szerkezetbe  foglalásáról  Tata  Város 
Önkormányzati  Képviselő-testületének  469/2012.  (XI.29.)  sz.  határozata 
rendelkezett.

Határidő: a bírósághoz történő megküldésre 2012. december 15.
Felelős: Michl József polgármester

T a t a ,  2012. november 29.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző
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