
K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 
megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
460/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

az október 26-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I-45-33/2011. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja a mai ülésen, 
melyre sürgősségi indítványként felveszi a „Rendelet-tervezet a természeti 
értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló  21/1999. 
(VII.10.) sz. rendelet módosítására –  Első olvasat”  és „Az Eötvös József 
Gimnázium kollégiumával kapcsolatos döntés meghozatala” c. előterjesztést.

Tata Város Önkormányzati Képvisel ő-testületének
30/2011.(X.28.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésé ről
szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módos ításáról

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
461/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata
a fejlesztési feladatok áttekintésér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy 

1. a költségvetési koncepcióval egyidejűleg készüljön előterjesztés, 
amelyben kerüljenek áttekintésre a képviselő-testület által eddig 
elfogadott fejlesztési feladatok, és azok forrásoldala.

2. a rendelkezésre álló források figyelembevételével kerüljenek beépítésre 
a 2012. évi költségvetési rendeletbe a fejlesztési feladatok.

Határid ő: 1.pont: 2011. novemberi képviselő-testületi ülés
                  2.pont: 2012. évi költségvetési rendelet–tervezet készítése 

 – 2012. januári képviselő-testületi ülés



Felelős:     Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
462/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

a természeti értékek védelmér ől és a természetvédelem helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Réti 
8.sz. tó ideiglenes védetté nyilvánításának lehetőségét vizsgálja meg.

Határid ő: 2011. november 10.
Felelős:   Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
463/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata

Az Eötvös József Gimnázium kollégiumával kapcsolato s döntés 
meghozataláról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. tudomásul veszi a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatójának 

tájékoztatóját az Eötvös József Gimnázium kollégiumával kapcsolatban.
2. felkéri a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatóját, hogy folytasson le 

tárgyalásokat a kollégium elhelyezésére vonatkozóan, és a 
lehetőségeket terjessze a soron következő testületi ülésre, továbbá a 
kollégium további működtetéséről egyeztessen a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatallal.

3. felkéri a polgármestert, hogy a Tatai Városkapu Zrt.-vel kötött 
ingatlanhasznosítási szerződés módosítását készítse elő.

Határid ő: 2-3. pont esetén: novemberi testületi ülés.
Felelős:    Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző
     Berczelly Attila vezérigazgató

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
464/2011. (X. 27.) Tata Kt határozata

a Tata Ifjúsági Kártya többletigényekhez szükséges  pénzügyi fedezet 
biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es tanévet 
kezdő tanulók részére biztosítandó Ifjúsági Tata Kártya gyártásához 
652.000 Ft-ot biztosít a 2011. évi költségvetés működési céltartaléka 
terhére.

Határid ő: 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
465/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

a Pons Danubii EGTC Magyarország - Szlovákia Határo n Átnyúló 
Együttm űködési Program 2011. évi pályázat tatai vonatkozása iról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1. elfogadja a Pons Danubii EGTC Magyarország - Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program 2011. évi pályázatairól szóló 
beszámolót

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tata, Fazekas u. 62. 
(Kőfaragó ház) épületének felújításához és a pályázat benyújtásához 
szükséges engedélyezési tervek elkészítésére tervezési szerződést 
kössön a Páhy és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft-vel bruttó 
1. 650 ezer Ft értékben a 2011. évi  költségvetés tervezések sporttal 
összefüggő feladatokra költségvetési sor terhére

Határid ő: 2011. október 28. 
Felelős: Michl József polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
466/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata

Az energia ültetvénnyel kapcsolatos döntésr ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. elfogadja a Tatai Városgazda Nonprofit Kft-nek és a Tatai 

Távhőszolgáltató Kft-nek, az energia ültetvényről szóló 
beszámolóját. 

2. a Tatai Városgazda Nonprofit Kft-nek és a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft-nek, az energia ültetvényről szóló beszámolójához kiegészítésül 
kéri a termeltető szervezet kijelölését, valamint a termelésbe 
bevonható konkrét földterületek megjelölését, és azt, hogy 40 ha 
tekintetében a vonatkozó üzleti tervet készíttesse el.

Határid ő: 2011. november 29.
Felelős:   Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
467/2011(X.27.) Tata Kt. Határozata

A Tatai Távh ő Kft válságtervével kapcsolatos beszámolóról, tagi kölcsön 
nyújtásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
jogait gyakorló alapító a KEOP-2011-5.4.0 kódszámú, a távhő vezeték 
korszerűsítésre vonatkozó pályázat keretében a Tatai Távhőszolgáltató Kft. 
részére tagi kölcsönként, vagy a Tatai Távhőszolgáltató Kft. által 
igénybeveendő esetleges pénzintézeti kölcsönhöz nyújtott készfizető 
kezességvállalás keretében biztosítja a szükséges mértékű önerőt. Felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgálja meg a finanszírozási lehetőségeket, és az erről 
szóló tájékoztatást, valamint a távhő hosszú távú működtetésére vonatkozó 
koncesszionális javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határid ő: 2011.november 15.
Felelős:  Michl József polgármester

    Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
468/2011.(X.27.) Tata Kt. Határozata

a Tatai Távh ő Kft októer havi beszámolójáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. jogait gyakorló alapító a társaság pénzügyi helyzetéről, működéséről, a 
gazdasági nehézségeiről, és az ezek megoldását célzó intézkedésekről szóló 
októberi beszámolóját elfogadja.

Határid ő: értesítésre – 2011. november 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata város Önkormányzati Képvisel ő-testületének 
469/2011. (X.27.) Tata KT. határozata

a Naplókert utcai Gazdasági Kereskedelmi-szolgáltat ói övezet szerkezeti 
és szabályozási terve módosításának kezdeményezésér ől

Tata város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi 
1. a 0353/6 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását,
2. a Tata, Naplókert utcai gazdasági kereskedelmi-szolgáltatói övezet, 

szerkezeti és szabályozási tervének módosítását,  a tatai 257, a 261/1, 
a 320 és a 0353/6 helyrajzi számú ingatlanok kisvárosi lakó övezetbe 
sorolását
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az ingatlantulajdonosok költségvállalása mellett. 
A terület fejlesztési feladatait  településrendezési szerződésbe kell foglalni.
A tervezési terület a I/8-258/2011 számú előterjesztés 2. melléklete.

Határid ő: a településrendezési szerződés megkötésére: a szabályozási terv 
államigazgatási egyeztetésének lezárását követő 30. nap
a szabályozásra: 2012. október 31.

Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
470/2011. (X.27.) Tata KT határozata

a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának  módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény 
alapító okiratát a következők szerint módosítja:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

1. Az alapító okirat bevezető része a következőre módosul:
„Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §. (1) és (2) bekezdése 
alapján a SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY alapító okiratáról szóló 
179/2009. /V.27./ sz., 336/2009. /IX.30./ sz., a 417/2009. /XI.13./ sz., a 
175/2011. (IV. 27.) sz., valamint a 470 /2011. (X. 27.) sz. határozatait egységes 
szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 4. pontja a következőre módosul:
„4. Címe: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
   

3. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:
„5. Székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.”

4. Az alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:
    „ 6. Telephelyei: 2890 Tata, Almási u. 43.

          2890 Tata, Petőfi S. u. 16.
           2890 Tata, Kocsi u. 13.”

5. Az alapító okirat 17. pontja a következőre módosul:
„17. Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapszolgáltatásokat.
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
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- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok)
- közösségi ellátások

Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást:
- éjjeli menedékhely

Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátásokat:

- gyermekjóléti szolgálat,
-

Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat:
- kábítószer elterelés
- lakótelepi settlement

6. Az alapító okirat 19. pont ja a következők szerint módosul és kiegészül: 
„19. Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
szociális, illetve gyermekvédelmi szakmai egységek működnek:

- Hajléktalanok Nappali Melegedője
  Címe: Tata, Almási u. 43.
  Férőhelye: 30 fő
- Fogyatékosok Nappali Intézménye
  Címe: Tata, Deák F. u. 5.
  Férőhely: 25 fő
- Kocsi utcai Idősek Klubja
  Címe: Tata, Kocsi u. 13.
  Férőhelye: 30 fő
- Petőfi Sándor utcai Idősek Klubja
  Címe: Tata, Petőfi S. u. 16.
  Férőhelye: 35 fő
- Kertvárosi Idősek Klubja
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
  Férőhelye: 30 fő
- Étkeztetés
  Címe: Tata, Petőfi S. u. 16.
  engedélyezett létszám: 65 fő
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
- Családsegítő Szolgálat
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
- Támogató Szolgálat
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
- Házi Segítségnyújtás
  Címe: Tata, Petőfi S. u. 16.
- Közösségi ellátások
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.

Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szakosított ellátást biztosító intézmény működik:

−  Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye,
    Címe: Tata, Almási u. 43.

 Férőhelye: 2010. március 31-ig: 20 fő.
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 Férőhelye 2010. április 1-jétől : 25 fő.
Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátási szervezeti egységek működnek:

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

Tata, 2011. október 26.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző 

ZÁRADÉK:

1. A módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete 
470/2011./X. 27./ sz. határozatával fogadta el.

2. Jelen módosító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba.

3. A  módosító  okirattal  Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a 
176/2010./IV.27./ sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt 
alapító okiratot módosította.

Határid ő: 2011. október 31.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
471/2011. (X. 27.) Tata KT határozata

a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának  egységes 
szerkezetbe foglalásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó 
Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §. (1) és (2) bekezdése alapján a 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY alapító okiratáról szóló 179/2009. /V.27./ 

sz., 336/2009. /IX.30./ sz., a 417/2009. /XI.13./ sz., a 175/2011. (IV. 27.) sz., 
valamint a 470 /2011. (X. 27.) sz. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:

1.  Az intézmény neve: SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY
2. Az alapítás éve: 1996.01.15.

Az alapító jogszabály, határozat száma: 168/1998. (IX. 30.) KT határozat
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Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
2890 Tata, Kossuth tér 1.

Fenntartója: Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó Társulás
3. Alapító:          Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
4. Címe: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
5. Székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc u. 5.
6. Telephelyei: 2890 Tata, Almási u. 43.

2890 Tata, Petőfi S. u. 16.
2890 Tata, Kocsi u. 13.

7. Közfeladata: 
- a szociális törvény szerinti szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások
- a gyermekvédelmi törvény szerinti gyermekjóléti alapellátások.

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

9. Alapvető szakágazata:
889 000 máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

10. Alaptevékenységei:
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali támogatása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889205 Iskolai szociális munka
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkezés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi ellátások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)

11.  Irányító szerve: Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
          címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
12.  Működési  területe:  Az  intézmény  működési  területe  minden  szociális  és 

gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, 
Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna községek.

13. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő gazdálkodást 
folytat.  Egyéb gazdálkodási  feladatait  az Intézmények  Gazdasági  Hivatal  végzi, 
Tata Város Önkormányzati  Képviselő-testülete által  jóváhagyott  együttműködési 
megállapodás  alapján.  Az  intézmény  költségvetési  előirányzatai  felett  teljes 
jogkörrel rendelkezik.
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14.  Alapfeladatait  és  az  intézmény működésével  kapcsolatos  feladatait  Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének költségvetési rendeletében, valamint a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás költségvetésében biztosított előirányzatból látja el.

15.  Az  intézmény  élén  igazgató  áll,  akit  Tata  Város Önkormányzati  Képviselő-
testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki. Az igazgató feletti 
egyéb  munkáltatói  jogokat  Tata  Város  Polgármestere  gyakorolja.  Az  igazgatói 
pályázatokat előzetesen a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa véleményezi.
Jogviszonyára  és  a  vezetői  kinevezésre  irányadó  jogszabály:  közalkalmazotti 
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

16.  Az  intézmény  Szakmai  program  alapján  működik,  melyet  Tata  Város 
Önkormányzati
Képviselő-testülete hagy jóvá. A Szakmai programot előzetesen a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulás Tanácsa véleményezi.

17. Alapfeladatai:
Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok)
- közösségi ellátások

Biztosítja az alábbi átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást:
- éjjeli menedékhely

Biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátásokat:

- gyermekjóléti szolgálat,
-

Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatásokat:
- kábítószer elterelés
- lakótelepi settlement

18. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
19. Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, illetve gyermekvédelmi szakmai egységek működnek:
- Hajléktalanok Nappali Melegedője
  Címe: Tata, Almási u. 43.
  Férőhelye: 30 fő
- Fogyatékosok Nappali Intézménye
  Címe: Tata, Deák F. u. 5.
  Férőhely: 25 fő
- Kocsi utcai Idősek Klubja
  Címe: Tata, Kocsi u. 13.
  Férőhelye: 30 fő
- Petőfi Sándor utcai Idősek Klubja
  Címe: Tata, Petőfi S. u. 16.
  Férőhelye: 35 fő
- Kertvárosi Idősek Klubja
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
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  Férőhelye: 30 fő
- Étkeztetés
  Címe: Tata, Petőfi S. u. 16.
  engedélyezett létszám: 65 fő
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
- Családsegítő Szolgálat
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
- Támogató Szolgálat
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.
- Házi Segítségnyújtás
  Címe: Tata, Petőfi S. u. 16.
- Közösségi ellátások
  Címe: Tata, Deák Ferenc u. 5.

Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szakosított ellátást biztosító intézmény működik:

−  Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye,
    Címe: Tata, Almási u. 43.

 Férőhelye: 2010. március 31-ig: 20 fő.
 Férőhelye 2010. április 1-jétől : 25 fő.

Az integrált intézmény keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátási szervezeti egységek működnek:

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

-
20.Az intézmény besorolása, típusa: integrált intézmény

Tata, 2011. október 26.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző 

ZÁRADÉK:

1. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Tata Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a 471/2011.(X.27.) számú határozatával fogadta el.

2.        Az egységes szerkezetű alapító okirat hatályos: 2012. január 1-jétől.

Határid ő: 2011. október 31.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
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472/2011. (X.27.) Tata KT határozata
a Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó  Társulási 

Megállapodás módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó Intézmény 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 3. sz. módosítását elfogadja a 
következő tartalommal:

„Szociális Alapellátó Intézmény 
Intézményfenntartó Társulási Megállapodás 

3. számú módosítása 

1. A Társulási Megállapodás 1. pontja a következőre módosul:

„1.  A  társulás  neve:  Szociális  Alapellátó  Intézmény Intézményfenntartó 
Társulás (továbbiakban Társulás)
Székhelye:   2890 Tata, Kossuth tér 1.”

2. A Társulási Megállapodás 2. pontja a következőre módosul:

„2. A Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye: 
Szociális Alapellátó Intézmény  2890 Tata, Deák F. u. 5. (továbbiakban 
intézmény)”

3. A Társulási Megállapodás 3. pontja a következőre módosul:

„3. A társulás tagjai: 
Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) 
Baj Község Önkormányzata (2836 Baj, Petőfi u.50.) 
Dunaalmás Község Önkormányzata (2545 Dunaalmás, Almási u. 32.) 
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata (2897 Dunaszentmiklós, Petőfi u.52.) 
Kocs Község Önkormányzata (2898 Kocs, Komáromi u.5.) 
Naszály Község Önkormányzata (2899 Naszály, Rákóczi u.142.) 
Neszmély Község Önkormányzata (2544 Neszmély, Fő u. 129.) 
Szomód Község Önkormányzata (2896 Szomód, Fő u.23.) 
Tardos Község Önkormányzata (2834 Tardos, Rákóczi u. 10.) 
Vértestolna Község Önkormányzata (2833 Vértestolna, Petőfi u. 67.) 
(a továbbiakban: a Társulás tagjai)”

4. A Társulási Megállapodás 4. pontja a következőre módosul:

„4. A Társulás által fenntartott Intézmény alapfeladatai:
Biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
57. §.  (1) bekezdés c, d.,  e.,  f.,  g.,  h.,  j.  pontja alapján az alábbi  személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
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- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok).

Biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
57.  §.  (2)  bekezdése  d.)  pontja  alapján  az  alábbi  személyes  gondoskodás 
keretébe tartozó szakellátást
- éjjeli menedékhely
Biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi 
XXXI  tv.  40.  §-a  alapján  az  alábbi  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekvédelmi alapellátást:
- gyermekjóléti szolgáltatás.
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulás székhelye 
szerinti települési önkormányzat rendelete tartalmazza, melynek tervezetét a 
társulás tagjai előzetesen megtárgyalnak."

5.  A Társulási Megállapodás a következő 7.1 ponttal egészül ki:

„7.1. A Társulás a kistérségi önkormányzatok önkéntes akarat-
elhatározásán alapuló megállapodás szerint működik.

A Társulásban résztvevő települések önkormányzati képviselő-testülete 
határozattal mondja ki a Társulásban való részvételüket.”

6.  A Társulási Megállapodás a következő 8.1 és 8.2 ponttal egészül ki:

„8.1. Nem  szüntethető  meg  a  tagság  mindaddig,  amíg  az  a  tag,  amely  
visszatérítendő  támogatásban részesült,  a visszafizetési kötelezettségét  
nem teljesíti.

8.2. Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak 
akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatának 
ellátását.”

7.  A Társulási Megállapodás a következő 12.1 ponttal egészül ki:

„12.1 Az  önkormányzat  által  vállalt  pénzügyi  hozzájárulás  nem teljesítése  
esetén a nem fizető  tagönkormányzatot  30 napos teljesítési  határidő  
kitűzése mellett írásban fel kell hívni fizetési kötelezettsége teljesítésére.  
Ennek eredménytelensége esetén a felszólítást meg kell ismételni. Az  
ismételt  eredménytelenségről  a társulás tagjait  tájékoztatni kell,  akik  
döntést hoznak a további lépésekről.”

8. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak.
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Záradék:

A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták 
jóvá és fogadták el:
 
Tata Város Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Baj Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata

Tata, 2011. ……………………..

Aláírások:”
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás módosításának 
aláírására.
 
Határid ő: 2011. október 30.
Felelős: Michl József polgármester

Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
473/2011. (X.27.) Tata KT határozata

a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosításáról
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási 
Megállapodás 12. sz. módosítását elfogadja a következő tartalommal:

„Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 
12. számú módosítása 

1. A  Társulási  Megállapodásnak  a  III.  fejezet  A  TÁRSULÁS  RÉSZLETES 
FELADATAI cím Szociális ellátás alcím új 7. ponttal egészül ki:

„7. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulás székhelye 
szerinti települési önkormányzat rendelete tartalmazza, melynek tervezetét a 
társulás tagjai előzetesen megtárgyalnak."

2. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban 
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maradnak.

Záradék:
A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és 
fogadták el:
 Tata Város Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Baj Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Kocs Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Naszály Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Neszmély Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Szomód Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Tardos Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata
Vértestolna Község Önkormányzata ……/2011. (………) sz. határozata

Tata, 2011. ……………………..

Aláírások:”

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás 
módosításának aláírására.
 
Határid ő: 2011. október 31.
Felelős: Michl József polgármester, 

Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
474/2011. (X. 27.) Tata Kt határozata

a 10. sz. feln őtt háziorvosi körzetre a TIMI-MED Bt-vel kötött 
megállapodás megszüntetésér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 10. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet vállalkozás keretében történő működtetésére 2007. március 30. napján, 
a TIMI-MED Egészségügyi Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött vállalkozási szerződést az egészségügyi vállalkozó 
kezdeményezésére, közös megegyezéssel, 2011. december 31. napjával 
megszünteti az alábbiak szerint:

MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről  Tata Város Önkormányzata (2890, Tata, Kossuth tér 1., 
képviseli: Michl József polgármester) továbbiakban Önkormányzat

másrészről  a  TIMI-MED Betéti  Társaság (székhely:  Oroszlány,  Szeptember  6.  86., 
Képviseli: Dr. Markó Tímea) továbbiakban Bt.

Között az alulírott napon, helyen, az alábbiak szerint:
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1. Önkormányzat 2007. március 30-án megállapodást kötött a Bt-vel a tatai 10. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi vállalkozásként történő működtetésére. 

2. A megállapodást a felek közös megegyezéssel  2011. december 31. napjával 
közös megegyezéssel megszüntetik . 

3. Felek kijelentik,  hogy fenti megállapodás megszűnéséből  eredően semmilyen 
követelést nem támasztanak egymással szemben.

4. Jelen „MEGÁLLAPODÁS”-t  felek elolvasás és közös értelmezés után,  mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Tata, 2011. október 26.

Michl József Dr. Markó Tímea
polgármester   TIMI-MED Bt.

Tata Város Önkormányzata      képviselője

Határid ő: 2011. október 31. - értesítésre
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
475/2011. (X. 27.) Tata KT határozata

a 10. sz. feln őtt háziorvosi körzetre A Vie Et la Santé Egészségüg yi Bt-vel 
kötött megállapodás megkötésér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 10. számú felnőtt 
háziorvosi körzet vállalkozás keretében történő működtetésére megállapodást 
köt  A Vie Et la Santé Egészségügyi Bt-vel (Dr. Makara-Vicsai Kinga Emő), az 
alábbi tartalommal:

M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött 

egyrészről Tata Város Önkormányzata, képviseli Michl József polgármester (2890 
Tata, Kossuth tér 1.) továbbiakban: Önkormányzat

másrészről A Vie Et la Santé Egészségügyi Bt, képviseli Dr. Makara-Vicsai Kinga 
Emő, (székhelye: …...............................................................) továbbiakban: Bt. között 
az alulírott napon, helyen és az alábbi feltételekkel:

1. Jelen  szerződés  tárgya  a  tatai  10.  számú  felnőtt  háziorvosi  szolgálat 
egészségügyi vállalkozásként területi ellátási érdekből történő ellátása. 
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2. Jelen szerződéssel érintett háziorvosi szolgálat működési területét Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének   az  egészségügyi  alapellátások  
körzeteinek megállapításáról szóló 5/2007./III.1./  sz.  rendeletének 
melléklete  határozza  meg,  melynek  kivonatolt  vonatkozó  része  a  szerződés 
mellékletét képezi.

3. A Bt. képviseletre jogosult  tagja Dr. Makara-Vicsai Kinga Emő  a Veszprém 
Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve 
2370/10/2011. sz. határozata alapján működtetési joggal rendelkezik.

4. Jelen szerződés aláírásával  a Bt.  a  megállapodás  első  és  második  pontjában 
megjelölt  körzetben  a  működési  engedélyben  foglaltak  szerint  ellátja  a 
háziorvosi  szolgálatot  és  ezzel  átvállalja  az  Önkormányzattól  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint 
az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  152.  §  (1)  bekezdés a) 
pontjában meghatározott egészségügyi alapellátási kötelezettséget.

5. A Bt. vállalja az egészségügyi alapellátási feladatok ellátásához - a mellékletben 
megjelölt  működési  területen  -  a  szakma  és  ágazati  jogszabályokban 
meghatározott  működési  feltételhez a rendelőhelyiség,  az előírt  és szükséges 
tárgyi feltételek biztosítását.

6. A  Bt.  vállalja,  az  Önkormányzat  pedig  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az 
Egészségbiztosítási  szervvel  –  mint  a  háziorvosi  szolgálat  fenntartója 
-finanszírozási szerződést köt. 

7. Az Önkormányzat – anyagi lehetőségei függvényében – az éves költségvetési 
rendeletében meghatározott  összegben, külön támogatási szerződésben foglalt 
feltételekkel támogatja a háziorvosi szolgálatot.

8. A  Bt.  vállalja,  hogy  a  megjelölt  működési  területen,  a  vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, folyamatosan biztosítja a hozzá bejelentkezett és 
sürgős esetben a be nem jelentkezett egyéb betegek ellátását.

9. A Bt. garantálja, hogy a háziorvosi tevékenység ellátáshoz szükséges 
engedélyeket és szakmai feltételeket biztosítja.

10. Jelen szerződés hatálya az ügyeleti  ellátásra nem terjed ki. A Bt. az ügyeleti 
szolgálat teljesítésére a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezett, amelyért a 
jogszabályokban és az erre vonatkozó megállapodásban meghatározott  külön 
díjazás illeti  meg. A Bt. tudomásul  veszi,  hogy az ügyeleti  ellátás kistérségi 
szinten,  az Árpád-házi  Szent Erzsébet  Szakkórház és Rendelőintézet  keretén 
belül működik.

11. Amennyiben  a Bt.  egyéb,  jelen  szerződés tárgyát  nem képező  egészségügyi 
feladatot  kíván  ellátni,  erről  az  érintett  intézménnyel,  finanszírozóval  külön 
megállapodást köt.
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12. A működtetési  joggal  rendelkező  háziorvos  bármely  okból  történő  távolléte 
esetén  helyettesítéséről  a  Bt.  köteles  gondoskodni.  A  helyettesítés  anyagi 
fedezetét a Bt. biztosítja.

13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi szolgálat működésére 
az Egészségbiztosítási  Alapból  átutalt  összegből,  valamint  a  vállalkozásának 
egyéb bevételeiből biztosítja.

14. A  Bt.  vállalja,  hogy  amennyiben  az  Egészségbiztosítási  szervvel  kötött 
szerződés megszűnik,  arról – az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében - 
haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot.

15. Önkormányzat  hozzájárul  a közvetlen  társadalombiztosítási  finanszírozáshoz,
valamint ahhoz, hogy a jogszabályokban leírt térítésköteles ellátások bevétele 
az egészségügyi vállalkozást illetik.

16. Jelen szerződés 2012. január 1. napján lép hatályba, határozatlan időre szól, a 
szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

17. Jelen szerződést felek indokolt esetben 6 hónapos határidővel felmondhatják, 
illetve nagyon súlyos szerződésszegés esetén azonnali felmondásnak van helye.

18. Súlyos  szerződésszegésnek  minősül  különösen  a  szerződésben  vállalt 
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása.

19. Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  mindenkor  hatályos 
egészségügyi,  társadalombiztosítási  jogszabályok,  valamint  a  Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

20. Szerződő  felek  esetleges  jogvitáik  tekintetében  hatáskörtől  függően  a  Tatai 
Városi Bíróság, illetve a Komárom- Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki.

21. Jelen „MEGÁLLAPODÁS”-t felek elolvasás és közös értelmezés után, mint  
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

T a t a, 2011. ……………………………..

…………………………………….. …………………………………
   Michl József          Dr. Makara-Vicsai Kinga Emő
Tata Város Önkormányzata         A Vie Et la Santé Egészségügyi Bt

polgármester

Határid ő: 2011. október 31.
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Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete
476/2011. (X. 27.) Tata Kt határozata

a kórházi laboratóriumi m űködés  személyi, szakmai, pénzügyi 
helyzetér ől szóló tájékoztató tudomásul vételér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a kórházi 
laboratóriumi működés  személyi, szakmai, pénzügyi helyzetéről készített 
tájékoztatót.

Határid ő: értesítésre - 2011. október 31. 
Támogatási döntésre - 2011. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása 

Felelős:  Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
477/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Tata 460/142 hrsz-ú és Tata 460/64 hrsz-ú (Tata, Sz éles csapás melletti) 
ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati kiírá sáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete
1. a KRNÁCS Kft (2890 Tata, Vágó u. 17. A/2.) árajánlatát - az 

előterjesztés mellékletét képező térképmásolat alapján - a 4. számú 
1502 m2 nagyságú területre vonatkozóan összegszerűségében 
elfogadja.  

2. a végleges adás-vételi szerződés feltételeiről az ingatlanon található 
közművezeték nyomvonalának tisztázását követően valamint a 
védősáv pontos elhelyezkedésének ismeretében dönt.

3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt az adás-vételi előszerződés 
előkészítésére. 

4. felkéri a polgármestert a Tata 460/142 hrsz-ú ingatlanból még 
fennmaradó területekre a pályázati kiírással kapcsolatos intézkedések 
megtételére a I/8-268 /2011 számú előterjesztés 4. számú melléklete 
alapján.

Határid ő:  értesítésre: azonnal
3. pont: 2011. december 31.
4. pont: 2011. november 15.

Felelős:      Michl József polgármester
      dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
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478/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata
a  Tata, 648/1 hrsz-ú ingatlan (Tata, Vécsey K. utc ában található) 

hasznosításáról 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elfogadja az I-8-266/2011.sz. előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező Tata Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 648/1 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázat kiírás tervezetét. 

2. Felkéri a polgármestert a pályázati kiírással kapcsolatos 
intézkedések megtételére.

Határid ő: 2011. november 30.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
479/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Vételi ajánlat a tatai 3132/1 hrsz.-ú ingatlanból ( Ady E. u. 19.) ingatlanrész 
megvételér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. támogatja a tatai 3132/1 hrsz.-ú ingatlanból 8 m2 nagyságú 

terület értékesítését 62.500.-Ft/m2 áron az Evergreen Kft. 
részére, azzal, hogy valamennyi a telekalakítással kapcsolatos 
költséget valamint az épület bontásával járó hatósági eljárás 
lebonyolításának terhét és költségét a vevő viseli.

2. Felkéri a polgármestert, hogy az állam elővásárlási jogáról 
történő lemondását követően a végleges adásvételi szerződést 
terjessze a testület elé.

Határid ő: értesítésre: 2011. november 15.
                 2. pont esetén: 2011. december 31.
Felelős:    Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
480/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

a  Piarista Rendházra vonatkozó pályázati kiírásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
5. A Tata, Tanoda tér 5. szám alatti Piarista Rendház értékesítésére 

ismételten kiírja kétfordulós pályázatot  folyamatos beadási határidővel. 
6. Felhatalmazza a polgármestert az I-8-262/2011. előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező „Tata Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
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nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő műemléki 
védettségű volt Piarista Rendház értékesítésére” című pályázati kiírás 
megjelentésére.

Határid ő: A pályázat megjelentetésére: 2011. november 5.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
481/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Egyes haszonbérletbe adok ingatlanokkal kapcsolatos  döntésekr ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem bontja fel Csóka Józseffel 
a  tatai 15415 hrsz.-ú ingatlanból 1631 m2 nagyságú területre vonatkozó 
haszonbérleti szerződést.

Határid ő: értesítésre: 2011. november 15.
Felelős:      Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
482/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Egyes haszonbérletbe adok ingatlanokkal kapcsolatos  döntésekr ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete haszonbérleti szerződést köt 
Körmendi Miklósnéval a tatai  15415 hrsz. alatt nyilvántartott zártkerti 
ingatlanból 3369 m2 nagyságú szántó,  15410/1 hrsz. alatt nyilvántartott 
zártkerti,  980 m2 nagyságú, kert és a  15410/2 hrsz. alatt  nyilvántartott 
zártkerti, 1 ha 6176 m2 nagyságú szántó, gyep(rét) és árok megnevezésű 
ingatlanokra 2011. november 1. napjától 2012. szeptember hó 30. napjáig, 
21.000.-Ft.+ÁFA bérleti díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt a I-8-272/2011. számú előterjesztés mellékletét képező haszonbérleti 
szerződés aláírására.

Határid ő: értesítésre: 2011. november 15.
Felelős:      Michl József polgármester

      dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
483/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata
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A Dobroszláv szobor állításával kapcsolatos korábbi  döntés 
módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként módosítja a 446/2011. 
(IX.29.) számú határozatát, hogy tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
Tatai Helytörténeti Egyesület tatai 3304/13. hrsz.-ú ingatlanon Dobroszláv 
Lajos emlékére szobrot állítson.

Határid ő: értesítésre: 2011. november 10.
Felelős:    Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
484/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Tata, Zsigmond u. 15. számú ingatlan megvásárlásáró l

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

1. megvásárolja Kollár Péter és felesége tulajdonát képező Tata, Zsigmond u. 
15. szám alatti –  2381/1 hrsz.-ú –  lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlant 12.600 E Ft vételárért.

2. Az ingatlan vételárának kifizetését két részletben állapítja meg: az első 
részlet 10.000 E Ft, melynek esedékessége az adásvételi szerződés 
megkötését követő 15 nap. A vételár második részlete 2.600 E Ft, az 
ingatlan birtokba adásának napját követő 15 napon belül válik esedékessé.

3. Az ingatlan átadásának határnapja legkésőbb 2012. március 1.
4. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

adásvételi szerződés aláírására.

Határid ő: adásvételi szerződés megkötésére: 2011. november 15.
Felelős:    Michl József polgármester

       dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
485/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Tata, Ady E. u. 11. számú ingatlanban lév ő lakás adásvételér ől

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tata, Ady E. u. 11. szám 
alatti, 52 m2 nagyságú lakásra az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
adásvételi szerződést fogadja el oly módon, hogy annak 7. pontját kiegészíti a 
következő rendelkezéssel: „Ezt a tájékoztatást vevő azzal veszi tudomásul, 
hogy a megjelölt feltételek együttesek és irányába csak abban az esetben 
hatályosul, ha a kizárólagos használatában lévő ingatlan részbe a gáz 
bevezetése, üzembe helyezése, valamint az épület felújítása is megvalósul”. 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
adásvételi szerződés aláírására.

Határid ő: 2011. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

       dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
486/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Dr. Makara-Vicsai Kinga bérl őkijelölése a Mindszenty tér 10/3. szám alatti 
lakásról és Mindszenty tér 16/7. szám alatti garázs ról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:
1. a Tata, Mindszenty tér 10/3. szám alatti, 62 m2 nagyságú    összkomfortos 

költség alapú bérlakás és a Mindszenty tér 16/7. szám alatti, 15 m2 
nagyságú garázs bérlőjeként Dr. Makara-Vicsai Kingát a 10. számú 
háziorvosi körzet feladatai ellátásának időtartamára kijelöli.

2. Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2006. (III.30.) számú 
rendelet – mely az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérletéről, a lakbérek mértékéről szól – 16. § (3) bekezdése alapján a város 
egészségügyi alapellátási feladatai ellátásának idejére a lakás lakbérének 
mértékét a költségek alapul vételével megállapított lakbér 25 %-ában 
állapítja meg.

3. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tata, Mindszenty tér 10/3. szám alatti 
bérlakás a 10. számú háziorvosi körzet feladatai ellátásának idejére a 
betéti társaság székhelyeként bejelentésre kerüljön. Amennyiben ezen 
tevékenysége megszűnik, úgy kötelezettséget vállal arra, hogy a Bt. 
székhelyét az illetékes cégbíróságon 15 napon belül módosítja.

Határid ő: 2011. november 30.
Felelős:   Michl József polgármester
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       dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
487/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

A sportsátor alatti földterület használatával kapcs olatos
megállapodás megkötésér ől

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a I-8-269/2011. 
számú előterjesztés mellékletét képező, a Tatai Városkapu Zrt.-vel, a 
sportsátor alatti földterület használatára  vonatkozó megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.

Határid ő: A szerződés aláírására: 2011. november 15.
Felelős:      Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
488/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Beszámoló Tata Város Önkormányzata által bérbe adot t üzlet- és 
irodahelyiségek ellen őrzéséről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a bérlemény-
ellenőrzésre vonatkozó beszámolót.

Határid ő: 2011. december 15.
Felelős:    Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
489/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Beszámoló Tata Város Önkormányzata által haszonbérb e adott 
ingatlanok ellen őrzéséről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a bérlemény 
ellenőrzésre vonatkozó beszámolót.

Határid ő: 2011. december 15.
Felelős:    Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
490/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

Az önkormányzat 2012. évi bels ő ellenőrzési tervér ől

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tata Város Önkormányzata 
2012. évi belső ellenőrzési tervét a I/8-267/2011. sz. előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határid ő: 2012. december 31-ig folyamatos
Felelős:   dr. Kórósi Emőke jegyző

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének

491/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata
a  Tatai Távh ő Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete  - mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. alapítója tudomásul veszi, hogy Jób Viktor és Vass József  felügyelő 
bizottsági tagok megbízatása 2011. szeptember 5-én   -  a tagok lemondása 
miatt  -  megszűnt.  Az alapító Sasvári Beáta felügyelő bizottsági tagot 2011. 
október   26-i nappal visszahívja a tisztségéből.

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete  - mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa - a társaság felügyelő bizottságának tagjaivá választja 2011. 
november 1. napjától – 2014. október 31- ig terjedő időszakra:

-Sasvári Beáta       a.n. Hajós Mária 
                     lakik: 2890 Tata,  Új út 20.

- Fekete Gyula       an.: Ambrus Julianna
                               lakik:  2890 Tata, M indszenty tér 2.
- Viczena József   a.n: Vörös Mária
                               lakik:  2890 Tata, F ekete út 5. fsz.1.

Határid ő: 2011. november 1.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
492/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata

a  Tatai Távh ő Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa - a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Módosító okirat

Az alapító okirat 12/A. pont 2. bekezdésből a következő szöveg törlésre kerül:

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. július 1-től – 2014. június 30-ig tartó 3 
(három) év határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

- Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos
- Jób Viktor 2890 Tata, Komáromi u. 100 sz. alatti lakos
- Vass József 2890 Tata, Dobroszláv u 30. sz. alatti lakos

    és ezzel egy időben a 12/A. pont 2. bekezdésébe a következő szöveg kerül:

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. november 1-től – 2014. október 31-ig 
tartó 3 (három) év határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

- Sasvári Beáta 2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos
 - Fekete Gyula   2890 Tata, Mindszenty tér 2.
- Viczena József 2890 Tata, Feteket út 5. fsz. 1.

Határid ő: 2011. november 1.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
493/2011. (X.27.) Tata Kt. Határozata

a  Tatai Távh ő Kft. Alapító Okiratának módosításáról

A Tatai Távhőszolgáltató Kft. Alapító okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalja és az alábbiak szerint elfogadja:

A Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata
a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróságon  mint  Cégbíróságon  Cg.11-09-002805 
számon  bejegyzett  Tatai  Távhőszolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Alapító 
Okirata,  Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  határozataival  történt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

1. A társaság alapítója
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér1.

25



Törzsszáma: 1118560

2. A társaság neve, székhelye:
Tatai Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Tatai Távhő Kft.
2890 Tata, Új út 15.

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenysége

Fő tevékenység: 3530'08' Gőzellátás, légkondícionálás

Egyéb tevékenységek: 3511'08' Villamosenergia-termelés
3513'08' Villamosenergia-elosztás
3514'08' Villamosenergia-kereskedelem
1610 Fűrészárugyártás
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 Fakitermelés
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időre alakult.

5. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje  13.000.000,-  Ft,  azaz  Tizenhárommillió  forint, amely  teljes 
egészében pénzbeli betét, amely a törzstőke 100%-a.

Az  alapító  a  teljes  pénzbeli  betétet  a  társaság  alapításával  egyidejűleg  a  társaság 
rendelkezésére bocsátotta.
6. A tag törzsbetétje: 

Az alapító – Tata Város Önkormányzata – törzsbetétjének összege 13.000.000,- Ft, 
azaz Tizenhárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

6/A. Pótbefizetés

A társaság veszteséges működése esetén az alapító a veszteség fedezésére pótbefizetés 
teljesítését  vállalhatja.  A  pótbefizetés  mértékét  az  alapító  az  erre  vonatkozó 
határozatban szabályozza.

Az  alapító  által  vállalt  pótbefizetés  csak  pénzben  teljesíthető.  A  pótbefizetésként 
elrendelt  összeg egészét az alapító  köteles az  erről  szóló határozat  meghozatalától 
számított 15 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

A veszteség pótlásánál fel nem használt pótbefizetéseket az alapító részére vissza kell 
fizetni. Visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése esetén kerülhet sor.
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7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel.
Ha a társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelés folytán új taggal egészül 
ki  és  így  többszemélyes  társasággá  válik,  a  tagok  kötelesek  az  alapító  okiratot 
társasági szerződéssé módosítani.

9. A nyereség felosztása 

Az alapítót, a társaságnak a Gt. 132.§ (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani 
rendelt  a  számviteli  törvény szerint  meghatározott  tárgyévi  adózott  eredményéből, 
illetve  a  szabad  eredménytartalékkal  kiegészített  tárgyévi  adózott  eredményéből 
osztalék illeti meg.
Az adózott eredmény felosztásáról, ezen belül a társaság törzstőkéjének felemeléséről 
és az alapító részére kifezetendő osztalék meghatározásáról az alapító dönt.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és erről  a 
vezető tisztségviselőt írásban értesíti.
Az  alapító  kizárólagos  hatáskörébe  tartoznak  mindazok  a  kérdések,  amelyeket  a 
törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A fentieken kívül az alapító dönt olyan hitel, kölcsön felvételéről, amelyek esetében  
a hitel, kölcsön összege meghaladja a nettó 5 millió Ft értékhatárt.

11. Az ügyvezető

A társaság ügyvezetését az alapító által megbízott ügyvezető látja el. Az ügyvezető 
köteles  ellátni  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvényben  és  más 
jogszabályokban, a jelen alapító okiratban, a társaság szabályzataiban előírt, továbbá 
az alapító rendelkezéséből adódó ügyvezetői feladatokat.

A társaság ügyvezetője:
Mihalovits András
Anyja neve: Adolf Mária
Születési helye és ideje: Esztergom, 1954.01.23.
Lakcíme: 2890 Tata, Tavasz utca 45.

Az  ügyvezetői  megbízatás  határozott  időre  szól:  2010.  június  1.  napjától  2011. 
december 31. napjáig  érvényes.
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12. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.
A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott  neve fölé a képviseletre jogosult  személy a nevét közjegyző  által 
hitelesített módon aláírja.

12/A. A társaság felügyelő bizottsága

Az ügyvezetés ellenőrzésére a társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2011. november 1-től – 2014. október 31-ig 
tartó 3 (három) év határozott időre szól.

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

- Sasvári Beáta    2890 Tata, Új út 20. sz. alatti lakos
- Fekete Gyula     2890 Tata, Mindszenty tér 2.
- Viczena József  2890 Tata, Fekete út 5. fsz. 1.

13. A társaság könyvvizsgálója:

Law  on  Conto  Könyvvizsgáló  Zártkörűen  működő  Részvénytársaság, 
cégjegyzékszám: 13-10-040594,
Képviselő: Kristóf Jánosné
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a.
Könyvvizsgálói kamarai tagság száma: 001504

Könyvvizsgálatért  felelős:  Kristóf  Jánosné  (a.n.  Valkó  Rozália)  2100  Gödöllő, 
Hegedűs Gy. utca 2/a szám alatti lakos, kamarai tagsági száma: 001234.

A könyvvizsgáló megbízatása 2011. február 16. napjától – 2015. december 31. napjáig 
szól.

14. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon az alapítót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések

A jelen  alapító  okiratban nem szabályozott  kérdésekben a gazdasági  társaságokról 
szóló  2006.  évi  IV.  törvény,  a  társaságnak  és  tagjainak  az  ott  nem szabályozott 
vagyoni  és  személyi  viszonyaira  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tata, 2011. október 28.

Az alapító nevében:
             Michl József
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     polgármester s.k:

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
494/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

a Szakmai Képzésért Közalapítvány felügyel ő szerve tagjának 
megválasztásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. tudomásul veszi, hogy Blehó Ferencné, a Szakmai Képzésért 
Közalapítvány felügyelő szervének tagja nem tudja a továbbiakban 
ellátni feladatát, ezért lemond tisztségéről, 

2. köszönetét fejezi ki a Közalapítvány felügyelő szervében eddig végzett 
tevékenységéért,

3. mint alapító, a Szakmai Képzésért Közalapítvány felügyelő szerve 
tagjának  Karsainé Haris Hajnalkát bízza meg, határozatlan időre.

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2011. november 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
495/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

a Szakmai Képzésért Közalapítvány Alapító Okiratána k módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60225 /1995. 21/I sz. végzéssel nyilvántartásba vett Szakmai 
Képzésért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja. 

A Szakmai Képzésért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakmai Képzésért  Közalapítvány alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az  Alapító  Okirat  V.  részének  „A  felügyelő  szerv  tagjai  határozatlan  ideig:”  jelölésű 
bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„A felügyelő szerv tagjai határozatlan ideig:
 

Karsainé Haris Hajnalka 2890 Tata, Szilágyi E.u. 35.
Gazda-Pusztainé Véber Gabriella 2890 Tata, Építők útja 5/A.
Lippai Sándor 2800 Tatabánya, Ságvári u. 13. 3/3”

Az alapító  okirat  módosításában  foglaltakat  az  Alapító,  mint  akaratával  mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírja.
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Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 494/2011. 
(X.27.)  Kt. határozata rendelkezett.

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2011. november 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
496/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

A Szakmai Képzésért Közalapítvány Alapító Okiratána k a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon Pk. 
60225/1995 . 21/I sz. végzéssel nyilvántartásba vett Szakmai Képzésért Közalapítvány alapító 
okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 198/1995. (X.11.) sz. határozattal elfogadott alapító 
okirattal,  valamint  a  101/1998.  (VI.10.),  a  172/1998.  (IX.30.),  a  175/1998.  (IX.30.),  a 
223/1998. (XII.02.), a 152/1999. (IX.15.), a 99/2001. (IV.25.), a 26/2002. (II.27.), 263/2004. 
(XI.24.),  343/2008.(XI.26.)  sz.,  364/2011(VIII.22.) és  a  495/2011.  (X.27.)  Tata  Kt. 
határozatokkal elfogadott módosításokkal

SZAKMAI KÉPZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA

a módosításokkal egységes szerkezetben

Tata Város Önkormányzata, a Képviselő-testület 1995. június 28-án kelt 108/1995. (VI. 28.) 
számú határozatának felhatalmazása alapján, a Ptk. 74/A-74/G §-ai szerint, tartós közérdekű 
célokat szolgáló KÖZALAPÍTVÁNY létrehozását határozta el.

I.

A Közalapítvány neve: SZAKMAI KÉPZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
(a továbbiakban Közalapítvány)

A Közalapítvány székhelye: 2890 Tata, Hősök tere 9.
II.

A Közalapítvány célja:

A Közalapítvány elsődleges célja és feladata a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium1 működtetése.

A  Komárom-Esztergom  Megyében  hagyományosan  jó  hírű,  széleskörű  gazdasági  és 
társadalmi  kapcsolatokkal  rendelkező  szakoktatási  intézmény  oktatási  színvonalának 
megtartásához és emeléséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása.

1 Módosította: a 343/2008. (XI.26.). sz. határozat 1. pontja
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Az  intézmény  polgárainak  és  nevelőtestületének  képesség-,  személyiség-  és 
készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, ugyanakkor a 
közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában.

A  Bláthy  Ottó  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium2 volt  és  jelenlegi  hallgatói 
kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel.
A Közalapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26 §-ának C/4. pontjában megfogalmazott közhasznú 
tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről 1993. évi LXXIX tv. 85-86. §-ai szerint 
az önkormányzatnak kell gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljainak megfogalmazása 
során került részletezésre.3, 4, 

A  közalapítvány  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól 
független,  azoktól  támogatást  nem  kaphat,  azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt, 
országgyűlési,  fővárosi  és  megyei  önkormányzati  választáson jelölteket  nem állít  és  nem 
támogat. 5, 6, 7 

III.

A Közalapítvány induló vagyona:

300.000,- Ft (azaz: Háromszázezer forint) készpénz, amelyet Tata Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete már hivatkozott határozatával biztosít.

A  közalapítvány  vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak  megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt céljai elérésére fordítja.8, 9, 

A közalapítvány  tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait  a  sajtó  útján 
nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben a mérleg elkészülte után a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalos Lapjában megjelenteti.10, 11, 

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

A Közalapítvány gazdálkodása és forrásai:

A  Tata  Város  Önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Közalapítvány  bírósági 
nyilvántartásba  vételének  jogerőre  emelkedésétől  számított  15  nap  alatt,  a  Közalapítvány 
ingyenes használatába adja a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium13 által 
2 Módosította: a 343/2008. (XI.26.). sz. határozat 1. pontja
3 Beillesztette: a 101/1998. (VI. 10.) sz. határozat 1. pontja, a 172/1998. (IX.30.)sz. határozat 1. pontja, a 
4 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 1. pontja,
5 Beillesztette: a 101/1998. (VI. 10.) sz. határozat, 172/1998. (IX.30.)sz. határozat 1. pontja
6 Módosította és a bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 1. pontja 
7 Módosította: a 343/2008. (XI.). sz. határozat 2. pontja
8 Beillesztette: a 101/1998. (VI. 10.) sz. határozat 2. pontja, a 172/1998. (IX.30.)sz. határozat 2. pontja
9 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 2. pontja 
10 Beillesztette: a 101/1998. (VI. 10.) sz. határozat 2. pontja, a 172/1998. (IX.30.)sz. határozat 2. pontja
11 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 2. pontja 
12 Beillesztette: a 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 2. pontja
13 Módosította: a 343/2008. (XI.26.). sz. határozat 1. pontja
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jelenleg  birtokban  tartott  és  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  ingóságokból  álló 
vagyontömeget, illetőleg az intézmény infrastruktúrájához tartozó felszerelési és berendezési 
tárgyakat.
A képviselő-testület  határozatának megfelelően ugyanerre a határnapra gondoskodik arról, 
hogy  az  iskola  által  jelenleg  használt  ingatlanok  ingyenes  használatára  vonatkozó 
megállapodás létrejöjjön.

A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes, illetőleg jogi személy 
csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy bármely más 
módon támogatni kívánja.
A  Közalapítvány  részére  a  csatlakozók  részéről  devizában  is  történhet  befizetés.  Ilyen 
befizetés esetén a közalapítvány külön devizaszámlát nyit és a devizában történt befizetéseket, 
valamint annak kamatait, illetőleg hozadékát, akár devizában, akár forintban az alapítványi 
céloknak megfelelően használhatja fel.

A közalapítvány induló vagyonát növeli:
- a  Közalapítványhoz  csatlakozó  bel-és  külföldi  természetes  és  jogi  személyek 

befizetése, valamint egyéb vagyoni hozzájárulása
- a Közalapítvány részére járó kamat,  részesedés, osztalék és árfolyamnyereség és a 

vállalkozási tevékenységből származó nyereség
- az  önkormányzati  költségvetésből  és  állami  forrásokból  a  Közalapítvány  céljára 

befizetett összeg.

A Közalapítvány céljainak elérésére az alapítványi vagyon és annak hozadékai szolgálnak. A 
Közalapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az alapítványi céloknak megfelelő 
kiadások. A Közalapítvány gazdálkodásának szabályait az alapítvány Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza.
Az  alapítványi  vagyon  mindenkori  év  végi  záróállománya  érékének  20  %-át  kockázati 
tartalékolás céljára kell fenntartani és azt elkülönített bankszámlán készpénzben kell tartani. 
Az alapító és a Közalapítványhoz csatlakozók a közalapítvány részére befizetett összegeket és 
egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.
A közalapítvány vagyonából  kell  fedezni  a Közalapítvány kezelésével,  működtetésével  és 
fejlesztésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is.
14

IV.

A Közalapítvány szervezete:

A Kuratórium (vagyonkezelő)

A kuratórium tagjai a kurátorok. A kuratórium létszáma alapításkor 7 (hét) fő. Az Alapító 
dönt  a  kuratórium  tagjainak  megbízásáról  és  visszahívásáról,  a  kuratórium  elnökének, 
titkárának  a  kuratóriumi  tagok  közül  történő  kijelöléséről,  visszahívásáról.  A kuratóriumi 
tagság határozatlan időre szól.15 A kuratórium szükség szerint ülésezik. A kuratórium ülése 
határozatképes, ha tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel 
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

14 A III. pont utolsó mondatát hatályon kívül helyezte: 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 2. pontja,
15 Módosította: 343/2008. (XI.26.). sz. határozat 3. pontja
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A közalapítvány kezelő szerve: a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium16 
     Gazdasági Hivatala
    2890 Tata, Hősök tere 9.

képviselő: a hivatalvezető.

A mindenkori  hivatalvezető  feladata  az  alapítvány  pénzügyi,  számviteli  nyilvántartásának 
vezetése,  ő  köteles  gondoskodni  az  alapítványi  vagyon  nyilvántartásáról,  folyamatos 
tájékoztatást adni a kuratóriumnak a gazdálkodás pénzügyi feltételeiről, szabályairól.

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog jogosultjai:
- a  kuratórium elnöke,  vagy  a  kuratórium titkára  együttesen  a  Kuratórium  bármely 

tagjával
- a kuratórium 2 tagja együttesen (az elnök kijelölése alapján).

A kuratórium hatásköre:

- gondoskodik a közalapítványi cél megvalósításáról,
- dönt  a  közalapítványi  vagyon  felhasználásáról,  annak  gyarapításáról,  vállalkozás 

szervezéséről, az abban való részvételről,
- ellátja a közalapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával kapcsolatos gazdálkodási 

feladatokat,
- dönt a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
- dönt a közalapítvány éves tervéről,
- beszámol az alapítóknak éves tevékenységéről,
- döntést hoz minden olyan kérdésben, amelyet saját hatáskörébe utal.

A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektõl eltiltást kimondó ítélet 
vagy  büntető  eljárás  hatálya  alatt  nem  állnak,  és  az  1997.  évi  CLVI.  a  közhasznú 
szervezetekről szóló törvény szabályai szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásában 
nem áll fenn.17, 18, 

A kuratórium tagjai:

A kuratórium elnöke:  Pákozdi Szabolcs Tata, Mindszenty tér 9. fszt.2.sz. alatti lakos
A kuratórium titkára:  Ádám Árpád        Tata, Jázmin u. 3.sz. alatti lakos
A kuratórium tagjai:   Balogh István      Tata, Kakas u 42. sz. alatti lakos

Kaszál József       Tata, Váralja u. 3. sz. alatti lakos
                                   Németh Tamás    Dunaszentmiklós, Szabadság u. 15. sz. alatti lakos

Riszter Jánosné     Tata, Nyár u. 1. sz. alatti lakos
Tatai TóthAndrás  Tata, Móra F. u. 1. sz. alatti lakos19

A megbízatás határozatlan ideig szól.20

A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke vagy titkára jogosult.21

16 Módosította: 343/2008. (XI.26.). sz. határozat 1. pontja
17 Beillesztette: a 101/1998. (VI. 10.) sz. határozat 3. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. határozat 3. pontja
18 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja 
19 A bekezdést módosította: a 364/2011. (VIII.22.) Tata Kt. határozat 
20 Beillesztette: 26/2002. (II.27.) sz. határozat 
21 Beillesztette: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
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A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  aki  vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk.  658. § b.)  élettársa (a továbbiakban együtt:  hozzátartozó) a határozat 
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás.22

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.23

A kuratórium elnöke és tagjai,  illetve az ennek jelölt  személy köteles valamennyi  érintett 
közhasznú szervezetet  előzetesen tájékoztatni  arról,  hogy ilyen  tisztséget  egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt.24

A kuratórium évente szükség szerint, de legalább két alkalommal tartja meg ülését.

A  Kuratóriumi  tagok  legalább  1/3-ának  írásbeli  és  indokolt  kérésére  az  elnök  köteles  a 
Kuratórium ülését 15 napon belül összehívni.25, 26, 

A kuratórium ülésére a kuratórium tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók 
elküldése és a kuratórium ülésének napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie.27, 28, 

Ha a kuratórium ülése nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha 
valamennyi kuratóriumi tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem tiltakoznak. Bármelyik 
kuratóriumi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát 
az ülés megtartása előtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal.29, 30, 

.31, 32, 33

A kuratórium ülései  nyilvánosak, a személyiségi  jogokat érintő  kérdésekben a kuratórium 
elrendelheti zárt ülés tartását.34, 35, 36

A közalapítvány éves beszámolóját a kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.37, 38, 

22 Beillesztette: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
23 Beillesztette: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja
24 Beillesztette: a 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja
25 Beillesztette: a 101/1998. (VI. 10.) sz. határozat 3. pontja, 172/1998. (IX.30.) sz. határozat 3. pontja
26 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja 
27 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja
28 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 1. pontja 
29 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. határozat 3. pontja
30 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja 
31 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja
32 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja  
33 Hatályon kívül helyezte: 343/2008. (XI.) határozat 4. pontja
34 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, 
35 Módosította: a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja
36 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 1. pontja
37 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja
38 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja  
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A Kuratórium a  Közalapítvány  működéséről  évente  köteles  beszámolni  az  alapítónak  és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.39, 40

A kuratórium üléseiről, döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a kuratórium elnöke 
és a jegyzőkönyv vezetésével (hitelesítésével) megbízott kurátor ír alá.

A kuratórium elnöke a kuratórium üléseiről köteles jegyzőkönyvet készíteni.41, 42, 

A kuratórium elnöke  gondoskodik  arról,  hogy  a  kuratórium ülésén  hozott  határozatok  a 
Határozatok Könyvébe bevezetésre kerüljenek, mely tartalmazza a kuratórium döntéseinek 
tartalmát,  időpontját,  hatályát,  illetve  a  döntést  támogatók  és  ellenzők  számarányát.  A 
kuratórium döntéséről a kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 napon belül értesíti és azt 
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalos Lapjában nyilvánosságra hozza.43, 44

A  Közalapítvány  belső  szabályzatában  rendelkezik  a  Közalapítvány  működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről.45, 46, 47

A kuratóriumi határozatok hozatalának összeférhetetlenségére az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) 
bekezdése az irányadó.48, 

A közalapítvány képviselete:

A közalapítványt a kuratórium mindenkori elnöke, illetőleg akadályoztatása esetén az ügyek 
meghatározott  csoportjára  nézve  a  kuratórium  elnöke által  írásban  meghatalmazott 
kuratóriumi tag képviseli.

A közalapítvány megszűnése:

Az alapítók a közalapítványt határozatlan időre hozzák létre.
A közalapítvány akkor szűnik meg, ha:
- a Ptk. 74/E §-ában szabályozott feltételek valamelyike bekövetkezik
- az illetékes bíróság a közalapítványt megszüntető határozatot hozott

Az  alapítók  tudomásul  veszik,  hogy  a  közalapítvány  megszűnése  esetén  a  közalapítvány 
vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt 
közalapítvány  céljaihoz  hasonló  célra  fordítani  és  erről  a  nyilvánosságot  megfelelően 
tájékoztatni.

V.

Egyéb rendelkezések:

39 Beillesztette: 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja.
40 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja 
41 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja
42 Módosította és a bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja 
43 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 3. pontja
44 Módosította és a bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja,
45 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 3. pontja, 172/1998. (IX.30.) sz. határozat 3. pontja
46 Módosította és a bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 3. pontja 
47 Módosította:  343/2008. (XI.) határozat 5. pontja
48 Beillesztette: a 172/1998. (IX.30.) sz. határozat. 3. pontja.
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- Az  alapító  az  alapító  okiratot  a  közalapítvány  nevének,  céljának  és  vagyonának 
sérelme  nélkül  indokolt  esetben  módosíthatja.  A  közalapítvány  alapító  okiratának 
módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) helyben szokásos módon - Tata 
Város  Polgármesteri  Hivatala  hirdetőtábláján  -,  valamint  Tata  Város  honlapján 
(www.tata.hu) közzé kell tenni.49

- Az alapító tagok tudomásul veszik, hogy az alapító okirat érvényességéhez a Ptk. 74/A 
§  (2)  bekezdés  rendelkezése  szerint  a  Komárom-Esztergom Megyei  Bíróság  általi 
nyilvántartásba vétel és e ténynek a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés hivatalos 
lapjában történő közzététele szükséges.

- A közalapítvány működése nyilvános,  melynek  érdekében  gondoskodni  kell  arról, 
hogy  a  közvélemény  évente  a  helyi  sajtón  keresztül  tájékoztatást  kapjon  a 
közalapítvány elmúlt évi tevékenységéről, következő évi elképzeléseiről.

A  közalapítvány  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg  közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza :

a. A számviteli beszámolót,
b. A költségvetési támogatás felhasználását, 
c. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
d. A célszerinti juttatások kimutatását,
e.  A  központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi 
önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok  társulásától  és  mindezek  szerveitől 
kapott támogatás mértékét,50

f.  A  közalapítvány  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  értékét,  illetve 
összegét,
g. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A  közalapítvány  éves  közhasznúsági  jelentésébe  bárki  betekinthet,  illetőleg  abból  saját 
költségére másolatot készíthet. A Közalapítvány a közhasznúsági jelentést az általa fenntartott 
iskola honlapján (www.blathy-tata.sulinet.hu) teszi közzé.51,52 

Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 3 tagú felügyelő 
szervet hoz létre.53, 54, 

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, ennek során a 
kuratórium  tagjaitól  jelentést,  az  alapítvány  munkavállalóitól  pedig  tájékoztatást  vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja.55, 56,

A felügyelő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.57, 58, 

49 Kiegészítette: a 343/2008. (XI.) határozat 6. pontja
50 Módosította: 343/2008. (XI.26.) határozat 7. pontja
51 Beillesztette: 223/1998. (XII.12.) sz. határozat 4. pontja,
52 Az utolsó mondattal kiegészítette: a 343/2008. (XI.26) határozat 8. pontja
53 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 4. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 4. pontja
54 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 5. pontja 
55 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 4. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 4. pontja
56 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 5. pontja 
57 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 4. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 4. pontja
58 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 5. pontja 

36



A felügyelő  szerv tagjaira alkalmazni kell az 1997. évi CLVI.  a közhasznú szervezetekről 
szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait.59, 60, 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja
b) a  közalapítvánnyal  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet célszerinti juttatásából részesül,
d) az a-c, pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.61

„A felügyelő szerv tagjai határozatlan ideig::

Karsainé Haris Hajnalka 2890 Tata, Szilágyi E.u.35.
Gazda-Pusztainé Véber Gabriella 2890 Tata, Építők útja 5/A.
Lippai Sándor 2800 Tatabánya, Ságvári u. 13. 3/3”

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzati  Képviselő-
testületének 496/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata rendelkezett.

Tata, 2011.
Tata Város Önkormányzata képviseletében:

Michl József
polgármester

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2011. november 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
497/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

Tata Város „Szociális Háló”Közalapítvány kuratórium i elnökének 
megválasztásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. tudomásul veszi, hogy Sárközi József Tata Város „Szociális 
Háló”  Közalapítvány kuratóriumának elnöke nem tudja a 
továbbiakban ellátni feladatát, ezért lemond tisztségéről, 

2. köszönetét fejezi ki Sárközi József kuratóriumi elnök eddig 
végzett tevékenységéért,

3. mint alapító, Tata Város „Szociális Háló”  Közalapítvány 
kuratóriumi elnökének  Horváth József 2890 Tata, Új u. 46. 
szám alatti lakost választja meg. 

59 Beillesztette: a 101/1998. (VI.10.) sz. határozat 4. pontja, a 172/1998. (IX.30.) sz. hat. 4. pontja
60 A bekezdést egységes szerkezetbe foglalta a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 5. pontja  
61 Beillesztette: a 223/1998. (XII.2.) sz. határozat 5. pontja.
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Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2011. november 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
498/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

Tata Város „Szociális Háló”Közalapítvány Alapító Ok iratának 
módosításáról

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

Tata Város „Szociális Háló”  Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata Város „Szociális Háló Közalapítvány 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 6. pontjának A kuratórium elnöke: …bekezdése helyébe az alábbi bekezdés 
lép:

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

Az alapító  okirat  módosításában  foglaltakat  az  Alapító,  mint  akaratával  mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírja.
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 498/2011. 
(X.27.)  Kt. határozata rendelkezett.
Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2011. november 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
499/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

Tata Város „Szociális Háló”  Közalapítvány Alapító Okiratának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról

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

Tata Város Önkormányzata Közalapítványt létesít a társadalmi létminimum határán, vagy 
határa alatt élő polgárainak megsegítésére. Az ország gazdasága az összeomlás küszöbén 
áll, az infláció egyre nagyobb méreteket ölt, a munkanélküliek száma várhatóan jelentősen 
emelkedik.
A társadalom nem engedheti meg, nem nézheti tétlenül, hogy ezek következtében egyre 
több idős ember,  hátrányos  helyzetű  család  kerül  olyan  helyzetbe,  hogy  számukra  az 
emberi  lét legelemibb feltételei  sem biztosíthatók. Az alapvető  létfeltételekhez minden 
embernek  joga  van  és  e  jogosultság  független  attól, hogy  sorsának  alakulásáért  a 
társadalom, vagy maga is felelős.
A  Közalapítvány  tevékenysége  kiegészíti  a  város  szociális  segélyezési  rendszerét.  A 
Közalapítvány  természetbeni  vagy  pénzbeli  támogatást  nyújt  olyan  személyeknek  és 
családoknak,  akiknek  létfenntartása  veszélybe  került.  A  Közalapítvány  hozzájárul 
természetbeni  vagy  pénzbeni  juttatás  formájában  szociálisan  rászoruló  családok 
gyermeknevelési költségeihez.62 

1. A közalapítvány neve:  

TATA VÁROS „SZOCIÁLIS HÁLÓ” KÖZALAPÍTVÁNYA 63

2. A közalapítvány célja:  

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

- Alapvető  célkitűzése  a  közalapítványnak,  hogy  éhes  felnőtt,  alultáplált 
gyermek,  kukából  élelmet  szerző  személy soha ne legyen Tatán.  Senkit  ne 
kényszerítsen az éhség lopásra, más bűncselekmény elkövetésére.

- A  közalapítvány  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  pártoktól 
független,  azoktól  támogatást  nem kaphat,  azoknak  anyagi  támogatást  nem 
nyújt,  jelöltet  megyei  és  fővárosi  önkormányzati  választáson,  valamint 
országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.64,65

- A  Közalapítvány  az  1997.  évi  CLVI.  tv.  26  §-ának  C/2.  pontjában 
megfogalmazott  közhasznú  tevékenysége  során  olyan  közfeladatot  lát  el, 
melyről  az  1993.  évi  III.  törvény  szerint  az  önkormányzatnak  kell 
gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljainak megfogalmazása során került 
részletezésre.66 

3. A közalapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja  

62 Beiktatta: 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 1. pontja.
63 Az alapítvány kifejezést közalapítvánnyá módosította annak valamennyi előfordulásakor: 130/1996. (VI. 26.) 
sz. határozat.
64 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 1. pontja.
65 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
66 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 1. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 2. pontja.
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A közalapítvány induló vagyona 200.000 Ft, mely vagyonhoz – az alapítvány bejegyzését 
követően – az OTP tatai fiókjánál megnyitásra kerülő  és széles körben nyilvánosságra 
hozott csekkszámlára történő befizetéssel bárki hozzájárulhat.

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

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

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.67 
A közalapítvány szolgáltatásait bármely tatai lakóhelyű magánszemély igénybe veheti. 
A  szolgáltatás  igénybevételének  lehetőségéről  és  módjáról  a  közalapítvány 
tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait  nyilvánosságra  hozó 
sajtóközléssel egyidejűleg a kuratórium elnöke gondoskodik.68

A Közalapítvány  gazdálkodása  során  elért  eredményét nem  osztja  fel,  azt  a  létesítő 
okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.69

A közalapítvány működésének társadalmi nyilvánosságot kell biztosítani és összhangba 
kell hozni az egyéb önkormányzatot illető szociális keretek felhasználásával.70

A közalapítvány által felhasznált vagyonról az alapítvány tevők számadásra jogosultak, 
amelyet a közalapítványt kezelő szervtől kérhetnek.

4. A közalapítvány székhelye:   

Tata, Kossuth tér 1.

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

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

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

6. A közalapítvány kezelő szerve   71

A kuratórium szervezete elnökből, elnökhelyettesből és kuratóriumi tagokból áll.
A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a város képviselő-testülete választja meg.
A kuratórium létszáma 7 fő.72

67 Beiktatta: 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 3. pontja.
68 Beiktatta: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 2. pontja.
69 Beiktatta: 121/1999. (VI. 30.) sz. határozat 1. pontja.
70 Első mondatát törölte: 213/1991. (VIII. 21.) sz. határozat.
71 Módosította: 213/1991. (VIII. 21.) sz. határozat.
72 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
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A  kuratórium elnöke: Horváth József Tata, Új u. 46.
elnökhelyettese: Kemecsi Lajosné Tata, Május 1. u. 45. 2/3. 73,74,75, 76

A kuratórium tagjai: 77,78 Dr. Márkus Mihályné Tata, Kocsi u. 15.
Dr. Mikola Erzsébet  Tata, Új u. 78. 
Sziklai Tiborné Tata, Szegfű u. 8. 
Andorka Ferencné Tata, Ady E. u. 1.
Sasvári Beáta Tata, Új u. 20. IV/2.79

A kuratórium jogköre:
- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása
- döntés a vagyoni alap felhasználásáról (befektetésekről, vállalkozásokról)
- az alapítvány hozadékának segélyezési célra történő felhasználásának módjáról és 

a rászorultak körének megállapításáról való döntés.

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

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

A kezelő szerv köteles a közalapítvány felhasználásáról, működéséről évente beszámolni a 
képviselő-testületnek. 80

A kezelő szerv megbízása a közalapítvány időtartamáig szól.
A  kuratórium  működésének  részletes  szabályait  a  kuratórium  külön  szabályzatban 
állapítja meg.
A közalapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett a kuratórium elnöke és Sziklai Tiborné 
kuratóriumi  tag  együttesen,  vagy  a  kuratórium  elnökhelyettese  és  Sziklai  Tiborné 
kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni. 81,82

A  közalapítvány  kezelő  szervének  ellenőrzésére  jogosult  szerv:  Tata  Város 
Önkormányzati  Képviselő-testületének  mindenkori  szociális  ügyekkel  foglalkozó 
bizottsága. 83,84.

Az alapító gondoskodik arról,  hogy ezen közalapítvány alapító okiratát  a helyi  lapban 
közzé tegye.85.

A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján 
nyilvánosságra  hozza,  akként,  hogy  azt  minden  évben a  mérleg  elkészülte  után  a 
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hivatalos Lapjában megjelenteti.86

73 Módosította: 34/1995. (III. 8.) sz. határozat.
74 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
75 Módosította: 240/2004. (X.27.) sz. határozat
76 Módosította: …../2011. (X…..) Tata Kt. határozat
77 Módosította:: 34/1995. (III. 8.) sz. határozat.
78 Módosította: 216/2005. (IX.14.) sz. határozat
79 Módosította: 240/2004. (X.27.) sz. határozat
80 Módosította: 34/1995. (III. 8.) sz. határozat.
81 Beiktatta: 130/1996. (VI. 26.) sz. határozat.
82 Módosította: 93/2006. (IV.26.) sz. határozat
83 Beiktatta: 130/1996. (VI. 26.) sz. határozat.
84 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
85 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
86 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 3. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
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A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektõl eltiltást kimondó 
ítélet vagy büntetõ eljárás hatálya alatt nem állnak, és az 1997. évi CLVI. a közhasznú 
szervezetekrõl  szóló  törvény  szabályai  szerint  összeférhetetlenség  személyük 
vonatkozásában nem áll fenn. 87 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 658. § b. ) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesül,  vagy  bármilyen  más  előnyben 
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek, a 
közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás.88

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
A kuratórium elnöke és tagjai illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium évente legalább egyszer ülésezik.89

A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke hívja össze.  A Kuratóriumi tagok legalább 1/3-
ának írásbeli és indokolt kérésére az elnök köteles a Kuratórium ülését 15 napon belül 
összehívni. 
A  Kuratórium  ülésére  a  Kuratórium  tagjait  a  napirend  közlésével  kell  meghívni.  A 
meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között legalább 15 napi idõköznek 
kell lennie. 90 

Ha a Kuratórium ülése nincs szabályszerûen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha 
valamennyi  Kuratóriumi  tag  jelen  van  és  az  ülés  megtartása  ellen  nem  tiltakoznak. 
Bármelyik Kuratóriumi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását 
kérni. Javaslatát az ülés megtartása elõtt legalább 3 nappal ismertetni kell a tagokkal. 91 

A Kuratórium határozatképességéhez szükséges a Kuratórium tagjai  felének plusz egy 
fõnek  jelenléte.  A  Kuratórium  határozat  hozatalához a  jelenlévõ  tagok  egyszerû 
szótöbbsége szükséges.92

A Kuratórium határozatot Kuratóriumi ülés megtartása nélkül is hozhat, akként, hogy az 
ülésen  kívül  javasolt  határozat  tervezetét  15  napi  határidõ  kitûzésével  írásban  kell  a 
tagokkal  közölni,  akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményérõl  és a 
határozatról, valamint annak keltérõl a Kuratórium tagjai az utolsó szavazat beérkezését 
követõ 8 napon belül a Kuratórium elnöke írásban tájékoztatja. Ha bármelyik kuratóriumi 
tag kéri a Kuratórium ülését a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni. 93 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, a személyiségi jogokat érintő kérdésekben a kuratórium 
elrendelheti zárt ülés tartását.94

87 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
88 Beiktatta: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
89 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
90 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
91 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
92 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
93 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
94 Módosította: 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
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A közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal. 95 

A  Kuratórium  elnöke  a  Kuratórium  üléseirõl  köteles  jegyzõkönyvet  készíteni.  A 
Kuratórium elnöke gondoskodik arról,  hogy a Kuratórium ülésén hozott határozatok a 
Határozatok  Könyvébe  bevezetésre  kerüljenek,  mely  tartalmazza  a  Kuratórium 
döntéseinek  tartalmát,  időpontját,  hatályát,  illetve  a  döntést  támogatók  és  ellenzők 
számarányát.  A  Kuratórium döntéséről  a  Kuratórium elnöke  az  érintetteket  írásban  5 
napon  belül  értesíti  és  azt  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Önkormányzat  Hivatalos 
Lapjában nyilvánosságra hozza. 96 

A  közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  bárki  betekinthet, 
amennyiben azt 15 nappal előbb a Kuratórium elnökének jelzi.97

A  Közalapítvány  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  való  betekintést  a 
kuratórium  elnöke  megtagadhatja,  amennyiben  az  személyiségi  jogokat  érintene.  A 
kuratórium  elnökének  ezen  betekintési  jog  megtagadásáról  szóló  döntés  ellen  a 
kuratóriumhoz jogorvoslati kérelemmel lehet élni.98

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával  egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést  készíteni.  A  közhasznúsági  jelentés  elfogadása  a  kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:99 

a. a számviteli beszámolót,
b. A költségvetési támogatás felhasználását,
c. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d. A célszerinti juttatások kimutatását,
e. A  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi 

önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  a  települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét100,

f. A közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét,
g. A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közalapítvány éves közhasznúsági jelentését helyi lapban nyilvánosságra hozza. Abba 
bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet101.

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

8. Egyéb rendelkezések  

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi előírások (Ptk. 74/A 
§-74/F  §,  adózási  jogszabályok,  közalapítvány  gazdálkodására  vonatkozó 
98/1988. (XII.22.)  MT. sz.  r.,  az alapítványok  gazdálkodási  rendjéről  szóló 
115/1992. (VII.23.) Korm. rendelet102) az irányadók.

95 Beiktatta: 102/1998. (VI. 10.) sz. határozat 4. pontja, 173/1998. (IX. 30.) sz. határozat 4. pontja.
96 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
97 Módosította: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 3. pontja.
98 Beiktatta: 121/1999. (VI. 30.) sz. határozat 2. pontja.
99 Beiktatta: 223/1998. (XII. 02.) sz. határozat 4. pontja.
100 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
101 Módosította: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
102 Kiegészítette: 215/2005. (IX.14.) sz. határozat
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Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzati  Képviselő-
testületének 499/2011. (X.27.) sz. határozata rendelkezett.

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2011. november 15.
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
500/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

Tata Város Közterület-felügyeletének  beszámolója
tevékenységér ől

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. Tata Város Közterület-felügyelete vezetőjének éves 
beszámolóját elfogadja.

2. felkéri Tata Város Közterület-felügyelete vezetőjét, hogy a 
2012. évben a városi rendezvények biztosítását, a 
köztisztasági szabályok betartatását és a közterület-
használatok jogszerűségének ellenőrzését helyezze 
prioritásba.

                3.felkéri Tata Város Közterület-felügyelete vezetőjét, hogy 
beszámolójában felvázolt parkolási rendszer gazdaságossági 
számításairól és bekerülési költségeiről készítsen tájékoztatót.

      4. felkéri Tata Város Közterület-felügyelete vezetőjét, hogy a 
korlátozott várakozási övezetekben tájékoztató táblákat 
helyeztessen ki, a közúti jelzések magyarázata, 
értelmezhetőségének javítása céljából.

Határid ő: 1. pont - értesítésre: 2011. november 1.
                 2. pont – 2012. december 31.

            3. pont - 2011. decemberi testületi ülés
                 4. pont  - 2011. november 30
Felelős:   1.pont: Michl József Polgármester
                2-4.pont: Horváth Róbert Tata Város Közterület-felügyelet vezetője

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
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501/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata
a 435/2011.(IX.29.) Tata Kt. határozat módosításáró l

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 435/2011. (IX. 29.) Tata Kt. 
határozat - a tatai 1296 hrsz.-ú ingatlan (Távhő mögötti terület) felajánlása 
megvételre- végrehajtási határidejét 2012. január 31-ére módosítja.

Határid ő: értesítésre 2011. november 30.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
502/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

a 437/2011.(IX.29.) Tata Kt. határozat módosításáró l

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 437/2011. (IX. 29.) Tata Kt. 
határozat  - a Jázmin Bőripari Szövetkezet kérelméről - végrehajtási 
határidejét 2012. január 31-ére módosítja.

Határid ő:   2011. november 30. illetve
                   2012. január 31.
Felelős:     Michl József polgármester
                  dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
503/2011. (X 27.) Tata Kt. határozata

„A tiszta beszédért, Tatán” alapítvány székhelyének  bejegyzésér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező, Tata Város Önkormányzata és „A tiszta beszédért, Tatán” 
Alapítvány között a 2890 Tata, Bartók B. út 7/A szám alatti ingatlan 
használatára kötendő megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert, 
annak aláírására.

Határid ő: értesítésre: 2011. november 18.
Felelős:     Michl József polgármester

     Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
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504/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata
a 431/2011.(IX.29.) Tata Kt. Határozat módosításáró l

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 431/2011. (IX. 29.) Tata Kt. 
határozat   - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Tata Város 
Önkormányzata valamint a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás között 
érvényben lévő megállapodások felülvizsgálata - végrehajtási határidejét 
2012. március 31-ére módosítja.

Határid ő: értesítésre 2011. november 30.
Felelős:    Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
505/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata

„A szabadság kapuja” cím ű, '56-os emlékm ű új elhelyezésér ől
és közterület elnevezésér ől szóló 445/2011. (IX. 29.) Tata Kt. határozat 

visszavonásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „A szabadság kapuja”  című, 
'56-os emlékmű új elhelyezéséről és  a  közterület elnevezéséről szóló 
445/2011. (IX. 29.) Tata Kt. határozatát  visszavonja.

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
506/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég iummal 
kapcsolatos tájékoztatóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bláthy Ottó Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiummal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a jelzálogjog törlése iránt a földhivatali 
eljárást indítsa meg.

Határid ő: értesítésre 2011. november 15.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
507/2011.(X.27.) Tata Kt. határozata
a bizottsági határozatok jelölésér ől

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a normatív határozatot hozó 
szerv megjelölésének a rövidítését a bizottsági határozatok esetében az 
alábbiak szerint határozza meg:

- Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi 
Bizottsága által hozott határozatokban a rövidített megjelölés Tata Kt. 
HÜB. határozata. 

- Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottsága által hozott határozatokban a rövidített 
megjelölés Tata Kt. PVB. határozata. 

Határid ő: folyamatos
Felelős:  Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének
508/2011. (X. 27.) Tata Kt. határozata

bérlakások kiürítésére vonatkozó moratóriumáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. október 27. napjától 
2012. március 31. napjáig a bérlakásokra kiürítési moratóriumot rendel el. 

Határid ő: bírósági végrehajtó értesítésére: azonnal     
Felelős:   Michl József polgármester

      dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének
509/2011. (X.27.) Tata Kt. határozata

a Tatai Honvéd Atlétikai Club támogatásáról

A 309/2011.(VI.29.) Kt., a 310/2011.(VI.29.) Kt., a 311/2011.(VI.29.) Kt., a 
376/2011.(IX.7.) Kt., és a 440/2011.(IX.29.) Kt. határozatai végrehajtásáról az 
alábbiak szerint rendelkezik:
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Amennyiben Tata Város Önkormányzata és a Tatai Honvéd Atlétikai Club 
(THAC) nem tudnak szerződést kötni egymással a 311/2011.(VI.29.) Kt. 
határozat szerint a THAC férfi kézilabda csapata NB I-es szerepléséhez szánt 
pénzeszköz átadásáról 2011. október 31-ig, úgy a következő rendes 
Képviselő-testületi ülésen visszavonja a fenti határozatokat.

Határid ő: 2011. november 30.
Felelős: Michl József

T a t a ,  2011. október 27.

Dr. K ó r ó s i  Em őke
  jegyző
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     27. Interpellációk, kérdések
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