
 

Szám: I.49-15/2016. 

 
K I V O N A T 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 14. napján 
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

Tata Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 
szóló 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint 

azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete 
Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek, valamint az Alkotmány u. – Ady E. u. – Tópart u. 

– Bartók B. u. által határolt terület Építési szabályzatáról, valamint 
Szabályozási tervéről szóló 9/2002. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
434/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a 2016. december 14-i testületi ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésén a jegyzőkönyv 
mellékletét képező I.21-31/2016. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja, 
azzal a módosítással, hogy az előterjesztő visszavonja az 5. napirendként 
szereplő  „Tata város településrendezési eszközeinek módosítása”  című 
előterjesztést.                   
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N A P I R E N D : 
 
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

1. a.) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről 
b.) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok 
fedezetére felhasználható saját bevételekről 

                  Előterjesztő:  Michl József polgármester 
Előadó:           dr. Kórósi Emőke jegyző 

                          Lantainé Nagy Mária pénzügyi és    
intézménygazdálkodási irodavezető 

                          Hercegné Barcza Ilona pénzügyi és     
intézménygazdálkodási irodavezető helyettes 

Meghívott:      Riszter Jánosné az Intézmények Gazdasági 
Hivatala vezetője 

 
2. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2016. évi 

költségvetéséről szóló 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

                       Előterjesztő:  Michl József polgármester 
                       Előadó:         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                               Lantainé Nagy Mária pénzügyi és        

intézménygazdálkodási irodavezető 
                           Hercegné Barcza Ilona pénzügyi és               

intézménygazdálkodási irodavezető helyettes 
                        Meghívott:        Riszter Jánosné Intézmények Gazdasági  Hivatala 

vezetője 
 

3. Rendelet-tervezet a szociális ellátásokról és az egyes szociális  
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                      Előterjesztő: Michl József polgármester 
                      Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
 

4. Tata város egyes településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata  

                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                       Előadó:        Kiss Zsolt főépítész 
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Településrendezéshez, városfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 

5. Környezetvédelmi és városfejlesztési stratégiák elkészítése 
                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                        Előadó:          Lakos Zsuzsanna városfejlesztési és –  

üzemeltetési irodavezető 
                         Mürkl Levente környezetvédelmi és energetikai        

referens 
 

6. Közigazgatási határ módosítása Tata város és Szomód község 
között a Güntner-Tata Kft. térségében 

  Előterjesztő: Michl József polgármester 
  Előadó:          Kiss Zsolt főépítész 

                            Fesselné Harsányi Marietta adó- és    
vagyongazdálkodási irodavezető 

 
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

7. A Kőkúti Általános Iskola előtt kialakított városi sportcsarnok   
üzemeltetése  I. olvasat 

                       Előterjesztő:  Michl József polgármester 
                       Előadó:          Fesselné Harsányi Marietta adó- és   

vagyongazdálkodási irodavezető 
                       Meghívott:     Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke 
 
 

8. A Tata, Ipari parkban található 456/7 hrsz.-ú ingatlan bérletére       
beérkezett pályázat elbírálása 

                      Előterjesztő:  Michl József polgármester 
                      Előadó:          Fesselné Harsányi Marietta adó- és   

vagyongazdálkodási irodavezető 
                      Meghívott:     Kopasz Szabolcs, a Village Park Kft. ügyvezetője 
 

9. A Tata, Fellner Jakab utca 2. szám alatti ingatlanokról döntés 
meghozatala 

                       Előterjesztő:  Michl József polgármester 
                       Előadó:           Fesselné Harsányi Marietta adó- és  

vagyongazdálkodási irodavezető 
                       Meghívott:      Kopasz Szabolcs, a Napló Kert Kft. ügyvezetője 
 
 

10. A Poki-Bau Kft. kérelme 
                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                       Előadó:         Fesselné Harsányi Marietta adó- és       

vagyongazdálkodási irodavezető 
                       Meghívott:     Pokker László, a Poki-Bau Kft. ügyvezetője 
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11. Tata, Oroszlányi út - Május 1. út által határolt terület 

hasznosítása 
  Előterjesztő: Michl József polgármester 

                       Előadó:         Fesselné Harsányi Marietta adó és    
vagyongazdálkodási irodavezető 

 
12. A Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatala 
                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                       Előadó:  Fesselné Harsányi Marietta adó és   

vagyongazdálkodási irodavezető 
 

13. A Tatai Mecénás Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések 
meghozatala 

                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                       Előadó:          Fesselné Harsányi Marietta adó- és  

vagyongazdálkodási irodavezető 
                       Meghívott:  Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány   

kuratóriumának elnöke 
 
Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 

14. Beszámoló a középtávú út- és járda felújítási program 2015-
2016. évi végrehajtásáról 

                      Előterjesztő:  Michl József polgármester 
   Előadó:          Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

 
 

15. Hálózati csatlakozási szerződés megkötése 
   Előterjesztő: Michl József polgármester 

                       Előadó:  Lakos Zsuzsanna városfejlesztési- és  
üzemeltetési irodavezető 

                                              Schweighardt Ottóné beruházási és   
közbeszerzési ügyintéző 

 
Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

16. A köznevelési intézmények működtetésének átadása a 
Tatabányai Tankerületi Központ részére 

                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                       Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
                                              Fesselné Harsányi Marietta adó- és  

vagyongazdálkodási irodavezető 
                        Meghívott:    Vereckei Judit a Tatabányai Tankerületi Központ 
                                              igazgatója 
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17. Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak 

módosítása 
     Előterjesztő:  Michl József polgármester 
     Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
      

18. Az önkormányzat által kötött közoktatási, közművelődési 
megállapodások és gyermekjóléti ellátási szerződések 
értékelése 

                       Előterjesztő:  Michl József polgármester 
             Előadó:          Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
                            Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 

   Meghívottak:  Miklós Istvánné a Juniorka Alapítványi Óvoda  
vezetője 

                                               Csíkné Mészáros Klára a Juniorka Alapítványi  
Bölcsőde vezetője 

                                               Farkas Emőke a Kenderke Néptáncegyesület 
Elnöke 

                                               Kovaliczky István a TIT Komárom-Esztergom 
Megyei Egyesület igazgatója 

 Gyurkó Erzsébet a Pötörke Népművészeti 
Egyesület elnöke 

 
19. A tatai 5. sz. fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos 

döntések 
                       Előterjesztő: Michl József polgármester 
                       Előadó:         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                       Meghívott:    Dr. Sármásy Árpád Károly kérelmező 
 

20. A tatai 1. és 5. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása  

       Előterjesztő: Michl József polgármester 
       Előadó:         Ősz Tibor intézményi referens 

 
Beszámolók, tájékoztatók: 
                             

21. Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi  
tevékenységéről 

                       Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző 
                       Előadó:         dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
 

22. Tata Város Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési terve 
                       Előterjesztő:  Michl József polgármester 
                       Előadó:          Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 
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23. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak a 2016. évi  
tevékenységéről    

                       Előterjesztők: Horváthy Lóránt a pénzügyi és városfejlesztési  
bizottság elnöke, 

                                                Robozné Schőnfeld Zsuzsanna a humán és 
ügyrendi bizottság elnöke                    

 

24. Tájékoztató a Tata testvérvárosi kapcsolatai keretében  2016-  
      ban történt  eseményekről                                                              

            Előterjesztő: Michl József polgármester 
            Előadó:         Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens 

 

              25. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok   
                    végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb   
                    eseményekről 

            Előterjesztő: Michl József polgármester 
 

26. Képviselői  kérdések 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

435/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére 

felhasználható saját bevételeinek alakulásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 

ügyletekről és azok fedezetére felhasználható bevételekről szóló tájékoztatót az 

alábbiak szerint elfogadja. 

E Ft-ban 

Megnevezés 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség Összesen 

2017. 2018. 2019. 2020. 

Helyi adók 2 014 000 2 017 000 2 017 000 2 017 000 8 065 000 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 
(kamatbevétel) 

15 735 3 500 3 500 3 800 26 535 

Díjak, pótlékok, bírságok 144 506 94 800 91 100 90 100 420 506 

Talajterhelési díj 1 500 1 800 1 100 1 100 5 500 

Szolgáltatások ellenértéke (temető 
fenntartási hozzájárulás,sírhelydíj, nevezési 
díj) 

48 244 10000 10000 10 000 78 244 

Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, 
üzemeltetésbe adásból származó bevétel) 

87 862 71 000 70 000 69 000 297 862 

Pótlék, bírság 6 900 12 000 10 000 10 000 38 900 
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Tárgyi eszközök, immateriális javak, és 
önkormányzati vagyonértékesítésből 
származó bevétel (ÁFA nélküli, csak 
önkormányzat) 

383 913 69 000 68 000 67 000 587 913 

SAJÁT BEVÉTELEK 2 558 154 2 184 300 2 179 600 2 177 900 9 099 954 

Saját bevételek 50 %-a 1 279 077 1 092 150 1 089 800 1 088 950 4 549 977 

Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség 

120 610 118 455 116 300 105 382 460 747 

Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési 
kötelezettsége 

120 610 118 455 116 300 105 382 460 747 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

0 0 0 0 0 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN 120 610 118 455 116 300 105 382 460 747 

Fizetési kötelezettség csökkentett saját 
bevétel 50 %-a 

1 158 467 973 695 973 500 983 568 4 089 230 

 

Határidő: azonnal     
Felelős: Michl József polgármester 

dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

436/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  
Tata-Agostyán városrész településrendezési eszközei felülvizsgálatának 

kezdeményezéséről 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata-
Agostyán városrész településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. 
 

2. Tata Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe  
●  a Zöld Sziget kört és  
●  a Tata és Térsége Civil Társulást  
●  Természetes Életmód Alapítványt 
●  Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

 vonja be. 
 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei, a javaslatainak, 
véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának módja, az el nem fogadott 
javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje a módosítás eljárásában részt vevő államigazgatási 
szervekkel azonos módon történik.  
 

4. Tata Város Önkormányzata a településrendezési eszköz módosításának 
teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel együtt, valamint az 
elfogadott településrendezési eszközöket Tata város honlapján közzé teszi 

Felelős:  Michl József polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
437/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a környezetvédelmi és városfejlesztési stratégiákról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatokat kérjen be a városi 
környezetvédelmi program, a klímastratégiai terv és az ökológiai 
városüzemeltetési koncepció vonatkozásában, a legjobb ajánlatot tevővel 
megbízási szerződést kössön a tanulmányok elkészítésére; 

2. a környezetvédelmi program elkészítésére a 2017. évi költségvetésben 2 
500 E Ft + ÁFA összeget biztosít; 

3. a klímastratégiai terv elkészítésére a 2017. évi költségvetésben 1 700 E 
Ft + ÁFA összeget biztosít; 

4. az ökológiai városüzemeltetési koncepció elkészítésére a 2017. évi 
költségvetésben 1 700 E Ft + ÁFA összeget biztosít. 

 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
438/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a Tata – Szomód közötti területrész-csere előkészítéséről 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 0466/4 és 0466/5 
helyrajzi számú ingatlant közigazgatási területként átadja Szomód 
községnek, a szomódi 0228/6 és 0228/7 helyrajzi számú ingatlanokat 
közigazgatási területként átveszi Szomód községtől. 

2. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átadás-átvétellel 
    kapcsolatos  feladatokat és költségeket vállalja. 
3. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
    a területrész-cseréről szóló megállapodás előkészítésére és aláírására. 
Felelős:  Michl József polgármester 
Határidő: 2017. március 30. 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
439/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

 a Kőkúti Általános Iskola előtt kialakított városi sportcsarnok 
üzemeltetéséről 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. Szándékát fejezi ki, hogy Tata Város Önkormányzata a Kőkúti Általános 
Iskola előtt megépített városi sportcsarnokot tulajdonba vegye. Az 
üzemeltetési feladatokat önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal 
valósítja meg.  
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a csarnok tulajdonjoga megszerzésének 
ellentételezése, csarnok használata és névhasználata ügyében 
folytasson le további tárgyalásokat az egyesülettel, 

3. felkéri a Tatai Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy a sportcsarnok 
üzemeltetésére vonatkozóan készítsen hasznosítási, üzleti tervet,  

4. felkéri a polgármestert, hogy az egyesülettel lefolytatott tárgyalások 
eredményét, és a sportcsarnokra elkészült üzleti tervet terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: értesítésre: 2016. december 20. 
                4. pont esetén: 2017. januári Képviselő-testületi ülés 
Felelős:  Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
440/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

napirendek tárgyalása sorrendjének módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen szereplő 
előterjesztések tárgyalási sorrendjét módosítja azzal, hogy a 16. napirendet 
– A köznevelési intézmények működtetésének átadása a Tatabányai 
Tankerületi Központ részére – 8. napirendként vitatja meg, s az azt követő 
napirendek számozás eggyel módosul. 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
441/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a köznevelési intézmények működtetésének KLIK részére történő 
átadásáról 

 

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a I/10-248/2016.  számú előterjesztés 1. mellékletét képező, az 

önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok 
és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

2. elfogadja a I/10-248/2016. számú előterjesztés 2. mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

3. felhatalmazza a polgármestert, valamint a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. alapítójaként a Kft. ügyvezetőjét, hogy megkösse a köznevelési 
intézmények állami működtetésbe vételével összefüggésben az 
intézmények működtetésében részt vevő dolgozók átvételére vonatkozó, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületi 
Központjával a jogügyletet. 
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4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a I/10-248/2016.  számú 
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képező megállapodások alapján az 
egyes ingatlanok használata tekintetében szükséges külön 
megállapodásokat megkösse, jognyilatkozatokat megtegye. 

5. 2016. december 31-vel felbontja közös megegyezéssel a Tata, belterület 
17/4/A hrsz.-ú, természetben Tanuszoda bérletére a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülettel kötött bérleti 
szerződést. 

6. elfogadja a I/10-248/2016.  számú előterjesztés 3. mellékletét képező, a 
Tata, belterület 17/4/A hrsz.-ú, természetben Tanuszoda használatára 
vonatkozó szerződést 1500 tanóra igénybevétele esetén 15 E FT + 
ÁFA/tanóra használati díj ellenében, határozatlan időtartamra, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a köznevelési intézmények 
működtetésére az Önkormányzat, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., 
valamint az Intézmények Gazdasági Hivatala között létrejött három oldalú 
megállapodás módosítását előkészítse és aláírja. 

8. visszavonja a 62/2013. (II.27.), valamint a 177/2013. (V.2.) Tata Kt. 
határozatát. 

9. Felkéri a polgármestert az uszoda használat előző évekre vonatkozó 
elszámolásának elvégzésére és felhatalmazza ezzel kapcsolatban a 
használati megállapodás kiegészítésére.  

 
Határidő:  1-3. pont 2016. december 15. 
         4-9. pont 2016. december 31.      
Felelős:     Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
442/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

A Tata, Ipari parkban található 456/7 hrsz.-ú ingatlan bérletére beérkezett 
pályázat elbírálásáról: 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. elfogadja a Village-Park Kft. által a tatai 456/7 hrsz.-ú ingatlanból 5000 m² 
térmértékű területre benyújtott bérleti ajánlatát. 

2. elfogadja a Village-Park Kft.-vel kötendő, a I/10-247/2016. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező bérleti szerződést, valamint a 
I/10-247/2016. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező 
készfizető kezességi szerződést, 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítás ingatlan 
nyilvántartási átvezetését követően a bérleti és a kezesi szerződést 
megkösse. 

 

Határidő: értesítésre: 2016. december 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
443/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tata, Fellner Jakab utca 2. szám alatti ingatlanokról  
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. értékesíti a tatai 462/57 és 462/58 hrsz.-ú ingatlanokat a Napló Kert Kft. 
részére 17.073.000.-Ft + ÁFA vételáron,  

2. felhatalmazza a polgármester a I/10-239/2016. számú előterjesztés 3. 
számú mellékletét képező, a Napló Kert Kft.-vel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására, 

Határidő: értesítésre: 2016. december 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
444/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

A Poki-Bau Kft. kérelméről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
1. térítésmentesen átveszi a Poki-Bau Kft.-től és a Grébics Gép Kft.-től az 

alábbi úttelkeket: 
● a tatai  257 hrsz.-ú, 167 m2 térmértékű ingatlant,  
● a tatai 216/6 hrsz.-ú, 497 m² térmértékű ingatlant,  
● a tatai 320/3 hrsz.-ú, 180 m² térmértékű ingatlant,  
● a tatai 320/9 hrsz.-ú, 1961 m² térmértékű ingatlant. 

2. elfogadja a I/10-242/2016. számú előterjesztés 4. számú mellékletét 
képező, az úttelkek térítésmentes átvételére vonatkozó szerződést és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására,  

3. megvásárolja a Poki-Bau Kft.-től és a Grébics-Gép Kft.-től a  tatai 261/6, 
319, 255, 320/3 és 320/9 hrsz.-ú ingatlanok alatt kiépített 
szennyvízvezetéket és ivóvízvezetéket, 

4. elfogadja a I/10-242/2016. számú előterjesztés 5. számú mellékletét 
képező, a közművek megvételére vonatkozó szerződést és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására 

5. a vételárat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének Magyary terv 
végrehajtásához, pályázati önerőre és tervezésre megnevezésű 
előirányzat terhére biztosítja,  

6. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a költségvetési 
rendelet soron következő módosításkor gondoskodjon,  

7. elfogadja a I/10-242/2016. számú előterjesztés 6. számú mellékletét 
képező, az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlésére 
vonatkozó nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
úttelkek és a kiépített közművek átvételét követően a nyilatkozatot aláírja. 

 



12 
 

Határidő: értesítésre: 2016. december 30. 
                4. pont esetén: 2017. január 30. 
                5. pont esetén: a költségvetési rendelet módosítása 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
445/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

az önkormányzat által megvásárolt vagyonelemekről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
1. a Poki-Bau Kft.-től és a Grébics Gép Kft.-től megvásárolt vagyonelemeket 

mint forgalomképtelen vagyonelemek veszi fel a vagyonkataszterbe az 
alábbi értékekkel: 

● a tatai 257 hrsz.-ú, 167 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant  nettó 48.387.-Ft-tal, 

● a tatai 216/6 hrsz.-ú, 497 m² térmértékű, kivett magánút megnevezésű 
ingatlant nettó 144.000.-Ft-tal,  

● a tatai 320/3 hrsz.-ú, 180 m² térmértékű, kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút megnevezésű ingatlant nettó 378.000.-Ft-tal,  

● a tatai 320/9 hrsz.-ú, 1961 m² térmértékű, kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút megnevezésű ingatlant, a kiépített csapadékcsatornával 
együttesen nettó 12.825.000.-Ft-tal,  

● a 216/6, 319, 255, 320/3 és 320/9 hrsz.-ú ingatlanokon kiépített 
ivóvízvezeték és szennyvízvezeték nettó 2.562.000.-Ft-tal. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkataszterbe történő 
átvezetéshez a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2. pont esetén: 2017. február 28. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
446/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

Tata, Oroszlányi út - Május 1. út által határolt terület hasznosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. pályázat útján értékesíti a tatai 1880/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 948 m2 térmértékű ingatlant. 

2. elfogadja a I/10-228/2016. számú előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező, a tatai 1880/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
948 m2 térmértékű ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati kiírást, 
azzal, hogy az ingatlan minimum árát 20.000.000,-Ft összegben jelöli 
meg. 

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás kiírására.  
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
447/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
tulajdonosi döntés meghozataláról 

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete: 
 

1. meghosszabbítja az Építő Kezek Alapítvánnyal a Tata, Rákóczi u. 5. 
szám alatti, 1700/A/1 hrsz.-ú üzletre kötött bérleti szerződést 2015. 
december 16. napjától 2017. december 16. napjáig, amely további négy 
évvel meghosszabbítható. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a I/10-229/2016. számú előterjesztés 3. 
számú mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2017. január 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
448/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

Tatai Mecénás Közalapítvány kérelméről 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a Tatai Mecénás Közalapítvány részére a Városi Képtár működtetésére, 
a 2016. évben biztosított támogatás összegének felhasználási idejét 
2017. május 31. napjáig meghosszabbítja, 

2. felhatalmazza a polgármestert az I/10-240/2016. számú előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: értesítésre: 2016. december 20. 
                 2. pont esetén: 2016. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
449/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

Tatai Mecénás Közalapítvány kérelméről 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. mint a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon Pk. 60/159/1993/12. sz. 
végzéssel nyilvántartásba vett Tatai Mecénás Közalapítvány alapítója 
támogatja, hogy a Martyn Ferenc Alkotó és Emlékház Alapítvány 
„végelszámolás alatt” meglévő vagyontárgyait, melyek az alábbiak: 
● Budapest Banknál vezetett 10102086-54316400-01000008. számú 
   bankszámlával szembeni követelés,  
● Festmények (Martyn Ferenc által festett, 3 darab 50 x 60 olajfestmény  

– Süllyedő vitorlások, Egymás után, Májusi köszöntő  című -),  
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● Bútorok (Martyn Ferenc kis műtermének és lakószobájának bútorai),  
● Ingatlan (Tata, 2473 hrsz.)  
 

 a Tatai Mecénás Közalapítvány átvegye. 
 

2. Felhatalmazza a Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, 
hogy az átvételhez szükséges lépéseket megtegye. 

 

Határidő: értesítésre: 2016. december 20. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 Lévai Ádám Levente kuratóriumi elnök 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
450/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

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

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  középtávú út- és járda 
felújítási program időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Michl József polgármester  
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
451/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Hálózati csatlakozási szerződés megkötéséről 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. elfogadja a Hálózati csatlakozási szerződésről szóló tájékoztatást 
2. elfogadja a I/10-227/2016. számú előterjesztés mellékletét képező 

Hálózati csatlakozási szerződést, és hozzájárul azokhoz a 
módosításokhoz, kiegészítésekhez, amelyeket a Belügyminisztérium 
szükségesnek tart a Támogatási Szerződés megkötéséhez 

3. felhatalmazza a polgármestert a Hálózati csatlakozási szerződés és a 
Belügyminisztériummal kötendő 100 M Ft támogatási összegről szóló 
Támogatási Szerződés aláírására. 

 

Határidő:2016. december 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
     dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
452/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Bartók Béla Óvoda alapító 

okiratát a következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/288-2/2016. 

 

Módosító okirat 
 

A Tatai Bartók Béla Óvoda a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. 
június 28. napján kiadott, I/11-176/2013.számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

452/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Bartók Béla Óvoda 
 

1.2. A költségvétési szérv 
1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Barto k Bé la u. 7/A. 

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

 

2.  költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1974. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 
 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 
 

2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

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

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 
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3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 

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

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 

tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 
Nkt. 8. § (1) békézdésé alapján az óvoda a gyérmék háromévés korától a tankötélézéttség 
kézdétéig névélő intézmény, ahol – a törvény 5. § (1) békézdés a) pontjában és a (2) 
békézdésbén méghatározottak szérinti – óvodai névélés folyik.  
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 

 kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

6 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 
 
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 
Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 
folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

6.2. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 
inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Bartók Béla Óvoda  125 fő 

6.3. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A. 1927/2 használati jog óvoda 

7. Az alapító okirat 7-22. pontja elhagyásra kerül. 

8. Az alapító okirat záradék pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

7. Záró rendelkezés 
 

Jélén alapí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2013. ju nius 26. napja n kélt I/11-176/2013.okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
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Jélén mo dosí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l  kéll alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2016. december      . 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
453/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Bartók Béla Óvodaegységes szerkezetű 

alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 

 
Okirat száma: III/288-3/2016. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tatai Bartók Béla Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A ko ltsé gvété si sérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Bartók Béla Óvoda 
 

1.2. A költségvétési szérv 
1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Barto k Bé la u. 7/A. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1974. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 
 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 
 

1.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 
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3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 

tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 
Nkt. 8. § (1) békézdé sé alapja n az o voda a gyérmék ha romé vés kora to l a tanko télézéttsé g 
kézdété ig névélo  inté zmé ny, ahol – a to rvé ny 5. § (1) békézdé s a) pontja ban é s a (2) 
békézdé sbén méghata rozottak szérinti – o vodai névélé s folyik. 
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 
 kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

6 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 

Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
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jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

 
 

5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 
folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

6.2. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 
inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Bartók Béla Óvoda  125 fő 

6.3. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A. 1927/2 használati jog óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jélén alapí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2013. ju nius 26. napja n kélt I/11-176/2013. okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
Kelt: Tata, 2016. december      . 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
454/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Geszti Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/288-4/2016. 

Módosító okirat 

A Tatai Geszti Óvoda a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 29. 
napján kiadott, I/1-118/2014.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján – Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 454/2016. (XII.15.) Tata 
Kt. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Gészti Óvoda 

1.2. A költségvétési szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Gésztényé fasor 39. 

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

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1971. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 
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3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 
tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 
 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 
Nkt. 8. § (1) békézdésé alapján az óvoda a gyérmék háromévés korától a tankötélézéttség 
kézdétéig névélő intézmény, ahol – a törvény 5. § (1) békézdés a) pontjában és a (2) 
békézdésbén méghatározottak szérinti – óvodai névélés folyik.  
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 
 kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

6 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

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

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 

Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
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jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 
 foglalkoztatási 

jogviszony 
jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 
folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

 

6.2. A ko znévélé si inté zmé ny taginté zmé nyé(i): 
 tagintézmény mégnévézésé tagintézmény  címé 

1 
Tatai Gészti Óvoda Agostyáni 
Tagintézményé 

2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 19. 

6.3. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 
inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Gészti Óvoda  100 fő 
2 Tatai Gészti Óvoda Agostyáni Tagintézményé  22 fő 

 

6.4. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 2890 Tata, Gesztenye fasor 39. 2003/6 használati jog óvoda 

2 
2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. 
u. 19. 

10115 használati jog óvoda 

7. Az alapító okirat 7-22. pontja elhagyásra kerül. 
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8. Az alapító okirat záradék pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

7. Záró rendelkezés 

Jélén alapí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2014. ma jus 29. napja n kélt I/1-118/2014.okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
 
Jélén mo dosí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l l kéll alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2016. december      . 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 

 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
455/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Geszti Óvodaegységes szerkezetű 

alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Okirat száma: III/288-5/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tatai Geszti Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Gészti Óvoda 

1.2. A költségvétési szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Gésztényé fasor 39. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1971. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szerv 
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2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 

3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 
tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 
 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé:Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 
Nkt. 8. § (1) békézdé sé alapja n az o voda a gyérmék ha romé vés kora to l a tanko télézéttsé g 
kézdété ig névélo  inté zmé ny, ahol – a to rvé ny 5. § (1) békézdé s a) pontja ban é s a (2) 
békézdé sbén méghata rozottak szérinti – o vodai névélé s folyik. 
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

 
4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 

 kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

6 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 
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4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 
Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 
 foglalkoztatási 

jogviszony 
jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 
folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

 

6.2. A ko znévélé si inté zmé ny taginté zmé nyé(i): 
 tagintézmény mégnévézésé tagintézmény címé 

1 
Tatai Gészti Óvoda Agostyáni 
Tagintézményé 

2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 19. 

 
6.3. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 

inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Gészti Óvoda  100 fő 
2 Tatai Gészti Óvoda Agostyáni Tagintézményé  22 fő 

 
6.4. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 
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1 2890 Tata, Gesztenye fasor 39. 2003/6 használati jog óvoda 

2 
2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. 
u. 19. 

10115 használati jog óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jélén alapí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2014. ma jus 29. napja n kélt I/1-118/2014. okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Tata, 2016. december      . 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
456/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kertvárosi Óvoda alapító okiratát 

a következők szerint módosítja: 

 
Okirat száma: III/288-6/2016. 

Módosító okirat 

A Tatai Kertvárosi Óvoda a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. 
november 27. napján kiadott, I/1-231/2014.számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
456/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Kértvárosi Óvoda 

1.2. A költségvétési szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Déa k F. u. 1. 

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

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1970. décémbér 31. 
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2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 

3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 
tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 

4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 
 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

 
4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 

Nkt. 8. § (1) békézdésé alapján az óvoda a gyérmék háromévés korától a tankötélézéttség 
kézdétéig névélő intézmény, ahol – a törvény 5. § (1) békézdés a) pontjában és a (2) 
békézdésbén méghatározottak szérinti – óvodai névélés folyik.  
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 
 kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 
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5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 
 
5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 
Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

 
5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 
folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

 
 
6.2. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 

inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Kértvárosi Óvoda  75 fő 
 
 
6.3. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 
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ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 2890 Tata, Déák F. u. 1. 3426/34 használati jog óvoda 

 
7. Az alapító okirat 7-21. pontja elhagyásra kerül. 
 
8. Az alapító okirat záradék pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7. Záró rendelkezés 
 

Jélén alapí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2014. novémbér 27. napja n kélt I/1-231/2014.okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
 
Jélén mo dosí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2016. december      . 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 
 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
457/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
jóváhagyásáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kertvárosi 
Óvodaegységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Okirat száma: III/288-7/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tatai Kertvárosi Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Kértvárosi Óvoda 
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1.2. A költségvétési szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Déa k F. u. 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1970. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 

3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 
tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

 
4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé:Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 

Nkt. 8. § (1) békézdé sé alapja n az o voda a gyérmék ha romé vés kora to l a tanko télézéttsé g 
kézdété ig névélo  inté zmé ny, ahol – a to rvé ny 5. § (1) békézdé s a) pontja ban é s a (2) 
békézdé sbén méghata rozottak szérinti – o vodai névélé s folyik. 
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 
 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 
 kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció mégnévézésé 
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1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 

Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

 
5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 

folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

 
 

6.2. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 
inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Kértvárosi Óvoda  75 fő 
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6.3. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2890 Tata, Déák F. u. 1. 3426/34 használati jog óvoda 

 
7. Záró rendelkezés 

 
Jélén alapí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2014. novémbér 27. napja n kélt I/1-231/2014. okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Tata, 2016. december      . 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 
 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
458/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fürdő Utcai 
Néphagyományőrző Óvoda alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/288-8/2016. 

Módosító okirat 

A Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda a Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2015. április 29. napján kiadott, III/99-1/2015.számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 458/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1947. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 
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2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 

3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 

3. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 

tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

 
4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 

Nkt. 8. § (1) békézdésé alapján az óvoda a gyérmék háromévés korától a tankötélézéttség 
kézdétéig névélő intézmény, ahol – a törvény 5. § (1) békézdés a) pontjában és a (2) 
békézdésbén méghatározottak szérinti – óvodai névélés folyik.  
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

 
4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 

 kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 
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6 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 
 
4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 

Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

 
5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 

folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

 
 
 

6.2.. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 
inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda  114 fő 
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6.3. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címé ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
réndélkézés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 2890 Tata, Fürdő u. 11. 1660 használati jog óvoda 
 
Jélén mo dosí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2016. december      . 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
459/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda egységes szerkezetű 
alapító okiratának jóváhagyásáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Fürdő utcai 
Néphagyományőrző Óvodaegységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 
Okirat száma: III/288-9/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tatai Fürdő utcai 
Néphagyományőrző Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 
1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda 

1.2. A költségvétési szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Fu rdo  u. 11. 

2. A költségvetési szerv 
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alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1947. décémbér 31. 

2.2. A költségvétési szérv alapítására, átalakítására, mégszüntétéséré jogosult szérv 

2.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

2.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 

3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A némzéti ko znévélé sro l szo lo  2011. é vi CXC. to rvé ny (a 
tova bbiakban: Nkt.) 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s; az Nkt. 4. § 25. pontja szérinti a 
to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmék 
o vodai névélé sé; valamint a gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. 
é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété s 
biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 851020 Óvodai névélés 

 
4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé:Az Nkt. 4. § 1. 1. pontja szérinti o vodai névélé s. Az 

Nkt. 8. § (1) békézdé sé alapja n az o voda a gyérmék ha romé vés kora to l a tanko télézéttsé g 
kézdété ig névélo  inté zmé ny, ahol – a to rvé ny 5. § (1) békézdé s a) pontja ban é s a (2) 
békézdé sbén méghata rozottak szérinti – o vodai névélé s folyik. 
Biztosítja az Nkt. 4. § 25. pontjában foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék 
névélését, gondozását. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosí tja a gyérmék 
é létkora nak mégfélélo  inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st, 
valamint a munkahélyi é tkéztété st. 

 
4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 

 kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 091110 Óvodai névélés, éllátás szakmai féladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
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3 091140 Óvodai névélés, éllátás működtétési féladatai 

4 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

5 096025 Munkahélyi étkéztétés köznévélési intézménybén 

6 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n o vodavézéto  a ll, akit 
Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra 
névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: ko zalkalmazotti 
jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. alapja n. Az 
o vodavézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré gyakorolja. 

 
5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A ko znévélé si inté zmé ny 

6.1.1. tí pusa: o voda 

6.1.2. alapféladata nak jogszaba ly szérinti mégnévézé sé: Az Nkt. 4. § 1.1. pontja szérinti 
o vodai névélé s é s a 4. § 25. pontja szérinti a to bbi gyérmékkél, tanulo val égyu tt 
névélhéto , oktathato  saja tos névélé si igé nyu  gyérmékék, tanulo k o vodai névélé sé é s 
iskolai névélé sé-oktata sa, valamint a Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) 
békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) 
gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 

6.1.3. gazda lkoda sa val o sszéfu ggo  jogosí tva nyok: O na llo  bé r- é s munkaéro  gazda lkoda st 
folytat. Egyé b gazda lkoda si féladatait az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala (Szé khélyé: 
2890 Tata, Bércsé nyi u. 1.) vé gzi, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
jo va hagyott munkamégoszta si méga llapoda s alapja n. Az inté zmé ny ko ltsé gvété si 
élo ira nyzatai félétt téljés jogko rrél réndélkézik. 

 
6.2. A féladatélla ta si hélyénké nt félvéhéto  maxima lis gyérmék-, tanulo lé tsza m a ko znévélé si 

inté zmé ny 

 féladatéllátási hély mégnévézésé tagozat mégjélölésé 
maximális gyérmék-, 
tanulólétszám 

1 Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda  114 fő 
 
6.3. A féladatélla ta st szolga lo  ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címé ingatlan 

helyrajzi 
száma 

 az ingatlan funkciója, 
célja 

1 2890 Tata, Fürdő u. 11. 1660 használati jog óvoda 
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7. Záró rendelkezés 

Jélén alapí to  okiratot 2015. augusztus 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2013. ju nius 28. napja n kélt, Tata Va ros o nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal élfogadott 
III-11-54/2013. okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 
 
 
Kélt: Tata, 2015. április 29. 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 
 
Az államháztartásról szóló törvény végréhajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. réndélét  
5. § (4) békézdésé alapján a Magyar Államkincstár névébén igazolom, hogy jélén alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalt szövégé mégfélél az alapító okiratnak a Tatai Fürdő 
utcai Néphagyományőrző Óvoda 2016. décémbér ….. napján kélt, a 2017. január 1. napjától 
alkalmazandó III/288-8/2016. okiratszámú módosító okirattal végréhajtott módosítása szérinti 
tartalmának. 
 
Kélt: Tatabánya, ….............................................. 
 

P.H. 
 

Magyar A llamkincsta r 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
460/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratának módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági 
Hivatala alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/288-10/2016. 

Módosító okirat 

Az Intézmények Gazdasági Hivatala a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

2015. március 25. napján kiadott, III/65-3/2015. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tata Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 460/2016. (XII. 15.) Tata Kt. határozatára figyelemmel 

– a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézé sé: Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété 

3.1.2. szé khélyé: 2890 Tata, Kossuth té r 1. 

2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: Az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala az o nkorma nyzat 

fénntarta sa ban lévo  gazdasa gi szérvézéttél ném réndélkézo  inté zmé nyék vonatkoza sa ban 

élla tja Az a llamha ztarta sro l szo lo  to rvé ny vé gréhajta sa ro l szo lo  368/2011. (XII. 31.) Korm. 

réndélét 9. § (1) békézdé s szérinti féladatokat: 

Félélős 

a) a költségvétés térvézéséért, az élőirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 

félhasználásának végréhajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, bészámolási és a 

pénzügyi, számvitéli rénd bétartásáért, és 

b) a ko ltsé gvété si szérv é s a hozza  réndélt ko ltsé gvété si szérvék mu ko dtété sé é rt, a 

haszna lata ban lé vo  vagyon haszna lata val, vé délmé vél o sszéfu ggo  féladatok téljésí té sé é rt.  

A gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. é vi XXXI. to rvé ny (a 

tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1)-(3) békézdé sé szérint biztosí tja az 

inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st. 

4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 841117 

Kormányzati és önkormányzati intézményék éllátó, kiségítő 

szolgálatai 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Ma s szérv ré szé ré vé gzétt pé nzu gyi-gazda lkoda si, 
u zéméltété si, égyé b szolga ltata sok. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1)-(3) békézdé sé szérint biztosítja a gyérmék 

élétkorának mégfélélő intézményi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérmékétkéztétést. 

étkéztétést. 

 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 

 kormányzati 

funkciószám 

Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 013360 Ma s szérv ré szé ré vé gzétt pé nzu gyi-gazda lkoda si, u zéméltété si, 
égyé b szolga ltata sok 

2 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

3 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

3. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül. 
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Jélén mo dosí to  okiratot 2017. janua r 1. napja to l kéll alkalmazni. 

Kelt: Tata, 2016. december      . 

P.H. 

Michl Jo zséf 

polga rméstér 
 

 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
461/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkezetű alapító 
okiratának jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági 
Hivatala egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Okirat száma: III/288-11/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Intézmények 
Gazdasági Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézé sé: Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala 
1.2. A ko ltsé gvété si szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Bércsé nyi u. 1. 

 
2.A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1997. március 1. 

2.2. A ko ltsé gvété si szérv jogélo d ko ltsé gvété si szérvé nék 

 mégnévézésé székhélyé 

1 
Vaszary János Általános Iskola 
gazdasági szérvézété  

2890 Tata, Országgyűlés tér 4.  
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3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézé sé: Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété 

3.1.2. szé khélyé: 2890 Tata, Kossuth té r 1. 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: Az Inté zmé nyék Gazdasa gi Hivatala az o nkorma nyzat 
fénntarta sa ban lévo  gazdasa gi szérvézéttél ném réndélkézo  inté zmé nyék vonatkoza sa ban 
élla tja Az a llamha ztarta sro l szo lo  to rvé ny vé gréhajta sa ro l szo lo  368/2011. (XII. 31.) Korm. 
réndélét 9. § (1) békézdé s szérinti féladatokat:  
Félélős  

a) a költségvétés térvézéséért, az élőirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 

félhasználásának végréhajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, bészámolási és a 

pénzügyi, számvitéli rénd bétartásáért, és 

b) a ko ltsé gvété si szérv é s a hozza  réndélt ko ltsé gvété si szérvék mu ko dtété sé é rt, a 

haszna lata ban lé vo  vagyon haszna lata val, vé délmé vél o sszéfu ggo  féladatok téljésí té sé é rt.  

A gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  1997. é vi XXXI. to rvé ny (a 

tova bbiakban: Gyvt.) 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1)-(3) békézdé sé szérint biztosí tja az 

inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén kí vu li) gyérméké tkéztété st. 

4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 841117 
Kormányzati és önkormányzati intézményék éllátó, kiségítő 
szolgálatai 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Ma s szérv ré szé ré vé gzétt pé nzu gyi-gazda lkoda si, 
u zéméltété si, égyé b szolga ltata sok.  
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1)-(3) békézdé sé szérint biztosítja a gyérmék 

élétkorának mégfélélő intézményi és szünidéi (intézményén kívüli) gyérmékétkéztétést, 

valamint a munkahélyi étkéztétést. 

 

 

 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 

 kormányzati 

funkciószám 

Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 013360 Ma s szérv ré szé ré vé gzétt pé nzu gyi-gazda lkoda si, u zéméltété si, 
égyé b szolga ltata sok 

2 096015 Gyérmékétkéztétés köznévélési intézménybén 

3 096025 Munkahélyi étkéztétés bölcsődébén 

3 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés 

4.5. A költségvétési szérv illétékésségé, működési térülété: Tata város közigazgatási térülété 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n igazgato  a ll, akit Tata 
Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott ido tartamra bí z 
még.  
A foglalkoztatására és mégbízására irányadó jogszabály: közalkalmazotti jogviszony, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. Az égyé b munka ltato i jogokat 

a polga rméstér gyakorolja. 

5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 

jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 

jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint égyéb törvényék módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény 

6.Záró rendelkezés 

Jélén alapí to  okiratot 2015. a prilis 1. napja to l kéll alkalmazni, ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si 
szérv 2014. novémbér 27. napja n kélt, Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété a ltal 
élfogadott III-19-8/2014. okiratsza mu  alapí to  okiratot visszavonom. 

Kélt: Tata, 2015. március 25. 

P.H. 

Michl Jo zséf 

polga rméstér 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végréhajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. réndélét  

5. § (4) békézdésé alapján a Magyar Államkincstár névébén igazolom, hogy jélén alapító okirat 

módosításokkal égységés szérkézétbé foglalt szövégé mégfélél az alapító okiratnak a Intézményék 

Gazdasági Hivatala 2016. décémbér ….. napján kélt, a 2017. január 1. napjától alkalmazandó 

III/288-10/2016. okiratszámú módosító okirattal végréhajtott módosítása szérinti tartalmának. 

Kélt: Tatabánya, ….............................................. 
P.H. 

 

Magyar A llamkincsta r 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
462/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Csillagsziget Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget Bölcsőde alapító 
okiratát a következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/65-4/2016. 

Módosító okirat 

A Csillagsziget Bölcsőde a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. február 
25. napján kiadott, III/65-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

462/2016. (XII.15.)  Tata Kt. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  

1997. é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 42. § (1) békézdé sé szérinti gyérmékék 
napko zbéni élla ta sa, szakszéru  gondoza sa, névélé sé, bo lcso dé; valamint a Gyvt. 21. § (1) 
békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén 
kí vu li) gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 
4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 

 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 889110 Bölcsődéi éllátás 
 
4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az intézmény a gyérmékék napközbéni 

éllátásaként mégszérvézi a családban élő gyérmékék élétkorának mégfélélő nappali 
félügyélétét, gondozást, névélést, foglalkoztatást és étkéztétést azon gyérmékék számára, 
akiknék szüléi, névélői, gondozói munkavégzésük, munkaérő-piaci részvétélt élőségítő 
programban, képzésbén való részvétélük, bétégségük vagy égyéb ok miatt napközbéni 
éllátásukról ném tudnak gondoskodni. 
Biztosítja 20 hétés kortól 3 évés korig a gyérmékék napközbéni éllátását. 
Biztosítja a 3. élétévét bétöltött, dé tésti vagy széllémi féjléttségi szintjé alapján az óvodai 
névélésré még ném érétt gyérmékék névélését, gondozását légféljébb a gyérmék 4. 
élétévénék bétöltését kövétő augusztus 31. napig. 
Biztosítja – a szaké rto i bizottsa g szaké rto i vé lémé nyé alapja n, intégráltan, vagy spéciális 
csoportban – a némzéti köznévélésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában 
foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék névélését, gondozását légféljébb annak 
az évnék az augusztus 31. napjáig, amélyik évbén a gyérmék a 6. élétévét bétölti. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosítja a gyérmék 
élétkorának mégfélélő intézményi és szünidéi (intézményén kívüli) gyérmékétkéztétést, 
valamint a munkahélyi étkéztétést. 
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4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 
 kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 104031 Gyérmékék bölcsődéi éllátása 

2 104035 Gyérmékétkéztétés bölcsődébén, fogyatékosok nappali intézményébén 

3 104036 Munkahélyi étkéztétés bölcsődébén  

4 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés  

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 
 
Jélén módosító okiratot 2017. január 1. napjától kéll alkalmazni. 
 

Kelt: Tata, 2016. december     . 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 

 
 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
463/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata  

a Csillagsziget Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratának 
jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget Bölcsőde 
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Okirat száma: III/65-5/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csillagsziget Bölcsőde 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A ko ltsé gvété si szérv 

1.1.1. mégnévézésé: Csillagszigét Bölcsődé 

1.2. A költségvétési szérv 

1.2.1. szé khélyé: 2890 Tata, Ú j u t 14/a. 

 

2. A költségvetési szerv 
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alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvétési szérv alapításának dátuma: 1980. décémbér 31. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A ko ltsé gvété si szérv ira nyí to  szérvé nék 

3.1.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzat Képvisélő-téstülété 

3.1.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvétési szérv fénntartójának 

3.2.1. mégnévézésé: Tata Város Önkormányzata 

3.2.2. székhélyé: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A ko ltsé gvété si szérv ko zféladata: A gyérmékék vé délmé ro l é s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  
1997. é vi XXXI. to rvé ny (a tova bbiakban: Gyvt.) 42. § (1) békézdé sé szérinti gyérmékék 
napko zbéni élla ta sa, szakszéru  gondoza sa, névélé sé, bo lcso dé; valamint a Gyvt. 21. § (1) 
békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint az inté zmé nyi é s szu nidéi (inté zmé nyén 
kí vu li) gyérméké tkéztété s biztosí ta sa, illétvé a munkahélyi é tkéztété s. 

 

4.2. A ko ltsé gvété si szérv fo tévé kénysé gé nék a llamha ztarta si szaka gazati bésorola sa: 
 szakágazat száma szakágazat mégnévézésé 

1 889110 Bölcsődéi éllátás 
 

4.3. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé: Az intézmény a gyérmékék napközbéni 
éllátásaként mégszérvézi a családban élő gyérmékék élétkorának mégfélélő nappali 
félügyélétét, gondozást, névélést, foglalkoztatást és étkéztétést azon gyérmékék számára, 
akiknek szüléi, névélői, gondozói munkavégzésük, munkaérő-piaci részvétélt élőségítő 
programban, képzésbén való részvétélük, bétégségük vagy égyéb ok miatt napközbéni 
éllátásukról ném tudnak gondoskodni. 
Biztosítja 20 hétés kortól 3 évés korig a gyérmékék napközbéni éllátását. 
Biztosítja a 3. élétévét bétöltött, dé tésti vagy széllémi féjléttségi szintjé alapján az óvodai 
névélésré még ném érétt gyérmékék névélését, gondozását légféljébb a gyérmék 4. 
élétévénék bétöltését kövétő augusztus 31. napig. 
Biztosítja – a szaké rto i bizottsa g szaké rto i vé lémé nyé alapja n, intégráltan, vagy spéciális 
csoportban – a némzéti köznévélésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában 
foglaltak szérinti sajátos névélési igényű gyérmékék névélését, gondozását légféljébb annak 
az évnék az augusztus 31. napjáig, amélyik évbén a gyérmék a 6. élétévét bétölti. 
A Gyvt. 21. § (1) békézdé sé é s a 21/A. § (1) é s (3) békézdé sé szérint biztosítja a gyérmék 
élétkorának mégfélélő intézményi és szünidéi (intézményén kívüli) gyérmékétkéztétést, 
valamint a munkahélyi étkéztétést. 

4.4. A ko ltsé gvété si szérv alaptévé kénysé gé nék korma nyzati funkcio  szérinti mégjélo lé sé: 
 kormányzati 

funkciószám 
Kormányzati funkció mégnévézésé 

1 104031 Gyérmékék bölcsődéi éllátása 

2 104035 Gyérmékétkéztétés bölcsődébén, fogyatékosok nappali intézményébén 

3 104036 Munkahélyi étkéztétés bölcsődébén  
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4 104037 Intézményén kívüli gyérmékétkéztétés  

 
4.5. A ko ltsé gvété si szérv illété késsé gé, mu ko dé si téru lété: Tata va ros ko zigazgata si téru lété 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A ko ltsé gvété si szérv vézéto jé nék mégbí za si réndjé: Az inté zmé ny é lé n bo lcso dévézéto  a ll, 
akit Tata Va ros O nkorma nyzat Ké pvisélo -téstu lété pa lya zat u tja n, 5 é v hata rozott 
ido tartamra névéz ki. Jogviszonya ra é s a vézéto i mégbí za sa ra ira nyado  jogszaba ly: 
ko zalkalmazotti jogviszony, a ko zalkalmazottak joga lla sa ro l szo lo  1992. é vi XXXIII. tv. 
alapja n. A bo lcso dévézéto  félétti égyé b munka ltato i jogokat Tata Va ros Polga rméstéré 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvétési szérvnél alkalmazásban álló szémélyék jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 mégbízási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jélén alapí to  okiratot a to rzsko nyvi nyilva ntarta sba to rté no  béjégyzé s napja to l kéll alkalmazni, 
ézzél égyidéju lég a ko ltsé gvété si szérv 2014. ju nius 26. napja n kélt I/1-148/2014. okiratsza mu  
alapí to  okiratot visszavonom. 
 
Kélt: Tata, 2016. fébruár 29. 
 

P.H. 
 

Michl Jo zséf 
polga rméstér 

 

Az államháztartásról szóló törvény végréhajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. réndélét  
5. § (4) békézdésé alapján a Magyar Államkincstár névébén igazolom, hogy jélén alapító okirat 
módosításokkal égységés szérkézétbé foglalt szövégé mégfélél az alapító okiratnak a Csillagszigét 
Bölcsődé 2016. décémbér ….. napján kélt, a 2017. január 1. napjától alkalmazandó III/65-4/2016. 
okiratszámú módosító okirattal végréhajtott módosítása szérinti tartalmának. 
 
Kélt: Tatabánya, ….............................................. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
464/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

az önkormányzat által kötött közoktatási, közművelődési 
megállapodások és a szociális, valamint gyermekjóléti ellátási 

szerződések értékeléséről 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 
Alapítványi Óvoda beszámolóját a 2016. évi feladatellátásról. 
 

2. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 
Alapítványi Bölcsőde beszámolóját a 2016. évi feladatellátásról. 
 

 
3. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pötörke 

Népművészeti Egyesület 2016. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 
 

4. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TIT Komárom-
Esztergom Megyei Egyesület 2016. évi közművelődési programjairól 
szóló beszámolóját. 
 

 
5. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kenderke 

Néptáncegyesület 2016. évi közművelődési programjairól szóló 
beszámolóját. 

 

Határidő: értesítésre: 2016. december 21. 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
465/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

A Kiskenderke Családi Napközire vonatkozó ellátási szerződés 
közös megegyezéssel történő felbontásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a Tatai Református Egyházközséggel a Kiskenderke Családi Napközire 
kötött ellátási szerződést 2016. december 31-ei hatállyal közös 
megegyezéssel felbontja. 

2. szándékát fejezi ki arra, hogy a 2017. január 1-jétől működő családi bölcsőde 
tekintetében ellátási szerződést kíván kötni. 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:      Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
467/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a tatai 1. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a PEDMED Eü. Szolg. Bt-vel (2890 Tata, Kastély tér 9., képviseli: Dr. Kálovics 
Erzsébet) kötött– a tatai 1. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
vonatkozó – feladat-ellátási szerződés 13. és 16. pontját – 2017. január 1-jei 
hatályba léptetéssel – a következőre módosítja: 
 

„Feladat-ellátási szerződés 
a tatai 1. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére 

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Tata Város Önkormányzata 
 

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

 
másrészről 
 
PEDMED Eü. Szolg. Bt. 
 

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

 
(mint feladatátvevő, továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon, helyen 
és az alábbi feltételekkel: 
…. 
13. Vállalkozó hetente 15 órát rendel, a rendelési idő kialakítása során 

egyeztet az Önkormányzattal. A rendelési időt az alábbiak szerint 
biztosítja: 

 

Páros hét: 
Hétfő:   8.00 - 11.00 óráig 
Kedd:   8.00 - 11.00 óráig 
Szerda:   8.00 - 11.00 óráig 
Csütörtök:   8.00 - 11.00 óráig 
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Péntek:   8.00 - 11.00 óráig 
 
Páratlan hét: 

Hétfő: 13.00 - 16.00 óráig 
Kedd: 13.00 - 16.00 óráig 
Szerda: 13.00 - 16.00 óráig 
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig 
Péntek: 13.00 - 16.00 óráig 

 
Tanácsadás: 

Csütörtök 11.00 - 12.30 óráig 
... 
 
16. Vállalkozó bármely okból történő távolléte, akadályoztatása esetén 

helyettesítéséről maga köteles gondoskodni és ennek anyagi vonzatát 
viselni. (Kivéve ha jogszabályban foglalt kötelezettségének tesz eleget 
(pl.: honvédelmi, katasztrófavédelmi kötelezettség)) 
Helyettesítő orvos neve: Dr. Németh Ágnes 
Helyettesítés helyszíne: Tata, Kossuth tér 5.  

 
A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Tata, 2016. …...................... 
 
 …………………………………….. ………………………………… 
 Michl József Dr. Kálovics Erzsébet 
 Tata Város Önkormányzata PEDMED Eü. Szolg. Bt. 
 polgármester vállalkozó” 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
468/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a tatai 5. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a MiltradeKft-vel (2890 Tata, Hősök tere 6/a., képviseli: Dr. Németh Ágnes) 
kötött – a tatai 5. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó – 
feladat-ellátási szerződés 13. és 16. pontját  – 2017. január 1-jei hatályba 
léptetéssel – a következőre módosítja: 
 

„Feladat-ellátási szerződés 
a tatai 5. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
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amely létrejött egyrészről: 
 
Tata Város Önkormányzata 
 

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

 
másrészről 
 
Miltrade Kft. 
 

székhelye: 2890 Tata, Hősök tere 6/a. 
adószáma: 10702143-1-11 
stat. számjele: 10702143-8621-113-11 
képviseli: Dr. Németh Ágnes 

 
(mint feladatátvevő, továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon, helyen 
és az alábbi feltételekkel: 
 
13. Vállalkozó hetente 15 órát rendel, a rendelési idő kialakítása során 

egyeztet az Önkormányzattal. A rendelési időt az alábbiak szerint 
biztosítja: 
 

Páros hét: 
Hétfő: 13.00 - 16.00 óráig 
Kedd: 13.00 - 16.00 óráig 
Szerda: 13.00 - 16.00 óráig 
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig 
Péntek: 13.00 - 16.00 óráig 

Páratlan hét: 
Hétfő:   8.00 - 11.00 óráig 
Kedd:   8.00 - 11.00 óráig 
Szerda:   8.00 - 11.00 óráig 
Csütörtök:   8.00 - 11.00 óráig 
Péntek:   8.00 - 11.00 óráig 

 
Tanácsadás: 

Kedd 11.00 - 12.30 óráig 
... 
 
 
16. Vállalkozó bármely okból történő távolléte, akadályoztatása esetén 

helyettesítéséről maga köteles gondoskodni és ennek anyagi vonzatát 
viselni. (Kivéve ha jogszabályban foglalt kötelezettségének tesz eleget 
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(pl.: honvédelmi, katasztrófavédelmi kötelezettség)) 
Helyettesítő orvos neve: Dr. Kálovics Erzsébet 
 Dr. Seprődi Bence 
Helyettesítés helyszíne: Tata, Kossuth tér 5. 

 
 
A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Tata, 2016. …........................ 
 
 
 …………………………………….. ………………………………… 
 Michl József Dr. Németh Ágnes 
 Tata Város Önkormányzata Miltrade Kft. 
 polgármester vállalkozó” 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
469/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
  
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
470/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Igazgatási szünet elrendelése a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban 
  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási, Dunaszentmiklósi és Neszmélyi 
Kirendeltségein 2016. december 27. napjától december 30. napjáig (4 
munkanap) igazgatási szünetet rendel el. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet ideje alatt az ügyelet biztosítására 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
                         
Határidő: közlésre 2016. december 20. 
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

471/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 
Tata Város Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervéről 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzata 
2017. évi ellenőrzési tervét a I/10-210/2016. sz. előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
Határidő: 2017. december 31-ig folyamatos 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
472/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a Humán és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán és Ügyrendi Bizottság 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő:  2016. december 31. értesítésre 
Felelős:      Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
473/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2016. évi beszámolójáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság 2016. éves tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
474/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a Tata testvérvárosi kapcsolatai keretében 2016-ban történt 
eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tata testvérvárosi kapcsolatai 
keretében 2016-ban történt eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
475/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Beszámoló elfogadásáról 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-244/2016. sz. 
előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármester két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
476/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a balatonszepezdi 1400 hrsz-ú tábor hasznosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2016. (VI.29.) Tata Kt. 
határozat – balatonszepezdi 1400 hrsz-ú tábor hasznosítása - végrehajtási 
idejét a 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
477/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Borostyán ház jövőbeni hasznosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 349/2016. (IX.29.) Tata Kt. 
határozat - Borostyán ház jövőbeni hasznosítása - végrehajtási határidejét 
2017. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
 

Határidő:  2017. június 30. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
478/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a Kőkúti Általános Iskolában lévő jégpálya infrastruktúra fejlesztése és a 
2016-17. évi üzemeltetésének támogatásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jégpálya 
infrastruktúra fejlesztése céljából a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel kötött 
támogatási szerződés módosításáról szóló tájékoztatást. 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
479/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Tatai Fényes Fürdő Kft. részére nyújtott tagi kölcsönökről 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Tatai Fényes Fürdő Kft. részére nyújtott és 2016. december 31. napján 
lejáró tagi kölcsönök visszafizetésének határidejét 2017. december 31. 
napjáig meghosszabbítja,  

2. felhatalmazza a polgármestert az  I.10-244/2016. sz. előterjesztés  1. 
mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: értesítésre: 2016. december 20. 
Felelős:   Michl József polgármester 
      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
480/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Tata, 15325/1 hrsz.-ú ingatlan – Tata, Újhegy Benczúr Gyula út melletti 
terület – jövőbeni hasznosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 376/2016. (X.27.) 
Tata Kt. határozatának 1. pontját akként, hogy az eredeti szöveg helyébe az 
alábbi szöveg kerül:„1. megvásárolja a tatai 15325/1 hrsz.-ú ingatlant bruttó 
7.650.000.-Ft-ért azzal, hogy a vételárba az eladó 244.242.-Ft összegű 
közműfejlesztési hozzájárulás tartozása beszámításra kerül, és a fennmaradó 
bruttó 7.405.758.-Ft-ot fizeti meg az önkormányzat eladó részére.” 
 

Határidő: értesítésre: 2016. december 20. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
481/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 
a Szent Kereszt Plébánia kérelméről 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 241/2014. (VI.26.) Tata Kt. határozata alapján a Szent Kereszt 
Plébániahivatal részére, a Szent Kereszt Templom nagyharangjának és 
toronyóráinak felújítására nyújtott 1.500.000.-Ft összegű támogatás 
felhasználásának határidejét 2017. április 30. napjáig meghosszabbítja. 

2. felhatalmazza a polgármestert az I/10-244/2016. sz. előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítás aláírására. 
 

Határidő: értesítésre: 2016. december 20. 
                 2. pont esetén: 2016. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
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                dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
482/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a Kőkúti Általános Iskolában lévő jégpálya 2016-17. évi üzemeltetésének 
tervéről és a fenntarthatóságának koncepciójáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. tájékoztatóját a Kőkúti Általános Iskolában lévő jégpálya 2016-
17. évi üzemeltetésének tervéről és a fenntarthatóságának koncepciójáról. 
Határidő: értesítésre 2016. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
483/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

Szakmai Képzésért Közalapítvány megszüntetéséről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésére hivatkozással 
kezdeményezi a Szakmai Képzésért Közalapítvány 2016. december 31–
i hatállyal történő megszüntetését a Tatabányai Törvényszéken, 
tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más szervezeti 
keretben hatékonyabban megvalósítható.  

2. kijelenti, hogy a Szakmai Képzésért Közalapítványnak az OTP Bank Tata, 
Ady Endre u. 1-3. szám alatti fiókjánál vezetett bankszámláján található 
113.179.- Ft pénzösszegen felül egyéb vagyona nincs. A Szakmai 
Képzésért Közalapítvány ezt a 113.179.- Ft összeget a banki 
elszámolások fedezésére használhatja fel, amennyiben ezt követően 
marad még pénzösszeg ezen a számlán, úgy azt az alapító a Tatabányai 
SZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
működtetése céljából a Tatabányai Szakképzési Centrum részére átadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az esetleges 
pénzeszköz átadásról szóló szerződést megkösse a Tatabányai 
Szakképzési Centrummal. A Képviselő-testület felkéri a Szakmai 
Képzésért Közalapítványt, hogy erről a nyilvánosságot tájékoztatja. 

3. kijelenti, hogy a Szakmai Képzésért Közalapítvány ellen nincs 
folyamatban bírósági, végrehajtási, egyéb hatósági eljárás. 

4. kijelenti, hogy a Szakmai Képzésért Közalapítványnak nincs olyan 
követelése, amelyet nem érvényesített volna. 

5. kijelenti, hogy a Szakmai Képzésért Közalapítványnak nincs tartozása a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve Tata Város Önkormányzatával 
szemben. 

6. megköszöni a Szakmai Képzésért Közalapítvány kuratóriumának és 
felügyelő bizottságának: Kaszál József kuratóriumi elnöknek, Ádám 
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Árpád kuratóriumi titkárnak, Balogh István, Németh Tamás, Riszter 
Jánosné, Tatai - Tóth András kuratóriumi tagoknak, valamint Karsainé 
Haris Hajnalka, Gazda- Pusztainé Véber Gabriella, Lippai Sándor 
felügyelő szerv tagjainak a közalapítvány érdekében végzett munkáját. 

7. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szakmai Képzésért Közalapítvány 
megszüntetését kezdeményezze, valamint a megszüntetésre irányuló 
eljárás során eljárjon a Tatabányai Törvényszéken, és az ehhez 
szükséges okiratokat aláírja, nyilatkozatokat tegye meg. 

 

Határidő: a bírósághoz történő megküldésre 2016. december 23. 
Felelős: Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
484/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozata 

a Kismosó-patak mederrendezése tárgyában vis maior pályázat 
benyújtásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-244/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltakat elfogadja, és az alábbi nyilatkozatot teszi: 
 

1. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Kismosó-patak 
mederrendezése tárgyában vis maior pályázat benyújtására, valamint az 
azzal kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére, és dokumentum 
aláírására.  

2. Tata Város Önkormányzata hozzájárul, hogy 

 a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, helyreállítás 
összköltségét, a védekezés, helyreállítási megvalósítási helyét, 
időpontját nyilvánosságra hozzák; 

 a Magyar Államkincstár beszedési megbízást nyújtson be Tata 
Város Önkormányzata fizetési számlájával szemben. 

3. Tata Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy  

 a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának a vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben 
meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul; 

 a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik; 

 vállalja a károsodott területnek a költséghatékonyság és 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 
helyreállítását; 

 saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 
megoldani; 

 adósságrendezési eljárás alatt nem áll; 

 a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 4. § (3) bekezdés k) 
pontjában foglaltaknak megfelelően pályázata nem esik a vis 
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maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 1 § (4) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok alá; 

 az adott káreseménnyel kapcsolatban korábban, illetve ezzel 
egyidejűleg pályázatot nem nyújtott be; 

 amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
57/A § (1) bekezdésében meghatározott jogosulatlan igénybevétel 
valósulna meg, úgy a jogosulatlanul igénybevett támogatásról 
lemond. 

4. Tata Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
korábbi vis maior támogatási kérelméhez kapcsolódóan, adott évi vis 
maior támogatási döntésből eredően az önkormányzatnak visszafizetési 
kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a 
megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 

Határidő: a pályázat benyújtására 2016. december 15. 
Felelős: Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző  
 
 
T a t a ,  2016. december  15. 
 
 
                                                                           dr. K ó r ó s i   Emőke 
                                                                  Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
                                                                                       Jegyzője 
 
 
 

 

 

 


