
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  december  12-én 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló

28/1999.(VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
470/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a 2012. december 12-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező  I-38-42/2012.  sz.  meghívón  szereplő  témákat  –  sürgősségi 
indítványként felvett:  a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
kötendő  együttműködési  megállapodásról,  és  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók 
Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való  részvételről  -  tárgyalja 
meg. 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
471/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények átadására 
vonatkozó megállapodásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
- elfogadja  a  köznevelési  intézmények  állami  fenntartásba  vételével 

összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám  átadásról,  valamint  a  feladatellátáshoz  kapcsolódó 
vagyonelemek,  jogok  és  kötelezettségek  megosztásáról  szóló 
megállapodást.

- az  átadás-átvétel  kérdésében  a  kapcsolattartásra  Bálint  Anita 
humánszolgáltatási irodavezetőt jelöli ki. 



- a tatai tankerület számára a Tata, Agostyáni 1-3. sz. alatti épületben levő 
irodahelyiségeket jelöli ki.

Felhatalmazza a Polgármestert az átadás-átvételi megállapodás aláírására.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
472/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények feladatellátásának 
változásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 1. elfogadja  az  állami  fenntartásba  kerülő  köznevelési  intézmények 

feladatellátásának változásáról készített tájékoztatást.

2. az  átadásra  kerülő  köznevelési  intézmények  működtetése 
feladatainak ellátásával a Tatai Városgazda Kft-t bízza meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Városgazda Kft, valamint Tata Város Önkormányzata és az 
Intézmények  Gazdasági  Hivatala  között  a  feladatok  megosztására 
vonatkozóan kötendő megállapodást előkészítse és aláírja.

3. az általa fenntartott és 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő 
iskolák  technikai  dolgozóinak  továbbfoglalkoztatásáról  a  Tatai 
Városgazda Kft. keretei között kíván gondoskodni.

4. felkéri   a  Polgármestert,  hogy az Intézmények  Gazdasági  Hivatala 
alapító  okiratának  módosítását  a  képviselő-testület  döntésének 
megfelelően előkészítse és azt a testület ülésére beterjessze.

5. Az  Intézmények  Gazdasági  Hivatala  alkalmazotti  létszámát  2013. 
évben,  a  Szociális  Alapellátó  Intézmény  önállóan  gazdálkodóvá 
válásáig  8  főben  határozza  meg.  A  Szociális  Alapellátó  Intézmény 
önállóan gazdálkodóvá válása esetén az alkalmazotti létszámot felül 
kell vizsgálni és az ellátott feladatok alapján meg kell határozni.

6.  Támogatja, hogy a Szociális Alapellátó Intézmény önállóan működő 
és gazdálkodó szervként működjön 2013. június 30. napjától. 

    7. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a   
polgármestert a tatai tankerülettel kötendő 2013. január 1. napjával 
állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményekben folyó egyes 



nevelési, oktatási szakmai feladatokra vonatkozó együttműködés 
megkötésének előkészítő tárgyalásai lefolytatására (pl. 
helytörténeti  tantárgy  oktatása,  emeltszintű  oktatási  feladatok  
támogatása, úszás oktatás…)

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

4. pont: 2012. december 19.
                   6. pont: 2013. június 30.

7. pont: 2013. január 31.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
473/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

Az önkormányzat tulajdonában álló és a Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
Szakközépiskola használatában lévő földekről szóló tájékoztatásról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen szándékát fejezi ki, 
hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  és  a  Jávorka  Sándor 
Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Szakközépiskola  által  használt 
földterületek  használatát  a  szakközépiskola  fenntartója  részére  nevelési-
oktatási célból biztosítja azzal, hogy a konkrét ingatlanokról a termőföldek jogi 
helyzetének rendezését követően dönt egy külön megállapodás keretében.

Határidő: értesítésre: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
474/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

KEM Múzeumok Igazgatóságának fenntartóváltása tárgyában

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  1.  sz. 
mellékletét képező Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ 
és Tata Város Önkormányzata közötti, Komárom-Esztergom Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum Igazgatóságának fenntartóváltására vonatkozó átadás-átvételi 
megállapodást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert aláírásra. 

Határidő:  átadás-átvételi megállapodás aláírása 2012. december 15.
Felelős:    Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete



475/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata
a   Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító 

okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet 5. §-a alapján, és a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítás 
8. §-a alapján a IX-09/30/318/2012. számú egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

1.   Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 
szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  5.  §-a, 
valamint  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a 
közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  45.  §-a  alapján,  a  KEM 
Intézményfenntartó Központ IX-09/30/318/2012. számú, Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a ..../2012. (XI.28.) sz.  Kt. határozatát egységes szerkezetbe 
foglalva a Kuny Domokos Múzeum Alapító Okiratát - a kultúráért felelős miniszter 
előzetes véleményének kikérésével - az alábbiak szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 1. 1., és 1.2.  pontja a következőre módosul:

„1.1. Neve: Kuny Domokos Múzeum 

  1.2. Idegen nyelvű elnevezése:
1.2.1 Angol nyelven: Kuny Domokos Museum
1.2.2. Német nyelven:            Kuny Domokos Museum”

1. Az alapító  okirat  1.4.1.1,  valamint  1.4.1.2.  pontjai  törlésre  kerülnek,  az  1.4.1.3.  pont 
számozása 1.4.1.1-re módosul.
„1.4.1.1.             Görög-Római Szobormásolatok Kiállítása

                                                 2890 Tata, Hősök tere 7.”
4.     Az alapító okirat 1.4.1.4. pontja a következőre módosul és számozása 1.4.1.2-re változik:

„1.4.1.2. Német Nemzetiségi Gyűjtemény
             2890 Tata, Alkotmány utca 1.”

4. Az  alapító  okirat  1.4.1.5.,  valamint  az  1.4.2.  Egyéb  kiállításai  pontjai  törlésre 
kerülnek.



5. Az 1.4.3. pont és 1.4.3.1. pont számozása 1.4.2., illetve 1.4.2.1. pontra módosul.

„1.4.2. A feladatellátást szolgáló további ingatlan:
  1.4.2.1.             Központi raktár
                                 2890 Tata, Deák Ferenc u. 3.”

7. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiakra módosul:

„A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.  
tv.)  37/A.§-a,  42.§-a,  valamint  45.  §  ,  46.  §.  és  45/A §-ai  alapján gondoskodik  a 
kulturális  javak  meghatározott  anyagának  folyamatos  gyűjtéséről,  nyilvántartásáról, 
megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint 
kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi 
feladatok ellátásáról.”

8.   Az alapító okirat 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. pontja az alábbiakra módosul, mellyel egyidejűleg a 
4.1.4-4.1.8. pontok törlésre kerülnek:

„4.1.1.  Tata  város  és  Komárom-Esztergom  megye  közigazgatási  területén  a 
kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:
- a  kulturális  javak  egységes  szaktudományos  szempontok  szerint,  tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét 
gyűjti, őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
- kultúraközvetítő,  közművelődési  tevékenységével  hozzájárul  az  egész  életen  át 

tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
- együttműködik  a  nevelési-oktatási  intézményekkel  és  múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi  a  kulturális  javak  múzeumpedagógiai  célú  feldolgozását,  folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

4.1.2.  Feladata  a  működési  engedélyében  meghatározott  gyűjtőkörébe  tartozó 
kulturális javak:
- gyűjtemény  gondozása,  ennek  keretében  azok  gyarapítása,  nyilvántartása, 

állományvédelme, 
- tudományos feldolgozása és publikálása,
- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezése, 

közművelődési  és  múzeumpedagógiai  programok és  kiadványok biztosítása,  a 
kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

4.1.3. A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:
- vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
- területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, 



o végzi  a  megelőző  és  a  mentő  feltárásokat  és  az  ehhez  kapcsolódó  egyéb 
régészeti szaktevékenységeket,

o vezeti  a  régészeti  lelőhelyek  szakmai  nyilvántartását,  és  annak  alapján 
adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,

o a régészeti  feltárás esetén kívül előkerült régészeti  leletet vagy lelőhelyet a 
kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,

o részt vesz a régészeti  emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a 
helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális intézményben 
történő elhelyezésében,

o szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
o gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai 

együttműködése,  munkájuk  összehangolása,  valamint  az  egyéb  kulturális 
javak védelme érdekében,

o részt  vesz  a  szellemi  kulturális  örökség  védelmével  kapcsolatos  helyi 
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,

o muzeológiai,  múzeumpedagógiai,  képzési  és  restaurálási  szakmai-
módszertani központként működik.”

9. Az alapító okirat 4.2. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási 
szakfeladatrend  szerinti  besorolása)  az  581100  könyvkiadás  és  581900  Egyéb  kiadói 
tevékenység szakfeladatokkal egészül ki:

„  4.2.  A  költségvetési  szerv  alaptevékenységének  államháztartási  szakfeladatrend 
szerinti besorolása:

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581100 Könyvkiadás
581900 Egyéb kiadói tevékenység”

10.   Az alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:
„6. Az alapító jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1. „

11.  Az alapító okirat 7.1. pontja a következőre módosul:
„7.1. Irányító szerv neve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

        Irányító szerv székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.”

12.  Az alapító okirat 7.2. pontja törlésre kerül.



13.  Az alapító okirat 7.3. pontja a következőre módosul és számozása 7.2-re módosul:

„7.2. Fenntartó szerv neve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete”
         Fenntartó szerv székhelye: Tata, Kossuth tér 1.”

Az alapító okirat a következő 7.3. ponttal egészül ki:
„7.3. Költségvetési szerv jogelőd szerve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok 
Igazgatósága

                                                                 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.”
15.  Az alapító okirat 9. pont az alábbiakra módosul:

„A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum
A  megyei  hatókörű  városi  múzeum  a  települési  szintet  meghaladó,  egy  megye 
közigazgatási  területére,  valamint a megyében lévő megyei  jogú városok közigazgatási 
területére kiterjedő feladatokat ellátó muzeális intézmény.”
 

16.  Az alapító okirat 10. pontja az alábbiakra módosul:

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  A költségvetési  szerv vezetője  a 
megyei hatókörű városi múzeum vezetője,  aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény (a  továbbiakban:  Kjt.)  és  a  közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  végrehajtásáról  a  művészeti,  a  közművelődési  és  a 
közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott  közalkalmazottak  jogviszonyával  összefüggő 
egyes  kérdések  rendezése  tárgyában  született  150/1992.  (XI.  20.)  Korm.  rendelet  (a 
továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra.
A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, 
illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A  Kult.  tv.  45.§  (4)  bekezdése  alapján  a  megyei  hatókörű  városi  múzeum 
vezetőjének  megbízásához, illetve ennek visszavonásához a kultúráért felelős miniszter 
egyetértése szükséges.”

17.  Az alapító okirat 11. pontja a következőre módosul:

„A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszonyok 
megjelölése:  A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.
Egyes,  a  Kjt.  illetve  a  Kjt.  vhr.  hatálya  alá  nem tartozó  alkalmazottak  foglalkoztatási 
jogviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény törvény rendelkezései 
az irányadóak.
Az  egyéb  jogviszonyokra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen Alapító Okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Komárom-
Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága IX-09/30/318/2012. számú 2012. július 
12-én kelt egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti.”



Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

Záradék:

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

2. A  módosító  okirat  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Intézményfenntartó  Központ 
által elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratot módosította.

3.     Jelen módosító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
476/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kuny Domokos Múzeum egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

       
       

KUNY DOMOKOS MÚZEUM 
ALAPÍTÓ OKIRATA

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8.  §-a,  az  államháztartásról  szóló 
törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  5.  §-a,  valamint  a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 45. §-a alapján, a KEM Intézményfenntartó Központ IX-09/30/318/2012. 
számú,  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  ..../2012.  (XI.28.)  sz.  Kt. 
határozatát  egységes  szerkezetbe foglalva a Kuny Domokos Múzeum Alapító Okiratát  -  a 
kultúráért felelős miniszter előzetes véleményének kikérésével - az alábbiak szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv neve, nevének rövidítése, idegen nyelvű elnevezése, székhelye, 
telephelyeinek neve és címe:



1.1. Neve:              Kuny Domokos Múzeum 

1.2. Idegennyelvű elnevezése:

1.2.1. Angol nyelven: Kuny Domokos Museum
1.2.2. Német nyelven: Kuny Domokos Museum

1.3. Székhelye:              2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3.
1.4. Telephelyeinek neve és címe:

1.4.1. Tagintézményei:

1.4.1.1.             Görög-Római Szobormásolatok Kiállítása
            2890 Tata, Hősök tere 7.

1.4.1.2.              Német Nemzetiségi Gyűjtemény
             2890 Tata, Alkotmány utca 1.

1.4.2. A feladatellátást szolgáló további ingatlan:

1.4.2.1.             Központi raktár
2890 Tata, Deák Ferenc u. 3.

2. A költségvetési szerv alapításának időpontja: 1950. december 31.

3. A költségvetési szerv közfeladata:

A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 37/A.§-a, 42.§-a, valamint 45. § és 45/A §, 
46.§  -ai  alapján  gondoskodik  a  kulturális  javak  meghatározott  anyagának  folyamatos 
gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és 
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési 
és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

4. A költségvetési szerv tevékenysége:

4.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

1.4.1.Tata város és Komárom-Esztergom megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz 
való hozzáférés biztosítása érdekében:

• a  kulturális  javak  egységes  szaktudományos  szempontok  szerint,  tudományos 
szaktevékenység  keretében  kialakított,  nyilvántartott  és  dokumentált  együttesét  őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja,

• biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,



• kultúraközvetítő,  közművelődési  tevékenységével  hozzájárul  az  egész  életen  át  tartó 
tanulás folyamatához,

• közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
• együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival 

segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
• elvégzi  a  kulturális  javak  múzeumpedagógiai  célú  feldolgozását,  folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
• az  intézmény  turisztikai  vonzerejének  felhasználásával,  a  látogatóknak  nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

4.1.2. Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

• gyűjteménygondozása,  ennek  keretében  azok  gyarapítása,  nyilvántartása, 
állományvédelme, 

• tudományos feldolgozása és publikálása,
• hozzáférhetővé  tétele,  ennek  keretében  állandó  és  időszaki  kiállítások  rendezése, 

közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális 
javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

4.1.3. A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

• vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
• területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően, 

o végzi a megelőző és a mentő feltárásokat és az ehhez kapcsolódó egyéb régészeti 
szaktevékenységeket,

o vezeti  a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat 
szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,

o a  régészeti  feltárás  esetén  kívül  előkerült  régészeti  leletet  vagy  lelőhelyet  a 
kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,

o részt  vesz  a  régészeti  emlékek  és  a  műemlékek  vissza  nem  építhető  vagy  a 
helyszínen  meg  nem  őrizhető  töredékei  és  tartozékai  muzeális  intézményben 
történő elhelyezésében,

o szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében,
o gyűjtőkörében  szakmai  tanácsadást  folytat  a  muzeális  intézmények  szakmai 

együttműködése,  munkájuk összehangolása,  valamint  az egyéb kulturális  javak 
védelme érdekében,

o részt  vesz  a  szellemi  kulturális  örökség  védelmével  kapcsolatos  helyi 
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,

o muzeológiai,  múzeumpedagógiai,  képzési  és  restaurálási  szakmai-módszertani 
központként működik.

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti 
besorolása:

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység



910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
581100 Könyvkiadás
581900 Egyéb kiadói tevékenység

4.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:

910200 Múzeumi tevékenység

4.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:

Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe.
6. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1.

7. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása:

7.1. Irányító szerv neve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
       Irányító szerv székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

7.2. Fenntartó szerv neve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
       Fenntartó szerv székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

7.3.  Költségvetési  szerv  jogelőd  szerve:  Komárom-Esztergom  Megyei  Múzeumok 
Igazgatósága
                                                                 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3.

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

9. A költségvetési szerv szakmai besorolása: megyei hatókörű városi múzeum



A megyei hatókörű városi múzeum a települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási 
területére, valamint a megyében lévő megyei jogú városok közigazgatási területére kiterjedő 
feladatokat ellátó muzeális intézmény. 

10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A  költségvetési  szerv  vezetője  a  megyei  hatókörű  városi  múzeum  vezetője,  aki  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  (a továbbiakban: Kjt.)  és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési  és  a  közgyűjteményi  területen  foglalkoztatott  közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) 
Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Kjt.  vhr.)  alapján,  nyilvános  pályázat  útján  kerül 
kiválasztásra.

A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja 
vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A  Kult.  tv.  45.§  (4)  bekezdés  alapján  a  megyei  hatókörű  városi  múzeum  vezetőjének 
megbízásához, és ennek visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

11.  A  költségvetési  szerv  foglalkoztatottjaira vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszonyok 
megjelölése:

A költségvetési  szerv  szakalkalmazottjainak  és  egyéb  közalkalmazottjainak  foglalkoztatási 
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak.

Egyes,  a  Kjt.  illetve  a  Kjt.  vhr.  hatálya  alá  nem  tartozó  alkalmazottak  foglalkoztatási 
jogviszonyára  a  munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  rendelkezései  az 
irányadóak.

Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási 
szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen  Alapító  Okirat  2013.  január  1-jén  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  Komárom-
Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága IX-09/30/318/2012,. számú 2012. július 12-én 
kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Tata, 2012. december   



Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester         jegyző

ZÁRADÉK:

 
1. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete …../2012.(..........) Tata Kt. határozatával fogadta el.
2.    Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat 2013. január 01-jén lép hatályba.
3.    Az alapító okiratot elfogadás előtt véleményezte: Balog Zoltán EMMI miniszter

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

                                                                                     

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
477/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

KEM Múzeumok Igazgatóságának fenntartóváltása tárgyában

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az átadás-átvételre Tata Város 
Önkormányzata  által  kijelölt  kapcsolattartó  személye:  dr.  Kórósi  Emőke 
jegyző.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
478/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet alapító 
okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vaszary  János  Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet alapító okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító okirat

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  végrehajtásáról 
szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§-a,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. 
törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a  alapján  a 
VASZARY  JÁNOS  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  és  LOGOPÉDIAI  INTÉZET  426/2010. 



/XII.15./ sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a  közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  
évi CXC. törvény 21. §-a  alapján a VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és  
LOGOPÉDIAI INTÉZET alapító  okiratáról  szóló  405/2009.  /XI.13./   sz.,  a  
122/2010. /IV. 28./, a 309/2010./IX.1./,  425/2010.  (XII.  15.),  valamint  
478/2012. (XII.12.) számú határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 6. pontjából a „2890 Tata, Fürdő utca 21.” szövegrész törlésre 
kerül, így a 6. pont a következőre módosul:

„6. Telephelyei:     
 2890 Tata, Jázmin utca 23.
 2834 Tardos, Rákóczi u. 7.

      2800 Tata, Bartók Béla út  7/A..”

3. Az alapító okirat 7. pontja a következőre módosul:

„7. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti általános iskolai nevelés- 
oktatás és pedagógiai szakszolgálati feladat „

4. Az alapító okirat 8. pontja a következőre módosul:
„8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  törvény az 
irányadó.  Egyéb foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a Polgári  Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó.”

5. Az alapító okirat 11. pontja a következőre módosul:

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

6. Az alapító okirat 21. pontja a következőre módosul:
 

„ 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Országgyűlés tér 4. házszámú épület az 
udvarral,  Tata, Jázmin utca 23. házszámú épület az udvarral,  Tardos, Rákóczi út 7. 
házszámú épület az udvarral, valamint a Tata, Bartók Béla út 7/a. házszámú épület a 
pedagógiai  szakszolgálat  által  használt  része és az intézményi  leltár  szerinti  értékű 
berendezések, tárgyak.”



7. Az alapító okirat 23. pontja a következőre módosul:

„23. Az iskola évfolyamainak száma: 8
Az iskola által indítható osztályok száma Tatán:
- 1-4. évfolyamon évfolyamonként: 5
- 5-8. évfolyamon évfolyamonként: 5

A tardosi tagintézményben 1-8 évfolyamon, évfolyamonként egy osztály
Az iskola által felvehető maximális gyermeklétszám 1344 fő.
Az iskola által felvehető maximális  tanulólétszám  feladatellátási  
helyenként:

2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 912 fő
2890 Tata, Jázmin utca 23     208 fő
2834 Tardos, Rákóczi u. 7.    224 fő

Az indítható napközis csoportok száma Tatán: 
- 1-4 évfolyamon évfolyamonként: 5 napközis csoport
Az indítható tanulócsoportok száma:
- 5-8. évfolyamokon összesen: 2 tanulószobai csoport
Az indítható napközis csoportok száma Tardoson: 1 napközis csoport.”

8. Az  Alapító  okirat  24.  pontjának  első  és  13.  francia  bekezdése  a  következőre  
módosul:

„24. Az intézmény alapfeladatai:
Általános iskolai feladatai:

- Az  1-8.  évfolyamokon  biztosítja  tanulói  számára  az  általános  műveltség  
megalapozását szolgáló kötelező általános iskolai nevelést  és oktatást  jóváhagyott  
pedagógiai programja alapján. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség  
megszerzésére.  További  feladata  a  társadalmi  együttéléshez,  az  önműveléshez,  a  
munkavégzéshez,  a  harmonikus  testi  és  lelki  fejlődéshez,  valamint  a  
továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek és igények kialakítása.”

- A tardosi  tagintézményben  az  1-8.  évfolyamon szlovák nemzetiségi  oktatás (nem 
magyar nyelven folyó nevelés és oktatás)”

9. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

Záradék:

1. A  módosító  okirat  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  478/2012. 
(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.



2. A  módosító  okirat  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  426/2010. 
(XII.  15.)  sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot 
módosította.

3. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Határidő:  2012. december 20. Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
479/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet egységes 
szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Vaszary  János  Általános 
Iskola  és  Logopédiai  Intézet  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát  a 
következők szerint elfogadja:

Alapító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény, valamint  a  nemzeti  
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a  alapján a VASZARY 
JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és LOGOPÉDIAI INTÉZET alapító okiratáról  
szóló 405/2009.  /XI.13./   sz.,  a 122/2010.  /IV.  28./,  a 309/2010.  /IX.1./  és  
425/2010.  (XII.  15.),  valamint  478/2012.  XII.12.)   számú  határozatait  
egységes szerkezetbe foglalja:

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

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

Jázmin utcai Tagintézménye
2890 Tata, Jázmin utca 23.

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet
Fekete Lajos Tardosi Tagintézménye

2834 Tardos, Rákóczi út 7.
6. Telephelyei: 2890 Tata, Jázmin utca 23.

2834 Tardos, Rákóczi u. 7.



2890 Tata, Bartók Béla út  7/A.
7.  Közfeladata:  a  köznevelési  törvény  szerinti  általános  iskolai  nevelés-oktatás  és  

pedagógiai szakszolgálati feladat 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv

8.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl: megbízási jogviszony) az irányadó.

9. Alapvető szakágazata: 852010 alapfokú oktatás
10. Alaptevékenységei 

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

11. Intézmény típusa: többcélú,  közös  igazgatású  köznevelési  
intézmény,  általános  iskola  és  pedagógiai  
szakszolgálat

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

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

Intézményfenntartó Társulás 
2890 Tata, Kossuth tér. 1.

15. Irányító szerve:  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.



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

16. Működési köre: - Tata város
                                - Tardos község

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

17. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
18. 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.

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

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

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

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

23. Az iskola évfolyamainak száma: 8
Az iskola által indítható osztályok száma Tatán:
- 1-4. évfolyamon évfolyamonként: 5
- 5-8. évfolyamon évfolyamonként: 5
A  tardosi tagintézményben 1-8 évfolyamon, évfolyamonként egy osztály
Az iskola által felvehető maximális tanulólétszám 1344 fő.
Az iskola által felvehető maximális tanulólétszám feladatellátási helyenként:
2890 Tata, Országgyűlés tér 4. 912 fő
2890 Tata, Jázmin utca 23     208 fő
2834 Tardos, Rákóczi u. 7.    224 fő

Az indítható napközis csoportok száma Tatán: 
- 1-4 évfolyamon évfolyamonként: 5 napközis csoport
Az indítható tanulócsoportok száma:
- 5-8. évfolyamokon összesen: 2 tanulószobai csoport
Az indítható napközis csoportok száma Tardoson: 1 napközis csoport.

24. Az intézmény alapfeladatai:
Általános iskolai feladatai:



- Az  1-8.  évfolyamokon  biztosítja  tanulói  számára  az  általános  műveltség  
megalapozását szolgáló kötelező általános iskolai nevelést és oktatást, jóváhagyott  
pedagógiai programja alapján. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség  
megszerzésére.  További  feladata  a  társadalmi  együttéléshez,  az  önműveléshez,  a  
munkavégzéshez,  a  harmonikus  testi  és  lelki  fejlődéshez,  valamint  a  
továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek és igények kialakítása.

- A közoktatási törvény alapján a tanulók érdeklődése és igénye szerint nem kötelező 
tanórai  foglalkozásokat  szervez  felzárkóztatás,  fejlesztés,  tehetséggondozás, 
fakultáció, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából.

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

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

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

felügyeletéről,  valamint  a  szülői  igények  alapján  a  napközis  és  tanulószobai 
foglalkozásokról, a szorgalmi időszakban.

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

fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit. Ellátja az 

intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, feltárja és megelőzi a tanulói baleseteket 
előidéző okokat.

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

szolgáltatásokat.
- A tardosi  tagintézményben  az  1-8.  évfolyamon szlovák nemzetiségi  oktatás (nem 

magyar nyelven folyó nevelés és oktatás)

Pedagógiai szakszolgálati feladatai
- Végzi a logopédiai szakszolgálat alapfeladatait, a beszédindítás, a beszédhibák javítása, 

nyelvi  kommunikációs  zavarok  javítása,  dyslexia  megelőzése  és  gyógyítása, 
tanácsadás szülők részére a fenti problémák esetén

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

viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

• Végzi a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat.
Végzi  a  továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadás  pedagógiai  szakszolgálati 
feladatot.

Az Tatai Önkormányzat által finanszírozott alapfeladaton túli helyi feladatai:



Az 5-8. évfolyamon, évfolyamonként emelt szintű tantervű matematika osztályt és emelt 
szintű nyelvi  osztályt  működtet.  Ehhez  az  önkormányzat  a  heti  órakereten  felül 
osztályonként 3 órát biztosít.

25. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

Záradék

1. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a 479/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő: 2012. december 20. Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
480/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kőkúti Általános Iskola alapító okiratának módosításáról

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

Módosító okirat

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a,  a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. §-a alapján a KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 169/2011. 
(IV.  27.)  s határozattal  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát az 
alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:



„Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a, a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  
évi CXC. törvény 21. §-a   alapján a  KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA alapító  
okiratáról szóló 153/2009. /V.27./ sz., 323/2009. /IX.30./ sz., a 404/2009. /XI.13./  
sz.,  a  168/2011.  (IV.  27.)  sz.,  447/2012.  (XI.29.)  sz., valamint  a  480/2012.  
(XII.12.) sz. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti 
általános iskolai nevelés-oktatás”

3. Az alapító okirat 7. pontja a következőre módosul:

„7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
közalkalmazotti  jogviszony,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  
XXXIII. tv. alapján.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  
munka  törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

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

4. Az alapító okirat 10. pontja a következőre módosul:

„10. Intézmény típusa: általános iskola”

5. Az alapító okirat 22. pontja a következők szerint kiegészül:

 „22. Az iskola évfolyamainak száma: 8
  Az iskola által indítható osztályok száma évfolyamonként: 4
  Az iskola által felvehető maximális tanulólétszám: 896 fő

         A tagintézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 224 
         A székhely intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 672 fő
      Az iskola a székhelyen a 2012/2013 tanévben egy plusz 1 évfolyamos osztályt  

indíthat, maximális 26 fő tanulólétszámmal.
Az indítható napközis csoportok száma: 
- 1-4 évfolyamon évfolyamonként: 4 napközis csoport
Az indítható tanulócsoportok száma:
- 5-8. évfolyamokon összesen: 6 tanulószobai csoport”

6. Az Alapító okirat 23. pontjának első francia bekezdése a következőre módosul:
„23. Az intézmény alapfeladatai:
Az  1-8.  évfolyamokon  biztosítja  tanulói  számára  az  általános  műveltség  
megalapozását szolgáló kötelező általános iskolai nevelést és oktatást,  jóváhagyott  



pedagógiai programja alapján. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai  
végzettség megszerzésére. További feladata a társadalmi együttéléshez,  az  
önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez,  
valamint a továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek és igények kialakítása. „

7. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

Záradék

1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  480/2012. 
(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. A  módosító  okirat  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  448/2012. 
(XI.29.) sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot 
módosította.

2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Határidő:  2012. december 20. Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
481/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kőkúti Általános Iskola egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

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

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  



köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a   alapján a  KŐKÚTI 
ÁLTALÁNOS  ISKOLA  alapító  okiratáról  szóló  153/2009.  /V.27./  sz.,  
323/2009.  /IX.30./  sz.,  a  404/2009.  /XI.13./  sz.,  a  168/2011.  (IV.  27.)  sz.,  
447/2012.  (XI.29.)sz,  valamint  a  480/2012.  (XII.12.)  sz.  határozatait  
egységes szerkezetbe foglalja:

1. Az intézmény neve: KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
2. Címe: 2890 Tata, Kőkút köz 2.

3. Székhelye: 2890 Tata, Kőkút köz 2.

4. Telephelye: 2890 Tata, Fazekas utca 47.

5. Tagintézmény neve:                   Fazekas utcai tagintézmény

                       Címe:   2890 Tata, Fazekas utca 47.

6. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti általános 
iskolai nevelés-oktatás

7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
alapján.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a munka 
törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

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

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (1-4.évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 
oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 
oktatása (5-8. évfolyam)
931202 Utánpótlási-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység.

10. Intézmény típusa: általános iskola
11. Alapítója: Városi Tanács Tata

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

12. Az alapítás éve: 1983. augusztus 1. 
Az alapító jogszabály, határozat száma: 44/1997. (II. 26) KT határozat

13. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata



címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
14. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-

testülete
címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

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

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

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

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

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

21. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti  rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás  szabályairól szóló rendelet alapján. 

22. Az iskola évfolyamainak száma: 8
Az iskola által indítható osztályok száma évfolyamonként: 4
Az iskola által felvehető maximális tanulólétszám: 896 fő
       A tagintézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 224 
       A székhely intézménybe felvehető maximális tanuló létszám: 672 fő

Az iskola a székhelyen az 1012/2013 tanévben egy plusz 1 évfolyamos osztályt indíthat,  
maximális 26 fő tanulólétszámmal.

 Az indítható napközis csoportok száma: 
- 1-4 évfolyamon évfolyamonként: 4 napközis csoport
Az indítható tanulócsoportok száma:
- 5-8. évfolyamokon összesen: 6 tanulószobai csoport.

23. Az intézmény alapfeladatai:
• Az  1-8.  évfolyamokon  biztosítja  tanulói  számára  az  általános  műveltség  

megalapozását szolgáló kötelező általános iskolai nevelést és oktatást,  jóváhagyott  
pedagógiai programja alapján. Felkészíti a tanulókat az alapfokú  
iskolai végzettség megszerzésére. További feladata a társadalmi  
együttéléshez, az önműveléshez, a munkavégzéshez, a harmonikus testi és  
lelki fejlődéshez, valamint a továbbtanuláshoz szükséges  alapvető  
képességek és igények kialakítása. 

• A Közoktatási törvény alapján a tanulók érdeklődése és igénye szerint nem kötelező 
tanórai  foglalkozásokat  szervez  felzárkóztatás,  fejlesztés,  tehetséggondozás, 
fakultáció, speciális kiegészítő ismeretek átadása céljából.



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

• Ellátja a tehetségkutatással, a tehetséggondozással, a tanulási beilleszkedési zavarok 
korrekciójával,  a  hátrányos  helyzetű  gyerekek  felzárkóztatásával  kapcsolatos 
feladatokat.

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

felügyeletéről,  valamint  a  szülői  igények  alapján  a  napközis  és  tanulószobai 
foglalkozásokról, a szorgalmi időszakban.

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

fejlődését veszélyeztető okokat.
• Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit. Ellátja az 

intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, feltárja és megelőzi a tanulói baleseteket 
előidéző okokat.

• Megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
• Gondoskodik a könnyített és gyógytestnevelésre szorulók ellátásáról.
• Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását.
• Biztosítja  a  közoktatási  törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 

szolgáltatásokat. 
• Személyi  és  tárgyi  feltételeinek  függvényében  biztosítja  sajátos  nevelési  igényű 

gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:
- testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 

viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladaton túli helyi feladatai:
Évfolyamonként 1 emelt szintű testnevelés osztályt és 1 emelt szintű ének-zenei osztályt 
indít.  Erre a feladatra az önkormányzat osztályonként 3 órát biztosít a kötelezően járó 
órakereten felül. 
1-8 évfolyamokon közoktatási típusú sportiskolai oktatást végez.

24. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:

1. Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 481/2012. (XII.12.) számú határozatával fogadta el.

2. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő:2012. december 20. - Magyar Államkincstár felé történő továbbításra



Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
482/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménye alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Menner  Bernát  Zeneiskola 
Tata  Város  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézménye  alapító  okiratát  a 
következők szerint módosítja:

Módosító okirat

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. §-a alapján a  MENNER BERNÁT ZENEISKOLA TATA 
VÁROS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE 215/2012. (V.31.) 
számú  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a, a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.  
évi CXC. törvény 21. §-a alapján a MENNER BERNÁT ZENEISKOLA TATA 
VÁROS  ALAPFOKÚ  MŰVÉSZETI  ISKOLÁJA  alapító  okiratáról  szóló  
156/2009. /V.27./ sz., 325/2009. /IX.30./ sz., a 408/2009. /XI.13./ sz., a 124/2010.  
(IV. 28.) sz., a 177/2011. (IV. 27.) sz., a 214/2012. (V.31), valamint a 482/2012.  
(XII.12.) határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az Alapító okirat 1. pontja a következőre módosul:

 „1.  Az  intézmény  neve:  Menner  Bernát  Zeneiskola  Tata  Város  Alapfokú  
Művészeti Iskolája”

3. Az Alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:
„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti alapfokú művészetoktatás.”

o Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:



közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján.
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  törvény az 
irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

5. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola”

6. Az Alapító okirat 20. pontja a következőre módosul:

 „ 20. Az iskola évfolyamainak száma: 12, két előképző, hat évfolyam alapképző, 
négy évfolyam továbbképző. Zeneművészeti ágban indítható tanszakok:  zongora, 
hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, furulya, fuvola, oboa, klarinét,  fagott,  trombita, 
baritonkürt, harsona, tuba, ütő, gitár, szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet,  zeneelmélet, 
improvizáció, magánének, vonószenekar,  kamarazene,  fúvószenekar,  énekkar,  orgona, 
szaxofon, harmonika, szintetizátor.

A képző és iparművészeti ágban indítható tanszakok: festészet
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 580 fő.
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám feladat-ellátási helyenként:  
2890 Tata, Fazekas u. 47.: 295 fő
2834 Tardos, Rákóczi F. u. 7.: 11 fő
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.: 30 fő 
2890 Tata, Kőkút köz 4.: 12 fő
2890 Tata, Fenyő tér 1.: 125 fő
2836 Baj, Béke u. 2.: 13 fő
2898 Kocs, Szabadság tér 6.: 21 fő
2896 Szomód, Temető utca. 16/c: 7 fő

Képzőművészeti ágban:
2890 Tata, Fazekas u. 47.: 56 fő
2890 Tata, Kőkút köz 4.: 11 fő .” 

7. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester  jegyző

ZÁRADÉK:

• A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 482/2012. 
(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.



• A módosító okirat  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  215/2012. (V. 
31.)  Tata  Kt.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot 
módosította.

2. A módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Határidő:2012. december 20. - Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
483/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Művészeti Iskolája 
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Menner  Bernát  Zeneiskola 
Tata Város Alapfokú Művészeti Iskolája egységes szerkezetű alapító okiratát a 
következők szerint elfogadja:

Alapító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Korm.  rendelet  5.§-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján a MENNER 
BERNÁT ZENEISKOLA TATA VÁROS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA 
alapító  okiratáról  szóló  156/2009.  /V.27./  sz.,  325/2009.  /IX.30./  sz.,  a  
408/2009. /XI.13./ sz., a 124/2010. (IV. 28.) sz., a 177/2011. (IV. 27.) sz., a  
214/2012.  (V.31),  valamint  a  482/2012.  XII.12.)  határozatait  egységes  
szerkezetbe foglalja:

1. Az intézmény neve: Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú 
Művészeti Iskolája

2. Címe: 2890 Tata, Fazekas u. 47

3. Székhelye: 2890 Tata, Fazekas u. 47

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

2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

                                                           2890 Tata, Kőkút köz 4.

                                                           2890 Tata, Fenyő tér 1.

2836 Baj, Béke u. 2.

2898 Kocs, Szabadság tér 6.



2896 Szomód, Temető utca. 16/c

5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti alapfokú művészetoktatás
6. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

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

    Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a    munka 
törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

7. Alapvető szakágazata: 852020 alapfokú művészetoktatás
8. Alaptevékenységei: 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín és 
bábművészeti ágban
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.  Intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola
10.  Alapítója: Városi Tanács, Tata
       Alapító jogszabály, határozat száma: 48/1997.(II.26) KT határozat
11.  Az alapítás éve: 1969. december 31.
       Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2890 Tata Kossuth tér 1.

12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata
címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14. Működési köre: Tata város, valamint Tardos, Baj, Kocs és Szomód község
15. Gazdálkodási  jogköre:  önállóan  működő  költségvetési  szerv. A  gazdálkodással 

összefüggő  jogosítványai:  Önálló  bér  és  munkaerő-gazdálkodást  folytat.  Egyéb 
gazdálkodási  feladatait  az  Intézmények  Gazdasági  Hivatala  végzi,  Tata  Város  
Önkormányzat  Képviselő-testülete által  jóváhagyott  együttműködési  megállapodás 
alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

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

17. Az  intézmény  élén  igazgató  áll,  akit  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
pályázat  útján,  5  év  határozott  időtartamra  nevez  ki.  Az  igazgató  feletti  egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

      Jogviszonyára  és  a  vezetői  kinevezésre  irányadó  jogszabály:   közalkalmazotti 
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján

18. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Fazekas utca 47. házszámú épület iskola által 
használt  része,  az  udvar,  valamint  a  Tata,  Fenyő  tér  1.  házszámú  épület  és  az 
intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az  iskola  évfolyamainak  száma:  12,  2  előképző,  hat  évfolyam  alapképző,  négy 
évfolyam  továbbképző.  Zeneművészeti  ágban  indítható  tanszakok:  zongora,  hegedű, 
brácsa,  gordonka,  nagybőgő,  furulya,  fuvola,  oboa,  klarinét,  fagott,  trombita, 



baritonkürt, harsona, tuba, ütő, gitár, szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, zeneelmélet, 
improvizáció, magánének, vonószenekar, kamarazene,  fúvószenekar, énekkar, orgona, 
szaxofon, harmonika, szintetizátor.

       A képző és iparművészeti ágban indítható tanszakok: festészet
       Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 580 fő

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám feladat-ellátási helyenként:
Zeneművészeti ágban:
2890 Tata, Fazekas u. 47.: 295 fő
2834 Tardos, Rákóczi F. u. 7.: 11 fő
2890 Tata, Országgyűlés tér 4.: 30 fő 
2890 Tata, Kőkút köz 4.: 12 fő
2890 Tata, Fenyő tér 1.: 125 fő
2836 Baj, Béke u. 2.: 13 fő
2898 Kocs, Szabadság tér 6.: 21 fő
2896 Szomód, Temető utca. 16/c: 7 fő

Képzőművészeti ágban:
2890 Tata, Fazekas u. 47.: 56 fő
2890 Tata, Kőkút köz 4.: 11 fő

21.  Az intézmény alapfeladatai:
• A  zenei  ismeretek  megszerzésének  előkészítése,  a  zenei  műveltség  megalapozása, 

tanulók  amatőr  hangszeres  nevelése,  felkészítése  az  öntevékeny  művészeti 
együttesekben, zenekarokban, kórusokban való működésre.

• A zenei pályára alkalmas tanulók előkészítése a szakirányú továbbtanulásra.
• A  tantervi  előírások  teljesítése  érdekében  vonós  és  fúvós  zenekarokat,  valamint 

kamaracsoportokat működtet.
• A  pedagógiai  programja  alapján  végzi  a  tanulók  alapfokú  művészeti  oktatását  és 

nevelését
• Felkészít  a  művészeti  alapvizsgára,  a  művészeti  alapismeretek  megszerzésére,  a 

művészeti műveltség megalapozására,
• Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit. Ellátja az 

intézmény munka és tűzvédelmi feladatait, feltárja és megelőzi a tanulói baleseteket 
előidéző okokat.

• Biztosítja a tanulók iskolai könyvtári ellátását.
• Biztosítja  a  közoktatási  törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 

szolgáltatásokat. 

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:



1. Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete a 483/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő:2012. december 20. - Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
484/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Bartók Béla Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a Bartók Béla Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény, valamint  a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján a  BARTÓK 
BÉLA  ÓVODA  153/2011.(IV.27.)  sz. határozattal  elfogadott  egységes 
szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a  alapján  a  BARTÓK 
BÉLA ÓVODA alapító  okiratáról  szóló  162/2009.  /V.27./  sz.,  328/2009.  
/IX.30./ sz., a 409/2009. /XI.13./ sz., a     152/2011./IV.27./ sz., valamint a  
484/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

6. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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,  valamint  2012.  évi  I.  
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

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

Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 22. pontja  a következőre módosul:

„22. Az intézmény alapfeladatai:
- Az  óvoda,  jóváhagyott  óvodai  nevelési  programja  alapján  a  3-7  éves  

gyermekek nevelését – oktatását végzi. 
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő,  
a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos  
feladatokat.
- A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  

gyermekek napközbeni felügyeletéről.
- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja  a  gyermekvédelmi  feladatokat,  felderíti  a  gyermekek  fejlődését  

veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi  
fejlődéséhez szükséges alapvető képességek kialakítását.
2. Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja 

az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
3. Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
4. Biztosítja  a  közoktatási  törvényben  meghatározott  ingyenesen 

igénybe vehető szolgáltatásokat. 
5. Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos 

nevelési  igényű  gyermekek  integrált  nevelését,  oktatását  az  alábbi 
fogyatékossági típusokban:

- testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

6. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.



Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  484/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.
2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2011./IV. 27./ 

sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
485/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Bartók Béla Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bartók Béla Óvoda egységes 
szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény 21. §-a  alapján a  BARTÓK BÉLA ÓVODA alapító okiratáról szóló  
162/2009.  /V.27./  sz.,  328/2009.  /IX.30./  sz.,  a  409/2009.  /XI.13./  sz.,  a  
152/2011./IV.27./ sz., valamint a 484/2012. XII.12.) Tata Kt. határozatait egységes  
szerkezetbe foglalja:”

1. Az intézmény neve:           BARTÓK BÉLA ÓVODA
2. Címe:           2890 Tata, Bartók Béla u. 7/A.

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

4. Telephelye: nincs
5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6. 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, valamint 2012. évi I. törvény az 



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

7.  Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
8.  Alaptevékenységei:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkezés

9. Közoktatási  intézményi típusa: óvoda
10. Alapítója: Városi Tanács Tata

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

11. Az alapítás éve: 1974. december 31.
 az alapító jogszabály, határozat száma: 38/1997.(II.26) KT határozat

12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata
Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
       Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
14. Működési köre: Tata város
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
 16.  A  gazdálkodással  összefüggő  jogosítványai:  Önálló  bér  és  munkaerő-gazdálkodást 

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

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

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

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Bartók Béla út 7/A házszámú épület, az udvar és 
az  intézményi  leltár  szerinti  értékű   berendezések,  tárgyak,  A  feladatellátást  szolgáló 
vagyon.

20. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot  Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja,  az  önkormányzat  vagyonáról  és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

 21. Az óvoda által indítható csoportok száma 2010. augusztus 31-ig: 2
Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma 2010. augusztus 31-ig: 50 fő
Az óvoda által indítható csoportok száma 2010. szeptember 1-jétől: 5
Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma 2010. szeptember 1-jétől: 125 fő

22. Az intézmény alapfeladatai:
- Az óvoda jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján a 3-7 éves gyermekek 
nevelését – oktatását végzi. 
- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a  
hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek  

napközbeni felügyeletéről.



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

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

alapvető képességek kialakítását.
6. Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja 

az intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
7. Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
8. Biztosítja  a  közoktatási  törvényben  meghatározott  ingyenesen 

igénybe vehető szolgáltatásokat. 
9. Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos 

nevelési  igényű  gyermekek  integrált  nevelését,  oktatását  az  alábbi  fogyatékossági 
típusokban:

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,

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

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

Záradék:

1. Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete a 485/2012.(XII.12.) számú határozatával fogadta el.

2. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő:2012.december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:  Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
486/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Bergengócia Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bergengócia Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:



Módosító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény, valamint  a  nemzeti 
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a alapján  a 
BERGENGÓCIA  ÓVODA  157/2011.(IV.27.)  sz.  határozattal  elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a alapján  a 
BERGENGÓCIA ÓVODA alapító  okiratáról  szóló  165/2009.  /V.27./  sz.,  
329/2009.  /IX.30./  sz.,  a  410/2009.  /XI.13./  sz.,  a  156/2011.  (IV.  27.)  sz.,  
valamint  a  486/2012.  XII.12.)  Tata  Kt.  határozatait  egységes  szerkezetbe  
foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

3. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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,  valamint  2012.  évi  I.  
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi  IV.  törvény  (pl.  megbízási  jogviszony)  az 
irányadó.

4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 22. pontja  a következőre módosul:

„22. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek  
nevelését végzi.
Az óvoda a nevelési programját kiegészíti a német nemzeti kisebbségi hagyományok 
ápolásával.



Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja az intézményi gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését 
veszélyeztető okokat.
Biztosítja  a  gyermekek  harmonikus  testi,  lelki,  szellemi  fejlődéséhez  szükséges 
alapvető képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés és oktatás egészséges, valamint biztonságos feltételeit, ellátja az 
intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenes  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat.”

6. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  486/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2011./IV. 27./ 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
487/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Bergengócia Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bergengócia  Óvoda 
egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:



ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény 21. §-a  alapján a BERGENGÓCIA ÓVODA alapító okiratáról szóló  
165/2009. /V.27./ sz., 329/2009. /IX.30./ sz., a 410/2009. /XI.13./ sz., a 156/2011. (IV.  
27.)  sz.,  valamint  a  486/2012.  XII.12.) Tata Kt.  határozatait  egységes  szerkezetbe  
foglalja:”

1. Az Intézmény neve:  BERGENGÓCIA ÓVODA
2. Címe: 2835 Tata-Agostyán  Kossuth L.u.19. 
3. Székhelye: 2835 Tata-Agostyán Kossuth L.u.19. 
4. Telephelye: Nincs
5.  Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6. 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 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi.  IV.  törvény  (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

7. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
8. Alaptevékenységei:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkezés.

9. Intézmény típusa: óvoda
10. Alapítója: Tata-Agostyáni Német Kisebbségi Önkormányzat
11. Az alapítás éve:            1998. december 31.

Az alapító jogszabály, határozat száma: 23/2001. (I. 31.) KT határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve: 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1.

12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata
         Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

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

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



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

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: 2890 Tata, Kossuth L. u. 19.
  (Agostyán városrész) házszámú épület, az udvar és az intézményi  leltár  szerinti  értékű 

berendezések, tárgyak.
20. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

21. Az óvoda által indítható csoportok száma:                           1.
      Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 22 fő
22. Az intézmény alapfeladatai:

Az  óvoda  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete által  jóváhagyott  óvodai 
nevelési programja alapján a 3-7 éves gyermekek nevelését végzi.
Az  óvoda a  nevelési  programját  kiegészíti  a  német  nemzeti  kisebbségi  hagyományok 
ápolásával.
Ellátja  az  eltérő  képességű,  beilleszkedési  zavarokkal  küszködő,  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja  az  intézményi  gyermekvédelmi  feladatokat,  felderíti  a  gyermekek  fejlődését 
veszélyeztető okokat.
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető 
képességek kialakítását.
Biztosítja  a  nevelés  és  oktatás  egészséges,  valamint  biztonságos  feltételeit,  ellátja  az 
intézmény munka és tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenes  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat.

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete 487/2012.(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.



Határidő:2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős:  Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
488/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő utcai Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. §-a  alapján a FÜRDŐ UTCAI ÓVODA 161/2011.(IV.27.) sz. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a  alapján  a   FÜRDŐ 
UTCAI ÓVODA alapító  okiratáról  szóló  166/2009.  /V.27./  sz.,  330/2009.  
/IX.30./ sz.,  a 411/2009. /XI.13./ sz.,  a 160/2011. (IV.  27.)  sz.,  valamint a  
488./2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

3. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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,  valamint  2012.  évi  I.  
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 



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

4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 22. pontja  a következőre módosul:

„22.  Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek  
nevelését – oktatását végzi. 
Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető 
okokat.
Biztosítja  a  gyermekek  harmonikus  testi,  lelki,  szellemi  fejlődéséhez  szükséges 
alapvető képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 
és tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 
Személyi  és  tárgyi  feltételeinek  függvényében  biztosítja  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

- testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

7. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  488/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.



3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2011./IV. 27./ 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
489/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Fürdő utcai Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő utcai Óvoda egységes 
szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény 21. §-a alapján a  FÜRDŐ UTCAI ÓVODA alapító okiratáról szóló  
166/2009. /V.27./ sz., 330/2009. /IX.30./ sz., a 411/2009. /XI.13./ sz., a 160/2011. (IV.  
27.) sz., valamint a 488/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatait egységes szerkezetbe  
foglalja:

1. Az intézmény neve: FÜRDŐ UTCAI ÓVODA
2. Címe: 2890 Tata, Fürdő utca 11.
3. Székhelye: 2890 Tata, Fürdő utca 11.
4. Telephelye: nincs
5.  Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6. Foglalkoztatottjaira  vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony megjelölése: Közalkalmazotti 

jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  törvény az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

7. Alapvető szakágazta: 851020 Óvodai nevelés
8. Alaptevékenységei:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkezés

9. Intézményi típusa: óvoda
10. Alapítója: Községi Tanács Tata



11. Az alapítás éve: 1947. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 36/1997.(II.26.) KT határozat
Az alapító jogokkal felruházott irányító szerve:  Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1.

12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata
Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2890 Tata, Kossuth tér 1.

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

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

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

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

19. A feladatellátást  szolgáló vagyon: Tata,  Fürdő u. 11. házszámú épület,  az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékű ingó vagyon.

20. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

21.  Az óvoda által indítható csoportok száma: 5
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 125 fő
22.  Az intézmény alapfeladatai:

Az óvoda -  jóváhagyott  óvodai  nevelési  programja alapján -  a  3-7  éves  gyermekek  
nevelését – oktatását végzi.
Ellátja  az eltérő  képességű,  beilleszkedési  zavarokkal  küszködő,  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja  a  gyermekvédelmi  feladatokat,  felderíti  a  gyermekek  fejlődését  veszélyeztető 
okokat.
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető 
képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 



Személyi  és  tárgyi  feltételeinek  függvényében  biztosítja  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

- testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester      jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete 489/2012.(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
490/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Geszti Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Geszti Óvoda alapító okiratát 
a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.  évi  CXC. törvény 21. §-a   alapján a GESZTI 
ÓVODA 163/2011.(IV.27.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:



„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló 2011.  évi  CXC.  törvény 21.  §-a   alapján a  GESZTI 
ÓVODA alapító okiratáról szóló 168/2009. /V.27./ sz., 331/2009. /IX.30./ sz.,  
a  412/2009.  /XI.13./  sz.,  a  162/2011.  (IV.  27.)  sz..,  valamint  a  490/2012.  
(XII.12.) Tata Kt. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

3. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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,  valamint  2012.  évi  I.  
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

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

4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 22. pontja  a következőre módosul:
„22. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek  
nevelését – oktatását végzi.
Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető 
okokat.
Biztosítja  a  gyermekek  harmonikus  testi,  lelki,  szellemi  fejlődéséhez  szükséges 
alapvető képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 
és tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési  törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 



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

viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

6. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  490/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2011./IV. 27./ 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
491/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Geszti Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Geszti  Óvoda  egységes 
szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  



CXC.  törvény  21.  §-a  alapján  a   GESZTI  ÓVODA  alapító  okiratáról  szóló  
168/2009. /V.27./ sz., 331/2009. /IX.30./ sz., a 412/2009. /XI.13./ sz., a 162/2011. (IV.  
27.) sz.., valamint a 490/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatait egységes szerkezetbe  
foglalja:”

1. Az intézmény neve: GESZTI ÓVODA
2. Címe: 2890 Tata, Gesztenye fasor 39.
3. Székhelye:             2890 Tata, Gesztenye fasor 39.
4. Telephelye: nincs
5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6. Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  megjelölése:  Közalkalmazotti 

jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi.  IV.  törvény  (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

7. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
8. Alaptevékenységei:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkezés.

9. Intézmény típusa:   óvoda
10. Alapítója: Városi Tanács Tata
11. Az alapítás éve: 1971. december 31.

Az alapító jogszabály, határozat száma: 39/1997.(II.26.)
Alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerve:  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata
 Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

    
13. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2890 Tata, Kossuth tér 1.
14. Működési köre: Tata város 
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
16.  A  gazdálkodással  összefüggő  jogosítványai:  Önálló  bér  és  munkaerő  -  gazdálkodást 

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

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

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

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Gesztenye fasor 39. házszámú épület, az udvar és 
az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.



20. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot  Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja,  az  önkormányzat  vagyonáról  és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

21. Az óvoda által indítható csoportok száma: 4.
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma:100 fő
22. Az intézmény alapfeladatai:

Az  óvoda  -  jóváhagyott  óvodai  nevelési  programja  alapján  -  a  3-7  éves  gyermekek  
nevelését – oktatását végzi.
Ellátja  az  eltérő  képességű,  beilleszkedési  zavarokkal  küszködő,  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek napközbeni 
felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja  a  gyermekvédelmi  feladatokat,  felderíti  a  gyermekek  fejlődését  veszélyeztető 
okokat.
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki,  szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető 
képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 
Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

-  testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete 491/2012.(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra



Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
492/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kertvárosi  Óvoda  alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a közoktatásról szóló 
1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC. 
törvény  21.  §-a  alapján  a  KERTVÁROSI  ÓVODA 165/2011.(IV.27.)  sz.  határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a   alapján  a 
KERTVÁROSI ÓVODA  alapító  okiratáról  szóló  172/2009.  /V.27./  sz.,  
333/2009.  /IX.30./  sz.,  a  414/2009.  /XI.13./  sz.,  a  164/2011.  (IV.  27.)  sz.,  
valamint  a  492/2012.  XII.12.)  Tata  Kt.  határozatait  egységes  szerkezetbe  
foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

3. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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, valamint 2012. 

évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:



„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 22. pontja  a következőre módosul:
„22. Az intézmény alapfeladatai:
Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek  
nevelését – oktatását végzi.
Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető 
okokat.
Biztosítja  a  gyermekek  harmonikus  testi,  lelki,  szellemi  fejlődéséhez  szükséges 
alapvető képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka 
és tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 
Személyi  és  tárgyi  feltételeinek  függvényében  biztosítja  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

- testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

6. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  492/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2011./IV. 27./ 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.



Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
493/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kertvárosi Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Óvoda egységes 
szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény 21. §-a  alapján a  KERTVÁROSI ÓVODA alapító okiratáról szóló  
172/2009. /V.27./ sz., 333/2009. /IX.30./ sz., a 414/2009. /XI.13./ sz., a 164/2011. (IV.  
27.)  sz.,  valamint a 492/2012.  XII.12.) Tata Kt.  határozatait  egységes szerkezetbe  
foglalja:

1. Az intézmény neve: KERTVÁROSI ÓVODA
2. Címe: 2890 Tata, Deák F. u.1.
3. Székhelye: 2890 Tata, Deák F. u.1.
4. Telephelye: nincs
5. Közfeladata: köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

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

- Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint 2012. évi I. törvény  az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

7. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
8. Alaptevékenységei:

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkezés.

9. Intézmény típusa: óvoda
10.  Alapítója: Városi Tanács Tata

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 



2890 Tata, Kossuth tér 1.
11. Az alapítás éve: 1970. december 31.

Az alapító jogszabály, határozat száma: 40./1997.(II.26) KT határozat
12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata

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

2890 Tata, Kossuth tér 1.
14. Működési köre: Tata város 
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.
16.  A  gazdálkodással  összefüggő  jogosítványai:  Önálló  bér  és  munkaerő-  gazdálkodást 

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

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

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

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Deák F. u. 1. házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.

20. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot  Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

21. Az óvoda által indítható csoportok száma: 3
       Az óvoda által felvehető gyermek maximális létszáma: 75 fő
22. Az intézmény alapfeladatai:

Az óvoda -  jóváhagyott  óvodai  nevelési  programja alapján -  a  3-7 éves  gyermekek  
nevelését – oktatását végzi.
Ellátja  az eltérő  képességű,  beilleszkedési  zavarokkal  küszködő,  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.
Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
Ellátja  a  gyermekvédelmi  feladatokat,  felderíti  a  gyermekek  fejlődését  veszélyeztető 
okokat.
Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükséges alapvető 
képességek kialakítását.
Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény munka és 
tűzvédelmi feladatait.
Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 



Személyi  és  tárgyi  feltételeinek  függvényében  biztosítja  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

-  testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete 493/2012.(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
494/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kincseskert Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kincseskert  Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti 
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a  alapján  a 
KINCSESKERT  ÓVODA  167/2011.(IV.27.)  sz.  határozattal  elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:



„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény, valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a  alapján  a 
KINCSESKERT ÓVODA alapító  okiratáról  szóló  174/2009.  /V.27./  sz.,  
332/2009.  /IX.30./  sz.,  a  415/2009.  /XI.13./  sz.,  170/2010.  (VI.  02.)  sz.,  a  
166/2011. (IV. 27.) sz., valamint a 494/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatait  
egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

3. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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, valamint 2012. 

évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 21. pontja  a következőre módosul:
„ 21. Az intézmény alapfeladatai:

- Az  óvoda  -  jóváhagyott  óvodai  nevelési  programja  alapján  -  a  3-7  éves  
gyermekek nevelését – oktatását végzi. 

- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a  
hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

- A köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.

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

fejlődését veszélyeztető okokat.
- Biztosítja a gyermekek harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez 

szükséges alapvető képességek kialakítását.
- Biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit. Ellátja az intézmény 

munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja a  köznevelési törvényben meghatározott  ingyenesen igénybe vehető 

szolgáltatásokat. 



- Személyi és tárgyi feltételeinek függvényében biztosítja sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

6. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  494/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2011./IV. 27./ 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
495/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Kincseskert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kincseskert Óvoda egységes 
szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  



CXC. törvény 21. §-a  alapján a  KINCSESKERT ÓVODA alapító okiratáról szóló  
174/2009. /V.27./ sz.,  332/2009. /IX.30./ sz., a 415/2009. /XI.13./ sz., 170/2010. (VI.  
02.) sz., a 166/2011. (IV. 27.) sz., valamint a 494/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozatait  
egységes szerkezetbe foglalja:

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

3. Székhelye: 2890 Tata, Új út 14/A.

4. Telephelye: nincs

5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

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

- Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint 2012. évi I. törvény az 
irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

7. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
8.  Alaptevékenységei: 

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkezés.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9.  Intézmény típusa: óvoda
10. Alapítója: Városi Tanács VB
11. Az alapítás éve:  1980. december 31.

Az alapító jogszabály, határozat száma: 41/1997. (II.26.) KT határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2890 Tata Kossuth tér 1. 

12. Az intézmény fenntartója:           Tata Város Önkormányzata
Címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

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

14. Működési köre: Tata város 
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.

A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: Önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. 
Egyéb  gazdálkodási  feladatait  az  Intézmények  Gazdasági  Hivatala  végzi,  Tata  Város  
Önkormányzat  Képviselő-testülete által  jóváhagyott  együttműködési  megállapodás 
alapján. Az intézmény költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

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



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

18.  A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Új út 14/A.   házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékű  berendezések, tárgyak.

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot  Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján.

20. Az óvoda által indítható csoportok száma: 4
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 100 fő
21. Az intézmény alapfeladatai:

- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek  
nevelését – oktatását végzi.

- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

- A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.

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

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

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

és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 

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

gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:
-  testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,
− a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete 495/2012.(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.



2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
496/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szivárvány  Óvoda  alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a, a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  valamint  a  nemzeti 
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a alapján  a 
SZIVÁRVÁNY  ÓVODA  173/2011.(IV.27.)  sz.  határozattal  elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény  
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény, valamint  a  nemzeti  
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §-a  alapján  a 
SZIVÁRVÁNY ÓVODA  alapító  okiratáról  szóló  76/2009.  /V.27./  sz.,  
335/2009.  /IX.30./  sz.,  a  416/2009.  /XI.13./  sz.,  a  172/2011.  (IV.  27.)  sz,  
valamint  a  496/2012.  XII.12.)  Tata  Kt.  határozatait  egységes  szerkezetbe  
foglalja:”

2. Az alapító okirat 5. pontja a következőre módosul:

„5. Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés”

3. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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, valamint 2012. 

évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul:

„9. Intézmény típusa: óvoda”

5. Az Alapító okirat 22. pontja  a következőre módosul:
„22. Az intézmény alapfeladatai:

- Az  óvoda  -  jóváhagyott  óvodai  nevelési  programja  alapján  -  a  3-7  éves  
gyermekek nevelését – oktatását végzi.

- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

- A  köznevelési és a gyermekvédelmi törvény alapján gondoskodik a gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.

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

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

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

munka és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 

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

gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés  fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós  és súlyos 
rendellenességével küzd,

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

6. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  496/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.



2. Jelen módosító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2011./IV. 27./ 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
497/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Szivárvány Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda egységes 
szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  
végrehajtásáról  szóló 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a,  a közoktatásról  
szóló 1993. évi LXXIX. törvény,  valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi  
CXC. törvény 21. §-a   alapján a  SZIVÁRVÁNY ÓVODA alapító okiratáról szóló  
76/2009. /V.27./ sz., 335/2009. /IX.30./ sz., a 416/2009. /XI.13./ sz., a 172/2011. (IV.  
27.)  sz,  valamint a 496/2012.  (XII.12.) Tata Kt.  határozatait  egységes szerkezetbe  
foglalja:

1. Az intézmény neve: SZIVÁRVÁNY ÓVODA
2. Címe: 2890 Tata, Agostyáni u.7.

3. Székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u.7.
4. Telephelye: nincs
5.   Közfeladata: a köznevelési törvény szerinti óvodai nevelés
6.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

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

- Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  melyekre  nézve  a  
munka  törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  2012.  évi  I.  
törvény  az irányadó.  Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  
Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi.  IV.  törvény  (pl.  megbízási  jogviszony)  az  
irányadó.

7. Alapvető szakágazata: 851020 Óvodai nevelés
8.  Alaptevékenységei:



851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912 Óvodai intézményi étkezés.

9. Közoktatási  intézményi típusa: óvoda
10. Alapítója: Községi Elöljáróság Tóváros
11.  Az alapítás éve: 1910. december 31.
 Az alapító jogszabály, határozat száma: 37./1997.(II.26.) KT határozat

Alapítói  jogokkal  felruházott  irányító  szerv:  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete, 2890 Tata Kossuth tér 1.

12. Az intézmény fenntartója: Tata Város Önkormányzata
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

13. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
14. Működési köre: Tata város 
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
16. A gazdálkodással összefüggő jogosítványai: önálló bér és munkaerő-gazdálkodást folytat. 

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

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

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

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Agostyáni u. 7. házszámú épület, az udvar és az 
intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.

20. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti  rendelkezési jogot Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján. 

21. Az óvoda által indítható csoportok száma: 2
       Az óvoda által felvehető gyermekek maximális létszáma: 50 fő
22. Az intézmény alapfeladatai:

- Az óvoda - jóváhagyott óvodai nevelési programja alapján - a 3-7 éves gyermekek  
nevelését – oktatását végzi. 

- Ellátja az eltérő képességű, beilleszkedési zavarokkal küszködő, a hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

- A  köznevelési és  a  gyermekvédelmi  törvény  alapján  gondoskodik  a  gyermekek 
napközbeni felügyeletéről.

- Biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését.
- Ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését veszélyeztető 

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

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

és tűzvédelmi feladatait.
- Megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.



- Biztosítja  a  köznevelési törvényben  meghatározott  ingyenesen  igénybe  vehető 
szolgáltatásokat. 

- Személyi  és  tárgyi  feltételeinek  függvényében  biztosítja  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek integrált nevelését, oktatását az alábbi fogyatékossági típusokban:

-  testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,

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

23. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:

 
1. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-

testülete 497/2012.(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Jelen  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  a  törzskönyvi  bejegyzés  napján  lép 
hatályba.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
498/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Csillagsziget Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget Bölcsőde alapító 
okiratát a következők szerint módosítja:

Módosító Okirat

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 



CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE 159/2011.(IV.27.) sz. határozattal elfogadott 
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító okirat bevezető része a következőre módosul:

„Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  5.  §-a  alapján   a 
CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE alapító okiratáról  szóló 158/2009.  /V.27./  sz., 
326/2009. /IX.30./ sz., a 407/2009. /XI.13./ sz., 130/2010. (IV. 28.) sz., 229/2010. 
(VI. 30.) sz., valamint a 158/2011. (IV. 27.) sz., valamint 498/2012. (XII.12.) sz. 
határozatait egységes szerkezetbe foglalja:”

2. Az Alapító okirat 6. pontja a következőre módosul:

„6. 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, valamint 2012. 

évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.

3. Az Alapító Okirat 8. pontjából a 856012 Korai fejlesztés, gondozás törlésre kerül, így 
a következőre módosul:

„8.  Alaptevékenységei
889101 Bölcsődei ellátás
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.”

4. Az Alapító Okirat 19. pontjának utolsó francia bekezdése törlésre kerül, így az a 
következőre módosul:

„19. Az intézmény alapfeladatai:
- biztosítja 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását,
- biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését,
- ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését

veszélyeztető okokat,
- biztosítja a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődéséhez szükséges alapvető 

képességek kialakítását,
- biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit, ellátja az intézmény

munka és tűzvédelmi feladatait,
- megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- időszakos gyermekfelügyeletet lát el és játszóházat működtet.”



5. Az Alapító okiratban szereplő „Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete” 
szövegrészek helyébe „Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete” 
szövegrész lép.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:
 
1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  498/2012.

(XII.12.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. A módosító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. A módosító okirat Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  159/2011.(IV.27.) 
sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot 
módosította.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
499/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Csillagsziget Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Csillagsziget  Bölcsőde 
egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartási  törvény  végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  a CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE 
alapító okiratáról szóló 158/2009. /V.27./ sz., 326/2009. /IX.30./ sz., a 407/2009. /XI.13./ sz., 
130/2010. (IV. 28.) sz., 229/2010. (VI. 30.) sz., valamint a 158/2011. (IV. 27.) sz., valamint 
498/2012. (XII.12.) sz. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:

1. Az intézmény neve: CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE
2. Címe: 2890 Tata, Új út 14/a.
3. Székhelye: 2890 Tata, Új út 14/a.
4. Telephelye: nincs
5. Közfeladata:  a  gyermekvédelmi  törvény  szerinti  gyermekek  napközbeni  ellátása, 

bölcsőde
6. 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, valamint 2012. 

évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl.  megbízási 
jogviszony) az irányadó.
7. Alapvető szakágazata: 889110 bölcsődei ellátás
8.  Alaptevékenységei

889101 Bölcsődei ellátás
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

9. Alapítója: Városi Tanács Tata
Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Tata Város Önkormányzati
Képviselő-testülete, 2890. Tata, Kossuth tér 1.

10. Az alapítás éve: 1980. december 31.
Az alapító jogszabály, határozat száma: 33/1997.(II. 26.) KT határozat

11. Irányító szerve: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
12. Működési köre: Tata város
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  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
által  jóváhagyott  együttműködési  megállapodás  alapján.  Az  intézmény  költségvetési 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

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

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

16. A feladatellátást szolgáló vagyon. Tata, Új út 14/a. házszámú épület bölcsőde által 
használt része az udvarral és az intézményi leltár szerinti értékű berendezések, tárgyak.

17. A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon feletti rendelkezési jogot  Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, Tata Város
Önkormányzatának az önkormányzati vagyonhasznosításáról szóló rendelet
alapján.

18. A bölcsőde férőhelye: 100 fő
6 csoportban 12 fő/csoport
2 csoportban 14 fő/csoport

19. Az intézmény alapfeladatai:
- biztosítja 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekek napközbeni ellátását,
- biztosítja térítési díj ellenében a gyermekek közétkeztetését,
- ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, felderíti a gyermekek fejlődését

veszélyeztető okokat,
- biztosítja  a  gyermekek  harmonikus  testi  és  lelki  fejlődéséhez  szükséges  alapvető 

képességek kialakítását,



- biztosítja a nevelés egészséges és biztonságos feltételeit, ellátja az intézmény
munka és tűzvédelmi feladatait,

- megszervezi a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát.
- időszakos gyermekfelügyeletet lát el és játszóházat működtet.

Tata, 2012. december 12.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:

1. Az  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete a 499/2012.(XII.12.) számú határozatával fogadta el.

2. Az egységes szerkezetű alapító okirat hatályos: 2013. január 1-jétől.

Határidő: 2012. december 20. a Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
500/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

Tatai Fényes Fürdő Kft. tulajdonában lévő tatai 1363/46 hrsz.-ú ingatlan
jövőbeni hasznosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Fényes Fürdő Kft. 
tulajdonosa  az  Önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyonnal  való  gazdálkodás 
szabályairól  és  az  ezzel  összefüggő  tulajdonosi  jogok  gyakorlásáról  szóló 
31/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletet 10.§ (4) bekezdése alapján:

1. a  Tatai  Fényes  Fürdő  Kft.  tulajdonában  álló  tatai  1363/46  hrsz.-ú 
ingatlanból  1,5  hektár nagyságú  területet  nettó  40  MFt vételáron 
értékesít a Sollers Print Kft. részére. (2012. december 31-ig  nettó 10 
MFt,  2013.  december  31-ig  a  fennmaradó  nettó  30  MFt  kerül 
megfizetésre)

2. felhatalmazza a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
I/1-399/2012. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
adásvételi szerződést aláírja.

3. Elfogadja  a  I/1-399/2012.  számú  előterjesztés  mellékletét  képező 
engedményezési szerződést.



4. Felhatalmazza  a  polgármestert  az  engedményezési  szerződés 
aláírására.

5. Elfogadja az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést 
további  1,5  hektáros  területre  vonatkozóan 5  évre,  nettó  100.-
Ft/m2/év  bérleti  díjjal,  elővásárlási  joggal,  melynek  aláírására 
felhatalmazza a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 2., 4. és 5. pont esetén: 2012. december 31.
Felelős:    Michl József polgármester
                  Huszár Anett ügyvezető

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
501/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Tatai Kistérség Többcélú Társulási Megállapodása módosításáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tatai Kistérség Többcélú 
Társulási  Megállapodása  14.  sz.  módosítását  elfogadja  a  következő 
tartalommal:

„Tatai Kistérség Többcélú Társulási Megállapodása 
14. számú módosítása 

1. A  Társulási  Megállapodásnak  az  I.  fejezet  ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK  cím   5.  pontjában  a  „Magyar  Köztársaság” 
szövegrész helyébe „Magyarország” szövegrész lép.

2. A Társulási Megállapodásnak a  II.  fejezet A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS  
FELADATA” cím  1.) pontja az alábbiakra módosul:

„1.)  A  társulás  az  alábbi  térségi  feladat  és  hatáskörök  ellátásáról 
gondoskodik:

a.) egészségügyi ellátás,
b.) család-, gyermek- és ifjúságvédelem,
c.) szociális ellátás,
d.) területfejlesztés és egyes településüzemeltetési feladatok

3. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím Oktatás és nevelés alcím 1-10.) pontja hatályát veszti.

4. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím   Közművelődési,  közgyűjteményi tevékenység 

alcím 1-2.) pontja hatályát veszti.



5. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím   Belső  ellenőrzési  feladatok alcím  1-4.)  pontja 

hatályát veszti.

6. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím  Integrált kistérségi ügyintézés az 

adóvégrehajtás területén alcím  és  az  azt  követő  rendelkezés  hatályát 
veszti.

7. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím   Állat-  és  növényegészségügy  alcím,  és  az  azt 

követő rendelkezés,  az  Energetikai  együttműködés,  energiaellátás 
alcím és az azt követő  rendelkezés,  a  Programszerű  közhasznú 
foglalkoztatás és közmunkaprogram  alcím  és  az  azt  követő 
rendelkezés, valamint a Kommunikációs együttműködés alcím  és  az  azt 
követő rendelkezés hatályát veszti.

8. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím  Területfejlesztés alcím  szövegrész  helyébe 

„Területfejlesztés és egyes településüzemeltetési feladatok” szövegrész 
lép.

9. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím Egészségügyi feladatok alcím 2.) pontjában 

„Az  alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátást  Tata  Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete  által  fenntartott  Városi  Rehabilitációs 
Szakkórház és Rendelőintézet  látja  el.”  szövegrész  helyébe  az  alábbi 
szövegrész lép:

„Az  alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátást  az  Árpád-házi  Szent 
Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet látja el.”

10. A Társulási Megállapodásnak a III. fejezet A TÁRSULÁS RÉSZLETES 
FELADATAI cím  Egészségügyi  feladatok alcím 6.)  pontjának utolsó 

mondata az alábbiak szerint módosul:

„A  feladatellátással  az  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Szakkórház  és 
Rendelőintézetet bízzák meg.”

11. A IV. fejezet A  TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE cím 
A Társulás  munkaszervezete  alcím  3.)  pontja  az  alábbi  francia-
bekezdésekkel egészül ki:



1. A  Társulásnál  és  az  általa  fenntartott  valamennyi  költségvetési 
szervnél  ellátja  a  belső  ellenőrzési  feladatot,  ennek  keretében 
ellenőrzi  a  költségvetési  bevételek  és  kiadások  tervezését, 
felhasználását  és  elszámolását,  valamint  az  eszközökkel  és 
forrásokkal való gazdálodást,

2. Az ellenőrzések lefolytatása a Társulás belső ellenőrzési kézikönyve 
alapján történik.

12. A  Társulási  Megállapodásnak  az  V.  fejezet  A  Társulási  Szervek 
működése cím A Társulási  Tanács  ülései alcím  4.  és  8.  pontjában  a 
„közigazgatási hivatal” szövegrész  helyébe  a  „kormányhivatal”  szövegrész 
lép.

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

Záradék:

A Társulási Megállapodás fenti módosítását az alábbi képviselő-testületek 
hagyták jóvá és fogadták el:

 Tata Város Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Baj Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Dunaalmás Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Kocs Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Naszály Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Neszmély Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Szomód Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Tardos Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata
Vértestolna Község Önkormányzata ……/2012. (………) sz. 
határozata

Tata, 2012. ……………………..



Aláírások:”
Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  Társulási  Megállapodás 
módosításának aláírására.
 
Határidő: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester

      Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
502/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 
együttműködési megállapodásról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  együttműködési 
megállapodás megkötését  kezdeményezi  a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal.
Felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás 
kezdeményezésére, és az együttműködési megállapodás megkötésére.

Határidő: együttműködési megállapodás kezdeményezésére 
        – 2012. december 28.

     együttműködési megállapodás megkötésére – 2013. február 28.
Felelős:  Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
503/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hátrányos 
Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való 
részvételre.
Támogatja,  hogy  Németh  Benjamin  (anyja  neve:  István  Szilvia)  nyolcadik 
évfolyamos  tanuló  Tata  város  képviseletében   részt  vegyen  a  Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre 
a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

Határidő: 2012. december 12.



Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
504/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozata

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Hátrányos 
Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való 
részvételre.
Támogatja, hogy Németh Alma Szulamit (anyja neve: István Szilvia) nyolcadik 
évfolyamos  tanuló  Tata  város  képviseletében  részt  vegyen  a  Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre 
a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.

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

T a t a ,  2012. december 12.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző
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