
K I V O N A T

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  december  19-én 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól szóló 
23/2001. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

a lakáscélú helyi támogatási rendszer szabályairól szóló 14/2004. (IV.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete-tervezete

a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.06.) önkormányzati 
rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj fizetési 
kötelezettségekről szóló 31/2008. (IX.29.) sz. rendelet hatályon kívül 

helyezéséről



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
505/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a 2012. december 19-i testületi ülésen tárgyalandó
napirendi pontok meghatározásáról

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező  I-38-43/2012.  sz.  meghívón  szereplő  témákat  –  a  30.  és  38. 
napirendeket zárt ülés keretében    - tárgyalja meg. 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
506/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6) önkormányzati rendelet 
módosításának kezdeményezéséről

a vízgazdálkodási területekre vonatkozóan

1. Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata Építési 
Szabályzatának  módosítását  az  építés  helyi  rendjének  vízgazdálkodási 
területekre vonatkozó megállapításával a 2. pont rendelkezései szerint.

2. A víziállások kialakításának szempontjai:
 (1) A víziállások a bejáratánál a partról jól látható módon a szerkezetre 
tájékoztató táblát kell elhelyezni, mely tartalmazza

a) a víziállás tulajdonosának/építőjének nevét,
b) az engedélyszámot
c) az építés évszámát, hónapját,
d) a víziállás elsődleges célját.

(2) Az egymástól 100-re lévő látótávolságon belül lévő víziállások egységes 
építészeti arculattal készüljenek.
(3) A víziállások nem emelkedhetnek a part felső élénél magasabbra.
(4) A víziállások alapozása ne emelkedjen ki a mederfenékből.
(5) A víziállások beton oszlopa 

a) csak kör keresztmetszetű
b) sima felületű
c) legfeljebb 15 cm átmérőjű,
b) teteje legfeljebb 129,0 mBf 
lehet.

(6) A víziállások acéloszlopai készülhetnek 
a) legfeljebb 150 mm átmerőjű csőből.
b) zártszelvényből

(7) A víziállások tartógerenda-szerkezete 60x 40-es zártszelvényből készüljön.
(9) A víziállások fémszerkezetének felületképzése lehet

a) festett betonszürke RAL 7023
b) horganyzott.

(10) A víziállások járófelülete lehet
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a) horganyzott acél hálós tábla
b) ritkított keményfa palló

Felelős: Michl József polgármester
Határidő: az államigazgatási eljárás megkezdésére: 2013. január 31.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
507/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata településrendezési eszközei  módosításának kezdeményezéséről
a 460/87 és a 460/89 helyrajzi számú út által határol Gip-IP-1 jelű ipari 

övezet kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolására vonatkozóan

Tata  város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kezdeményezi  Tata 
településrendezési  eszközei   módosítását  a  460/87  és  a  460/89  helyrajzi 
számú  út  által  határol  Gip-IP-1  jelű  ipari  övezet  kereskedelmi-szolgáltató 
övezetbe sorolására vonatkozóan a kérelmező költségviselése mellett.

Felelős: Michl József polgármester
Határidő: az államigazgatási eljárás megkezdésére: 2013. január 31.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
508/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tatai Fényes Fürdő Kft. pénzügyi helyzetéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. elfogadja  a  Tata  Fényes  Fürdő  Kft.  tájékoztatását  kft.  pénzügyi 

helyzetéről.
2. 5.300.000 Ft összegű kölcsönt nyújt a Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek az 

elmaradt számlák rendezésére az alábbiak szerint:
• 2.500.000.-Ft-ot a működési tartalék terhére.
• 2.800.000.-Ft-ot a 2013. évi költségvetésben betervez.
3. Felhatalmazza a polgármestert az I/1-387/2012. számú előterjesztés 2. 

számú mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására.
4. Felkéri  a  polgármestert,  hogy az előirányzatok  átvezetéséről  a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: 3. pont esetén: 2012. december 31.
                4. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős:  Michl József polgármester
                Huszár Anett ügyvezető
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
509/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Fényes Fürdőn található Katonai-forrástó rendbe tételéről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. elfogadja  a Fényes  Fürdőn található  Katonai-forrástó  rendbe tételéről 

szóló beszámolóját;
2. a 2013.  évi  költségvetésben nettó 3.300 E. Ft-ot  betervez a Fényes-

fürdő  komplex  vízrendezésének  és  vízjogi  engedélyezésének  kiviteli 
tervezésére az alábbi műszaki tartalommal:
- Védett  forrás-tó  –  Sarki  forrás-tó  –  Körtefás-tó  –  Katonai-forrástó 

valamint az összekötő ágak mederrendezése (iszapolása)
- Meder  és  átereszek  átméretezése,  vízkormányzó  műtárgyak 

beépítése, vízmércék elhelyezése
- Katonai-forrástó természetes partfalának helyreállítása

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2013. január 31.
       2. pont vonatkozásában: a 2013. évi költségvetés elfogadása

Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
510/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a  Tatai Távhő Kft.-vel kapcsolatos beszámolóról:

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Tatai Távhőszolgáltató 
Kft. tulajdonosa:

1. a Kft. pénzügyi helyzetéről, működéséről, a gazdasági helyzetéről, és az 
ezek megoldását célzó intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja.

2. a  kft.  és  az  önkormányzat  között,  2012.  07.  15-én  kelt,  a  2012.  évi 
gázfelhasználás  kintlévőség  kiegyenlítésére  létrejött  tagi 
kölcsönszerződés 2. pontja törlésre kerül:

o „Jelen kölcsönszerződésben szabályozott feltételek alapján Adós 
köteles  18  550 000  Ft,  azaz  tizennyolcmillió-ötszázötvenezer 
forint  hitelösszeget  legkésőbb  2012.  december  31-ig,  a 
mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeggel Hitelezőnek 
visszafizetni.”

és ezzel egy időben a 2.pont helyére a következő kerül:
o „Jelen kölcsönszerződésben szabályozott feltételek alapján Adós 

köteles  18  550 000  Ft,  azaz  tizennyolcmillió-ötszázötvenezer 
forint  hitelösszeget  legkésőbb  2013.  június  30-ig,  a  mindenkori 
jegybanki  alapkamattal  növelt  összeggel  Hitelezőnek 
visszafizetni.”
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- felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
szerződés módosítás aláírására.

3. a  kft.  és  az  önkormányzat  között,  2012.  07.  05-én  kelt,  a  2012-es 
karbantartási  feladatok biztosítására létrejött  tagi  kölcsönszerződés 2. 
pontja törlésre kerül:

o „Jelen kölcsönszerződésben szabályozott feltételek alapján Adós 
köteles  20  066 000  Ft,  azaz  húszmillió-hatvanhatezer  forint 
hitelösszeget  legkésőbb  2012.  december  31-ig,  a  mindenkori 
jegybanki  alapkamattal  növelt  összeggel  Hitelezőnek 
visszafizetni.”

és ezzel egy időben a 2.pont helyére a következő kerül:
o „Jelen kölcsönszerződésben szabályozott feltételek alapján Adós 

köteles  20  066 000  Ft,  azaz  húszmillió-hatvanhatezer  forint 
hitelösszeget  legkésőbb  2013.  június  30-ig,  a  mindenkori 
jegybanki  alapkamattal  növelt  összeggel  Hitelezőnek 
visszafizetni.”

- felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező 
szerződés módosítás aláírására.

4. A  2012.  évi  költségvetésben  az  ezen  kölcsönök  átütemezését  a 
működési  és  felhalmozási  tartalék  terhére,  valamint  az  év  végéig 
jelentkező többletbevétel  terhére,  annak hiányában a szakfeladatokon 
jelentkező  megtakarítások  terhére  teszi  lehetővé,  továbbá  felkéri  a 
polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor az 
átvezetésről gondoskodni szíveskedjen

5. A 200/2012. (V.31.) Tata Kt. határozatának 2. bekezdését az alábbiak 
szerint módosítja: 

„a Tatai Távhőszolgáltató Kft. jegyzett tőkéjét 2 500 E Ft-ra leszállítja 
az eredménytartalékkal szemben, és felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a cégbíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.”

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

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
511/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tatai Városfejlesztő Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi  döntés

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete, 
1. mint a Tatai Városfejlesztő Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa a Tatai 

Városfejlesztő Kft. felé fennálló követelésének tagi kölcsön és kamat részét 
a  Kft.  tőketartalékába  helyezi,  saját  vagyon  növeléseként  (amely  nem 
minősül követelés elengedésnek), egyúttal felkéri a Tatai Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  az  ehhez  szükséges  intézkedéseket  megtegye.  A 
tőketartalékba  helyezés  a  2011.  04.  15-én  3.000.000.-  Ft  tagi  kölcsön 
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nyújtásáról  szóló,  majd  az  ezt  módosító  2011.  12.  05-én  létrejött 
szerződésmódosítás,  valamint  a  2011.  12.  05-én  létrejött  4.000.000.-  Ft 
tagi kölcsön nyújtásáról szóló szerződés alapján történik.

2. 2012. évi költségvetésben az ezen kölcsönök tőketartalékba helyezését az 
év  végéig  a  szakfeladatokon  jelentkező  megtakarítások  terhére  teszi 
lehetővé, és felkéri  a polgármestert,  hogy a költségvetési  rendelet  soron 
következő módosításakor gondoskodjon annak átvezetéséről.

Határidő: 2012. december 31., illetve a 2012. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása

Felelős:  Michl József polgármester
               Molnár László ügyvezető

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
512/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 1. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  működtetésére  az  Empátia  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Cseh  Tamás) 
megállapodást  köt  az  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
513/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 2. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Korimed  Bt-vel   (képviseli:  dr.  Reisz  Kornélia) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.

Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
514/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 3. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Galenus  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Horváth  Róbert) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
515/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 4. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet működtetésére a Servet Bt-vel (képviseli: dr. Pálfi János) megállapodást 
köt a I.1-392/2012.sz. előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
516/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 6. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Praxis  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Sopow  Krszto) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
517/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 8. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

7



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 8. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet működtetésére a Celeritas Eü.Szol Bt-vel (képviseli: dr. Lakatos Péter) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
518/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 9. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 9. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Reviczki  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Reviczki  Sándor) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
519/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 10. sz. felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 10. sz. felnőtt háziorvosi 
körzet működtetésére a A Vie Et la Santé Egészségügyi Bt-vel (képviseli: dr. 
Makara-Vicsai Kinga Emő) megállapodást köt a I.1-392/2012.sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
520/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 1. sz. gyermek  háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 1. sz. gyermek háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  PEDMED  Eü.Szolg.  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Kálovics 
Erzsébet)  megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében 
foglalt tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
521/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 2. sz. gyermek  háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 2. sz. gyermek háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Varga  Eü.  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Varga  Mária) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
522/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 3. sz. gyermek  háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 3. sz. gyermek háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Válóczi  és  Társai  Eü.Bt-vel  (képviseli:  dr.  Válóczi 
János)  megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében 
foglalt tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
523/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 4. sz. gyermek  háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 4. sz. gyermek háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Szalai  Eü.  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Szalai  Margit) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
524/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 5. sz. gyermek  háziorvosi körzet 
működtetésére
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 5. sz. gyermek háziorvosi 
körzet  működtetésére  a  Miltrade  Kft-vel  (képviseli:  dr.  Németh  Ágnes) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
525/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 6. sz. gyermek  háziorvosi körzet 
működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 6. sz. gyermek háziorvosi 
körzet működtetésére a Dr.  Szabó-Ped Bt--vel (képviseli:  dr.  Szabó Dénes) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
526/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 1. sz. fogorvosi körzet 
működtetésére dr.  Szanda Mátyással  megállapodást köt  a I.1-392/2012.sz. 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
527/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 2. sz. fogorvosi körzet működtetésére 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 2. sz. fogorvosi körzet 
működtetésére a Kadlecsik  Fogorvosi  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Kadlecsik  Teréz) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
528/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 3. sz. fogorvosi körzet működtetésére 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 3. sz. fogorvosi körzet 
működtetésére  a  Sanodent  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Szmodics  Katalin) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
529/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 4. sz. fogorvosi körzet működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 4. sz. fogorvosi körzet 
működtetésére  a  dr.  Kiss  Fogászati  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Kiss  Éva) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
530/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

feladatellátási szerződés a tatai 5. sz. fogorvosi körzet működtetésére

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tatai 5. sz. fogorvosi körzet 
működtetésére  a  Dr.  Gárdai  Eü.  Szolg.  Bt-vel  (képviseli:  dr.  Gárdai  Éva) 
megállapodást  köt  a  I.1-392/2012.sz.  előterjesztés  mellékletében  foglalt 
tartalommal.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
531/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata Város Önkormányzata és Tardos Község Önkormányzata között 
létrejött közoktatási intézményfenntartói társulás megszüntetéséről
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata Város Önkormányzata 
és  Tardos  Község  Önkormányzata  között  2009.  március  25-én  létrejött  a 
Vaszary János Általános Iskola és Logopédia Intézet közoktatási intézményre 
vonatkozó intézményfenntartó  Társulási  Megállapodást  2012.  december  31. 
napjával megszünteti.

Határidő: 2012. december 19. értesítésre
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
532/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  24/2011.  (I.26.)  sz. 
határozatának módosításáról és a Tatai Tanuszoda díjtételeiről  

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  24/2011.  (I.26.)  sz. 
határozatát  kiegészíti  és a Tatai Tanuszoda díjtételeit  2013. január 1-től  az 
alábbiakban állapítja meg:

1.)Tatai és tatai járáshoz tartozó települések felnőtt lakossága részére a 
      tanuszoda bérletek díja:

1 hónapra: 3.000 Ft/fő
3 hónapra: 8.000 Ft/fő

2.)Tatai  és  tatai  járáshoz  tartozó  települések  nagycsaládosai 
(nagycsaládosnak számít az egy háztartásban legalább három 
kiskorú gyermeket nevelő szülők) részére a tanuszoda  bérletek  díja:  

1 hónapra: 4.000 Ft /család
3 hónapra: 10.000 Ft/család

3.)A kötelező óvodai foglalkozásokon kívüli tanuszodai foglalkozásokon való 
részvételért a tatai óvodás gyermekek 200 Ft/óra/fő térítési díjat fizetnek, 
egy tanévben maximum 7400.-Ft/fő.

4.)  A  tanórán  kívüli  tanuszodai  foglalkozásokon  való  részvételért  a tatai 
általános  iskolás  korú  gyermekek  200  Ft/óra/fő  díjat  fizetnek,  egy 
tanévben maximum 7.400.-Ft/fő.

5.)  A  tanórán  kívüli  tanuszodai  foglalkozásokon  való  részvételért  a  tatai 
járáshoz  tartozó  községek  óvodás  és  általános  iskolás  korú 
gyermekei 400 Ft/óra/fő díjat fizetnek.

6.) A Tanuszoda bérleti díja rendezvények esetén: 10 000 Ft/óra.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
533/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

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

szerződések értékeléséről

1. Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 
Óvoda beszámolóját a 2012. évi feladatellátásról.

2. Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja a Juniorka 
Bölcsőde beszámolóját a 2012. évi feladatellátásról.

3. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kenderke 
Néptáncegyesület  2012.  évi  támogatott  programjairól  szóló 
beszámolóját. 

4. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TIT Komárom-
Esztergom Megyei Egyesület tájékoztatóját.

5. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hajnalcsillag 
Tatai Református Óvoda tájékoztatóját.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
534/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tatai Kenderke Néptáncegyesülettel kötött közművelődési 
megállapodás módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tatai  Kenderke 
Néptáncegyesülettel  2002.  július  1.  napján  kötött  közművelődési 
megállapodást 2012. december 19. napjával közös megegyezéssel módosítja 
az alábbiak szerint.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Tata Város Önkormányzata 
Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Képviseli: Michl József, polgármester 
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(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről

Név: Tatai Kenderke Néptáncegyesület
Székhely: 2890 Tata Almási u. 24.
Képviseli: Jakab György elnök 

(továbbiakban Fenntartó, mint Szolgáltatást végző)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

alulírott napon és helyen, 2002. július 1. napján kötött közművelődési megállapodás  II. 3. pontját 
Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

II.  3.  Tata  Város  Önkormányzata  a  Tatai  Kenderke  Néptáncegyesület  közművelődési 
tevékenységét  évente  minimum 300 EFt-tal,  azaz  Háromszázezer  forinttal,  a  Tatai 
Sokadalom kulturális  rendezvényt  évente  minimum  1.200  EFt-tal,  azaz  Egymillió-
kettőszázezer forinttal támogatja.

Módosított szöveg:

II.  3.  Tata  Város  Önkormányzata  a  Tatai  Kenderke  Néptáncegyesület  közművelődési 
tevékenységét  évente  az  aktuális  éves  költségvetésben  meghatározott  összeggel 
támogatja.

Tata, 2012. december 19.

Michl József      Jakab György
polgármester elnök

Tata Város Önkormányzata Tatai Kenderke Néptáncegyesület

         Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2013. január 15. – szerződés megkötésére
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
535/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Pötörke Népművészeti Egyesülettel kötött közművelődési 
megállapodás módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Pötörke  Népművészeti 
Egyesülettel 2007. december 19. napján kötött közművelődési megállapodást 
2012.  december  19.  napjával  közös  megegyezéssel  módosítja  az  alábbiak 
szerint.
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KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Tata Város Önkormányzata 
Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Képviseli: Michl József, polgármester 

(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről

Név: Pötörke Népművészeti Egyesület
Székhely: 2890 Tata Tópart u. 9.
Képviseli: Farkasdi László elnök 

(továbbiakban Fenntartó, mint Szolgáltatást végző)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

alulírott napon és helyen, 2007. december 19. napján kötött közművelődési megállapodás II. 2. pontját 
Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

II.  2.  Tata  Város  Önkormányzata  a  Pötörke  Népművészeti  Egyesület  közművelődési 
tevékenységét évente minimum 300 EFt-tal, azaz Háromszázezer forinttal támogatja.

Módosított szöveg:

II.  2.  Tata  Város  Önkormányzata  a  Pötörke  Népművészeti  Egyesület  közművelődési 
tevékenységét  évente  az  aktuális  éves  költségvetésben  meghatározott  összeggel 
támogatja.

Tata, 2012. december 19.

Michl József      Farkasdi László
polgármester elnök

Tata Város Önkormányzata Pötörke Népművészeti Egyesület

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2013. január 15. – szerződés megkötésére
Felelős:   Michl József polgármester

15



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
536/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesülettel kötött közművelődési 
megállapodás módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Víz,  Zene,  Virág  Fesztivál 
Egyesülettel 2002. július 1. napján kötött közművelődési megállapodást 2012. 
december 19. napjával közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Tata Város Önkormányzata 
Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Képviseli: Michl József, polgármester 

(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről

Név: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
Székhely: 2890 Tata Váralja u. 4.
Képviseli: Essősy András elnök 

(továbbiakban Fenntartó, mint Szolgáltatást végző)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

alulírott  napon és helyen, 2002.  július 1.  napján kötött  közművelődési  megállapodás II.  2.  pontját 
Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

II. 2. Tata Város Önkormányzata a Víz, Zene, Virág Fesztivál programját évente minimum 
3.000 EFt-tal, azaz Hárommillió forinttal támogatja.

Módosított szöveg:

II. 2. Tata Város Önkormányzata a Víz, Zene, Virág Fesztivál programját évente az aktuális 
éves költségvetésben meghatározott visszatérítendő összeggel támogatja.

Tata, 2012. december 19.

Michl József      Essősy András
polgármester elnök

Tata Város Önkormányzata Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület
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Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2013. január 15. – szerződés megkötésére
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
537/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülettel kötött közművelődési 
megállapodás módosításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  TIT  Komárom-Esztergom 
Megyei  Egyesülettel  2007.  december  19.  napján  kötött  közművelődési 
megállapodást 2012. december 19. napjával közös megegyezéssel módosítja 
az alábbiak szerint.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név: Tata Város Önkormányzata 
Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Képviseli: Michl József, polgármester 

(továbbiakban Önkormányzat),
másrészről

Név: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
Székhely: 2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 106.
Képviseli: Kovaliczky István elnök 

(továbbiakban Fenntartó, mint Szolgáltatást végző)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 

alulírott napon és helyen, 2007. december 19. napján kötött közművelődési megállapodás II. 2. pontját 
Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg:

II.  2.  Tata  Város  Önkormányzata  a  TIT  Komárom-Esztergom  Megyei  Egyesület 
közművelődési  tevékenységét  évente  minimum  200  EFt-tal,  azaz  Kettőszázezer 
forinttal támogatja.

Módosított szöveg:

II.  2.  Tata  Város  Önkormányzata  a  TIT  Komárom-Esztergom  Megyei  Egyesület 
közművelődési tevékenységét évente az aktuális éves költségvetésben meghatározott 
összeggel támogatja.

Tata, 2012. december 19.

Michl József       Kovaliczky István
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polgármester elnök
Tata Város Önkormányzata     TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2013. január 15. – szerződés megkötésére
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
538/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tájékoztató a Tata, Bajcsy Zs. u. 22. szám alatti ingatlanban 
kialakítandó szociális boltról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.  elfogadja  a  Tata,  Bajcsy  Zs.  u.  22.  szám  alatti  ingatlanban 

kialakítandó  szociális  boltról  szóló  tájékoztatót,  felkéri  a  Tatai 
Városgazda  Nonprofit  Kft.  ügyvezetőjét,  hogy  a  szociális  bolt 
kialakítására indítsa meg a tervezési folyamatot.

2. Felkéri a hivatalt, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezzen be 2 M 
Ft támogatást a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére a szociális 
bolt kialakításához.

Határidő: 2013. évi költségvetés készítése
Felelős:  Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 

ügyvezetője

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
539/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tata, Ady E. u. 12 -14. szám alatti ingatlan (Helyőrségi Klub) 
bérbevételéről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. nem kívánja 2012. január 1. napjával bérbe venni a tatai 3060 hrsz.-ú 

(Helyőrségi Klub) ingatlant.
2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  folytasson  le  további  tárgyalásokat  az 

ingatlan  térítésmentes  átvételére  vonatkozóan,  az  ingatlan  esetleges 
átvételéről és jövőbeni üzemeltetéséről ennek eredményeképp dönt.

Határidő: értesítésre: 2012. december 31.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
540/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata, Keszthelyi u. 6/A. szám alatti társasház előtti közterületen található 
felépítmény ügyéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem járul hozzá, a Tata Város 
Önkormányzatának  tulajdonát  képező  a  tatai  1438/13  hrsz-ú  ingatlanon 
található felépítmény (kávézó) fennmaradásához.

Határidő: értesítésre 2012. január 04.
Felelős:   Michl József polgármester

     dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
541/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata, 3933/2, 3933/3 hrsz.-ú ingatlanokkal (Kisfaludy utca) kapcsolatos 
döntések meghozataláról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete:
1. nem  vállalja  át  Csonka  Istvántól  a  Kisfaludy  utcában  kialakítandó 

gyalog-  és  kerékpárút  építési  költségeinek  Csonka  Istvánra  eső 
részének 50%-át.

2. Módosítja  a  Csonka  Istvánnal  kötött  előszerződést,  akként,  hogy  a 
gyalog-  és  kerékpárút  megépítésének  határidejét  legkésőbb  2013. 
június 15. napjában határozza meg. 

3. Felhatalmazza  a  polgármestert  a  I-1-383/2012.  számú  előterjesztés 
mellékletét képező, Csonka Istvánnal kötendő előszerződés módosítás 
aláírására.

4. Módosítja a Kreiszné Varga Emilíával kötött előszerződést, akként, hogy 
a  gyalog-  és  kerékpárút  megépítésének  határidejét  legkésőbb  2013. 
június 15. napjában határozza meg, továbbá az utolsó vételár részletből 
272.000.-Ft  és  annak  2012.  szeptember  30.  napjától  járó  késedelmi 
kamatait megfizetési határidejét 2013. március 31. napjában határozza 
meg.  Az előszerződés  módosítására  abban  az  esetben  kerülhet  sor, 
amennyiben  Kreiszné  Varga  Emília  2012.  december  31.  napjáig  az 
utolsó vételárrészből 100.000.-Ft-ot megfizet. Amennyiben nem teljesíti 
a  befizetést,  úgy  az  önkormányzat  kezdeményezi  az  előszerződés 
megszüntetését.

5. Felhatalmazza  a  polgármestert,  a  I-1-383/2012.  számú  előterjesztés 
mellékletét  képező,  Kreiszné  Varga  Emíliával  kötendő  előszerződés 
módosítás aláírására,  abban az esetben amennyiben Kreiszné Varga 
Emília 2012. december 31. napjáig teljesíti a befizetést.
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Határidő: értesítésre: 2012. december 22.
                  előszerződés módosítások aláírására: 2013. január 31.
Felelős:   Michl József polgármester
                 dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
542/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A tatai 0149/7 hrsz.-ú ingatlanra (Kakas utca melletti terület) vonatkozó 
vételi ajánlatról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szabályozási  tervvel 
összhangban  – tekintettel arra, hogy a korábbi, közcélú funkció megszűnt - 
kivonja  a  forgalomképtelen  vagyoni  körből  és  kivett  beépítetlen  területként 
üzleti  vagyonná  minősíti  a  Tata,  0149/7  helyrajzi  számú,  kivett  közterület 
megnevezésű, ingatlant.

Határidő: 2012. december 19.
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
543/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata, Fellner J. u. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi 
döntésről

Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete

1. visszavonja a 403/2012. (X.31) Kt. határozat 2., 3., 4. pontjait, azzal, 
hogy a  határozat  törléssel  nem érintett  részei  továbbra  is  hatályban 
maradnak.

2. Felkéri a polgármestert a Tata, Fellner J. u. 2. szám alatti, 462/19 hrsz.-
ú  ingatlanra  vonatkozóan  a  pályázati  kiírással  kapcsolatos 
intézkedések megtételére, az I/388/2012 számú előterjesztés 2. számú 
mellélete alapján

Határidő:2013. január 04.
Felelős:  Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
544/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata, Agostyáni u. 1-3. szám alatti épületben található 25,2 m2 nagyságú 
garázs bérbeadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.
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1. visszavonja a 137/2010./IV.28./ sz. határozatát
2. bérleti szerződést köt Simon Gézával a Tata, Agostyáni u. 1-3. szám 

alatti  épületben  található  25,2  m2  nagyságú  garázsra  vonatkozóan 
2013.  január  01  napjától  2018.  december  31.  napjáig  211.200,-Ft  + 
Áfa/év bérleti díj mellett.

3. Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  bérleti  szerződés 
aláírására

Határidő: 2012. január 04.
Felelős:   Michl József polgármester

     Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
545/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Az újhegyi buszforduló kialakításához fedezet biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. az  újhegyi  buszforduló  kialakításához  szükséges  területek 

megszerzéséhez szükséges 3.432.000.-Ft-ból: 
2. 600.000.-Ft-ot biztosít működési tartalék terhére.
3. 2.832.000.-Ft -ot a 2013. költségvetésben betervez.
4. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  területek  megszerzéséhez 

szükséges tárgyalásokat folytassa le, és az adásvételi szerződéseket 
kösse meg.

5. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: 3. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása.

Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
546/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tata, Jázmin u. 22-24. szám alatti ingatlanon elvégzendő munkákra 
fedezet biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, Jázmin u. 22-24. szám 
alatti  ingatlanon elvégzendő munkákra    340.000.-Ft-ot biztosít  működési 
tartalék terhére.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása.
Felelős:   Michl József polgármester
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                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
547/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tatai 4249/2 hrsz.ú ingatlan elővásárlási jogáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tatai 4249/2 hrsz.ú, 2878 m2 
nagyságú  ’kivett  beépítetlen  terület’  megnevezésű  ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: értesítésre: 2013. január 04.
Felelős:   Michl József polgármester

    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
548/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
tájékoztatóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
- megismerte  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló tájékoztatót, ugyanakkor a közszolgáltató által 
kért  díjmódosításról  jogszabályi  felhatalmazás  hiányában  nem  tud 
dönteni.

- Kéri  továbbá  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati  Társulástól,  hogy  a  díjmódosítás  szükségességét 
támassza alá újabb számításokkal.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
549/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Forrás ház bérleti szerződésének módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy  a  Komtak  Ingatlanhasznosító  Kft-vel  megkösse  az  I.1-372/2012.  sz. 
előterjesztés 2. mellékletét képező bérleti szerződésmódosítást.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
550/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A „Tata, Baji út és a kertváros kerékpáros forgalmának komplex 
rendezése” tárgyú pályázatról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1.  elfogadja  Tata  Baji  út  és  a  kertváros  kerékpáros  forgalmának  komplex 

rendezése tárgyú pályázatról szóló beszámolót;
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektterv tanulmány díj kifizetését 

930.000,-Ft  +  ÁFA,  összesen  1.181.100,-  Ft  összeggel  teljesítse,  a 
költségvetés működési tartalék terhére.

3.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  költségvetés  soron  következő 
módosításakor gondoskodjon ennek átvezetéséről.

Határidő: 1-2. pont: 2012. december 31.
3. pont: 2013. február 28.

Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
551/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata
A Tatai Tanuszoda üzemeltetéséről

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
a) 2013.  január  1-től  képes  és  kész  a  Tata,  belterület  17/4  hrsz.ú 

ingatlanon  található  Tata,  belterület  17/4/A  hrsz.ú  Tanuszoda 
megnevezésű  önálló  építmény  üzemeltetésére,  vállalja  a  szolgáltatás 
folytonosságának biztosítását és egyben viseli az üzemeltetés költségeit 
és  az  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  kerülésig  a  használat 
biztosítása  érdekében  szerződést  köt  az  MNV  Zrt.-vel,  amely 
szerződés  megkötésére  és  az  ehhez  szükséges  nyilatkozatok 
megtételére  felhatalmazza  a  polgármestert  azzal,  hogy  az  aláírt 
szerződést a terjessze a Képviselő-testület elé.

b) a Tata, belterület 17/4 hrsz.ú ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A 
hrsz.ú  Tanuszoda  megnevezésű  önálló  építmény  vonatkozásában 
lemond az elővásárlási jogáról.

c) biztosítja  a  Tata,  belterület  17/4  hrsz.ú  ingatlanon  található  Tata, 
belterület  17/4/A  hrsz.ú  Tanuszoda  megnevezésű  önálló  építmény 
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vonatkozásában a Magyar  Állam számára az ingyenes földhasználati 
jogot.

2.  Tata Város Önkormányzat  Képviselő-testülete a nemzeti  vagyonról  szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36.§ (2) bekezdésének c) pontja alapján kéri a Magyar Államtól, hogy 
a Tata, belterület 17/4 hrsz.ú ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A hrsz.ú 
Tanuszoda megnevezésű önálló építmény ingyenes átruházás útján kerüljön a 
tulajdonába, és felkéri a polgármestert, hogy erről értesítse  Magyar Államot. 
Az  épület  ingyenes  tulajdonba  vételének  segítendő  feladata  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
15.  pontjában  meghatározott  15.  sport,  ifjúsági  ügyek;  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott  az  óvodáról,  az  alapfokú  nevelésről,  oktatásról,  az 
egészségügyi,  a  szociális  ellátásáról,  valamint  a  gyermek  és  ifjúsági 
feladatokról  való  gondoskodás.  Az  épület  ingyenes  tulajdonba  vételének 
felhasználási  célja a  Tata,  belterület  17/4  hrsz.ú  ingatlanon  található  Tatai 
Tanuszoda üzemeltetése.

3.  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete jóváhagyja  Tata  Város 
Önkormányzata,  az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium, 
valamint  a  KEREX  Uszoda-  és  Szabadidőtechnikai  Kft.,  illetve  a  KEREX 
Szerelő  Kft.  között  2007-ben  a  Tatai  Tanuszoda  üzemeltetésére  létrejött 
Szolgáltatási  Szerződés  megszüntetését,  és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az erről szóló megállapodást és nyilatkozatokat aláírja.

4. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tata, belterület 17/4 hrsz.ú 
ingatlanon található Tata,  belterület  17/4/A hrsz.ú Tanuszoda megnevezésű 
önálló építmény üzemeltetésére vonatkozóan felkéri a polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárást indítsa meg.

5.  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a  Tata, 
belterület  17/4  hrsz.ú  ingatlan  Tata  Város  Önkormányzati  Képviselő-
testületének  Tata  Város  építészeti  és  városszerkezeti  értékeinek  helyi 
védelméről szóló 19/2011.(V.30.) önkormányzati rendelete alapján helyi védett 
területen  van,  és  műemléki  környezetben  található,  így  az  erre  vonatkozó 
jogszabályi előírásokat és kötelezettségeket megtartja.

6.  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy a Tata,  belterület  17/4  hrsz.ú  ingatlanon található 
Tata, belterület 17/4/A hrsz.ú Tanuszoda megnevezésű önálló építmény 
üzemeltetésére vonatkozóan a KEREX-TATA Tanuszoda Szolgáltató Kft.-
vel 2013. április 30-ig szerződést kössön.

Határidő: 2013. február 28.
Felelős:   Michl József polgármester
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      Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
552/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Képviselő-testületi határozatok visszavonásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Tata  Város  Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának módosításáról  szóló  a 463/2012. (XI.29.)  Tata Kt. 
határozatát és Tata Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának egységes 
szerkezetbe  foglalásáról  szóló  464/2012.  (XI.29.) Tata  Kt.  határozatát 
visszavonja.

Határidő: 2012. december 19.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
553/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

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

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

"841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége", 

2. Az Alapító okirat 8. Alaptevékenysége pont táblázata az alábbiak szerint módosul:

2.1. "024000 Erdészeti szolgáltatás" sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"020000 Erdőgazdálkodás", 

2.2. "522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása" sora helyébe az alábbi 
szöveg lép:

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

2.3. "522130 Parkoló, garázs üzemeltetése,  fenntartása" sora helyébe az alábbi szöveg 
lép:
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"522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása", 

2.4. "620300 Számítógép üzemeltetés"  sora törlésre kerül, 

2.5. "681000 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele"  sora törlésre kerül, 

2.6. "682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése " helyébe az alábbi szöveg lép:

"680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése", 

2.7. "682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése " helyébe az alábbi szöveg lép:

"680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése",

2.8. "683200 Ingatlankezelés" sora törlésre kerül, 

2.9. "771100 Személygépjármű kölcsönzés" sora törlésre kerül, 

2.10. "773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése" sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"770000 Kölcsönzés, operatív lízing ", 

2.11. "821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás" sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás ", 

2.12.  "841126  Önkormányzatok  és  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási  
tevékenysége"  sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"841126  Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási  
tevékenysége", 

2.13.  "841127  Települési  kisebbségi  önkormányzatok  igazgatási  tevékenysége"  sora 
hatályát veszti,

2.14.  "841401  Önkormányzatok  közbeszerzési  eljárásaival  összefüggő  szolgáltatások"  
sora törlésre kerül,

2.15.  "841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  elszámolásai" 
sora helyébe az alábbi szöveg lép:

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

2.16. "854233 Tanulmányi ösztöndíjak" sora törlésre kerül,

2.17. "854234 Szociális ösztöndíjak" sora törlésre kerül,

2.18. "882111 Rendszeres szociális segély"  sora helyébe az alábbi szöveg lép:
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"882111 Aktív korúak ellátása", 

2.19. "882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása" sora törlésre kerül,

2.20. "889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése" sora törlésre kerül,

2.21. "890441 Közcélú foglalkoztatás" sora helyébe az alábbi szöveg lép:
"890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás", 

2.22.  "890442 Bérpótló  juttatásra  jogosultak  hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása"  
sora helyébe az alábbi szöveg lép:

"890442  Foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosultak  hosszabb  időtartamú  
közfoglalkoztatása", 

2.23. "890443 Közmunka" sora helyébe az alábbi szöveg lép:
"890443 Egyéb közfoglalkoztatás", 

2.24. "949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység" sora helyébe az alábbi 
szöveg lép:

"940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek ", 

2.25. "951100 Számítógép, -periféria javítása " sora  helyébe az alábbi szöveg lép:

"950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása ", 

2.26. az alábbi sorokkal egészül ki:

"841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok "

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

"890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása ",

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

"889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása".

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

"15. Gazdálkodási besorolása: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv"

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

"16. Vezetőjének megbízási rendje:
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A képviselő-testület  a  jegyzőt  pályázat  alapján,  jogszabályban  megállapított  képesítési 
követelményeknek megfelelően határozatlan időre nevezi ki. 

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

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

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

Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselő,  melyekre  a  közszolgálati 
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  az  irányadó.  Foglalkoztatottjainak 
jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi  XXXIII.  törvény  az  irányadó.  Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya 
munkavállaló,  melyekre  nézve  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  2012.  I.  törvény  az 
irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó."

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

9. Az Alapító okirat 3. pontja, 9-10. pontjai, 13. pontja, 18. és 20. pontjai törlésre kerülnek, 
ezzel egyidejűleg az Alapító okirat 4. és következő pontjai átszámozódnak. 

Tata, 2012. december 13.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester jegyző

ZÁRADÉK:

1. A  módosító  okiratot  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  553/2012. 
(XII.20.) Tata Kt. határozatával fogadta el.
2. Jelen  alapító  okirat  módosítás  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  

29/2011.  (I.26.)  sz.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetű  alapító  okiratot  
módosította.

3. A  módosító  okirat  2012.  december  31-én  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  
29/2011.(I.26) Tata Kt. határozatával elfogadott egységes szerkezetű Alapító okirat  
hatályát veszti.

Határidő: 2012. december 21. - Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
554/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján  Tata 
Város Polgármesteri Hivatala 29/2011.(I.26) Tata Kt. határozatával elfogadott 
egységes  szerkezetű  Alapító  okiratát  a  553/2012.(XII.20.)  Tata  Kt. 
határozatával módosítja, és az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalja: 

Alapító Okirat
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A költségvetési szerv
Tata Város Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

1. Neve: Tata Város Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 164/2003. /VI.25./

4. Alapítás dátuma: 1990. október 25.

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

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

7. Alaptevékenysége: 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

020000 Erdőgazdálkodás

29



360000 Víztermelés-, kezelés-, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
750000 Állat-egészségügyi ellátás
770000 Kölcsönzés, operatív lízing
813000 Zöldterület-kezelés
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek
841117 Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
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853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
855100 Sport, szabadidős képzés
855200 Kulturális képzés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
861000 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869045 Kábítószer - megelőzés programjai, tevékenységei
869052 Település-egészségügyi feladatok
879012 Gyermekotthoni ellátás
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881011 Idősek nappali ellátása
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889922 Házi segítségnyújtás
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
889935 Otthonteremtési támogatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítő támogatások
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása  
889969 Egyéb speciális ellátások
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
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890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
890609 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
932918 Mindenféle m. n. s. szabadidős szolgáltatás
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
960900 M.n.s egyéb személyi szolgáltatás

8. Vállalkozási tevékenysége: nincs

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

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

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

12. Vezetőjének megbízási rendje:

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

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

Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselő,  melyekre  a  közszolgálati  
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya  
lehet  továbbá  közalkalmazott,  melyekre  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  
XXXIII.  törvény  az  irányadó.  Egyes  foglalkoztatottjainak  a  jogviszonya  munkavállaló,  
melyekre  nézve a munka törvénykönyvéről  szóló 2012.  évi  I.  törvény  az  irányadó.  Egyéb  
foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi.  IV.  
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

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

Záradék:

1. Jelen  alapító  okirat  egységes  szerkezetét  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete           554/2012.(XII.20.) Tata Kt. határozatával hagyta jóvá.

2. Az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  2012.  december  31-én  lép  hatályba,  ezzel 
egyidejűleg  a  29/2011.(I.26)  Tata  Kt.  határozatával  elfogadott  egységes  szerkezetű 
Alapító okirat hatályát veszti.

Határidő: 2012. december 21. - Magyar Államkincstár felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
555/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint módosítja:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, a MÓRICZ 
ZSIGMOND  VÁROSI  KÖNYVTÁR  alapító  okiratáról  szóló  171/2011.  /IV.27./  sz. 
határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

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

„Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról  szóló  
törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  5.  §-a  
alapján, a MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR alapító okiratáról szóló  
160/2009. /V.27./ sz., 327/2009. /IX.30./ sz., a 408/2009. /XI.13./ sz., a 170/2011.  
(IV.  27.)  sz.,  valamint  a  555/2012.  (XII.  20.)  sz.  határozatait  egységes  
szerkezetbe foglalja:”
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2. 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  a  2012.  évi  I.  törvény, 
valamint  az  irányadó. Egyéb  foglalkoztatásra  irányuló  jogviszonyra  a  Polgári 
Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi.  IV.  törvény  (pl.  megbízási  jogviszony)  az 
irányadó.”

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

„10. Alaptevékenységei:
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítás
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855937 M.n.s egyéb felnőttoktatás”

4.  Az  alapító  okirat  16.  pontja  a  –  „valamint  katalógusszerkesztési”  szövegrész 
törlésével – a következőre módosul:

„16. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet 
Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete hagy  jóvá.  A  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzat  kötelező  szakmai  melléklete  a  könyvtár  gyűjtőköri, 
könyvtárhasználati szabályzata.”

5. Az  alapító  okirat  19.  pontjából  a  7.  9.,  10.  és  11.  három francia  bekezdése 
törlésre kerül, így a 19. pont a következőre módosul:

„19. Az intézmény alapfeladatai:

- Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően, folyamatosan fejleszti, feltárja, 
megőrzi, és a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátja.

- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- Közhasznú információs szolgáltatást végez,
- Tájékoztatást ad a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését,
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében,
- Könyvtári rendezvényeket szervez.”

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

34



Tata, 2012. december 19.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester        jegyző

ZÁRADÉK:

1. A módosító okirat Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
171/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító 
okiratot módosította.

2. A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
555/2012. (XII.20.) sz. határozatával fogadta el.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
556/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár egységes szerkezetű alapító 
okiratának elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Móricz  Zsigmond  Városi 
Könyvtár egységes szerkezetű alapító okiratát a következők szerint elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  
törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  5.  §-a  
alapján,  a  MÓRICZ  ZSIGMOND VÁROSI  KÖNYVTÁR alapító  okiratáról  szóló  
160/2009. /V.27./ sz., 327/2009. /IX.30./ sz., a 408/2009. /XI.13./ sz., a 170/2011.  
(IV.  27.)  sz.,  valamint  a  555/2012.  (XII.  20.)  sz.  határozatait  egységes  
szerkezetbe foglalja:

1. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2. Székhelye: 2890 Tata, Váralja u.4.
Működési köre: Tata város

3. Telephelyei: 2835 Tata-Agostyán, Kossuth L.u.31.
2890 Tata, Fenyő tér 4.

4. Jellege: nyilvános, települési könyvtár
5. Alapításának éve: 1949. december 31.
6. Az alapító szerve: Tata Község Tanácsa 

Az alapító jogszabály, határozat száma: 123/1999.(VI.30.)
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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2890 Tata, Kossuth tér 1.
7. Közfeladata: települési könyvtári ellátás
8. Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  megjelölése: 

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

9. Alapvető szakágazata: 910100 könyvtári, levéltári tevékenység
10. Alaptevékenységei:

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítás
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855937 M.n.s egyéb felnőttoktatás

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

12. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv
13. 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

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

15.  Az intézmény élén  igazgató  áll,  akit  Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete pályázat  útján,  határozott  időtartamra, 5 évre 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. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet Tata 
Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete hagy  jóvá.  A  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzat  kötelező  szakmai  melléklete  a  könyvtár  gyűjtőköri, 
könyvtárhasználati szabályzata.

17. A feladatellátást szolgáló vagyon: a Tata, Váralja u. 4., valamint Tata-Agostyán, 
Kossuth  L.u.31.  házszámú  épületeknek  az  intézmény  által  használt  része, 
valamint tárgyi eszközök.

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

19. Az intézmény alapfeladatai:
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- Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően, folyamatosan fejleszti, feltárja, 
megőrzi, és a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátja.

- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- Közhasznú információs szolgáltatást végez,
- Tájékoztatást ad a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését,
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében,
- Könyvtári rendezvényeket szervez.

20. Az intézmény vállalkozási tevékenységeket nem folytathat.

Tata, 2012. december 19.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
    polgármester            jegyző

ZÁRADÉK:

1. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 556/2012. (XII.20.) számú határozatával fogadta el.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
557/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratának módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Hivatala 
alapító okiratát a következők szerint módosítja:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.31.)  Kormányrendelet  5.  §-a  alapján,  az 
Intézmények  Gazdasági  Hivatala alapító  okiratáról  szóló  395/2012.  (X.31.)  sz. 
határozatával elfogadott 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  
alapján  az  Intézmények  Gazdasági  Hivatala alapító  okiratáról  szóló  
182/2009.  (V.27.)  sz.,  183/2009.  (V.27.)  sz.,  a  338/2009.  (IX.30.)  sz.,  a  
419/2009. (XI.13.)sz.,  a 154/2011. (IV. 27.) sz.,  a 323/2012. /VIII.  30./  sz.,  
395/2012.  (X.31.),  valamint  557/2012.  (XII.20.)  sz. határozatait  egységes 
szerkezetbe foglalja:”
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2. Az alapító okirat 11. pontjának első három francia bekezdése törlésre kerül, így 
az a következőre módosul:

„11. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott  
együttműködési megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények  
egyes pénzügyi, gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait:

- Bartók Béla Óvoda,
- Bergengócia Óvoda,
- Fürdő Utcai Óvoda,
- Geszti Óvoda,
- Kertvárosi Óvoda,
- Kincseskert Óvoda,
- Szivárvány Óvoda,
- Csillagsziget Bölcsőde,
- Szociális Alapellátó Intézmény,
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.”

3. Az alapító okirat 19. pontja a következőre módosul:
„19. Alaptevékenységei 

829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841143 a költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

Tata, 2012. december 19.

Michl József Dr. Kórósi Emőke
polgármester        jegyző

ZÁRADÉK:

1. A módosító okirat Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
171/2011. (IV. 27.) sz. határozatával elfogadott egységes szerkezetű alapító 
okiratot módosította.

2. A módosító okiratot Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
557/2012. (XII.20.) sz. határozatával fogadta el.

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

Határidő: 2012. december 21. - MÁK felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
558/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkezetű alapító okiratának 
elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Hivatala 
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 az Intézmények Gazdasági Hivatala 
alapító okiratáról szóló 182/2009. (V.27.) sz., 183/2009. (V.27.) sz., a 338/2009. (IX.30.) sz., 
a  419/2009.  (XI.13.)sz.,  a  154/2011.  (IV.  27.)  sz.,  a  323/2012.  /VIII.  30./  sz.,  395/2012. 
(X.31.), valamint 558/2012. (XII.20.) sz. határozatait egységes szerkezetbe foglalja:

1. Az intézmény neve: INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA
2. Címe: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
3. Székhelye: Tata, Országgyűlés tér 4.
4. Telephelye: nincs
5. Az intézmény alapítója: Tata Város Önkormányzata 1997. március 1.

Az alapító jogszabály, határozat száma: 49/1997. (II.26.) Kt határozat
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

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

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

7. Működési köre: Tata város
8. Közfeladata: önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása
9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. alapján
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
munka 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.

10. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.

11. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott együttműködési 
megállapodás alapján ellátja az alábbi intézmények egyes pénzügyi, 
gazdálkodási, karbantartási és felújítási feladatait:
- Bartók Béla Óvoda,
- Bergengócia Óvoda,
- Fürdő Utcai Óvoda,
- Geszti Óvoda,
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- Kertvárosi Óvoda,
- Kincseskert Óvoda,
- Szivárvány Óvoda,
- Csillagsziget Bölcsőde,
- Szociális Alapellátó Intézmény,
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.

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

13. Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra nevez ki.
A foglalkoztatására és a megbízására irányadó jogszabály: közalkalmazotti 
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.

14. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik, melyet Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá.

15. A feladatellátást szolgáló vagyon: Tata, Országgyűlés tér 4. házszámú épület az 
intézmény által használt része és az intézményi leltár szerinti értékű 
berendezések, tárgyak.

16. 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. 

17. Az intézmény jogelődje: Vaszary János Általános Iskola gazdasági szervezete.
Székhelye: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.

18. Alapvető szakágazata:
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai

19. Alaptevékenységei 
829000 egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841143 a költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
821000 adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Tata, 2012. december 19.

Michl József Dr. Kórósi Emőke 
            polgármester             jegyző

ZÁRADÉK:

1. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 558/2012.(XII.20.) Tata Kt. határozatával fogadta el.

2. Az egységes szerkezetű alapító okirat hatályos: 2013. január 1-jétől hatályos.
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Határidő: 2012. december 21. - MÁK felé történő továbbításra
Felelős: Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
559/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról:

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének    559/2012.(XII.  20.)  Tata  Kt. 
határozata a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról:

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  mint  a  Tatai  Városgazda  Nonprofit  Kft. 
tulajdonosa a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Módosító okirat

Az alapító okirat „A társaság tevékenysége” elnevezésű 5. pont  „Tevékenység” megnevezésű 
bekezdése kiegészül az alábbi 5.80. és 5.81. pontokkal:

„5.80.    Összetett adminisztratív szolgáltatás
5.81. Egyéb vendéglátás”

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

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
560/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Tatai  Városgazda Nonprofit  Kft.  Alapító  Okiratának módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbiak szerint:

A Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata 
a módosításokkal egységes szerkezetben

NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA  

Alulírott  Alapító,  mint  a  Tatai  Városgazda  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(továbbiakban: Társaság) egyszemélyi Alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény  (továbbiakban:  Gt.),  a  közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI.  törvény,  a 
Polgári  Törvénykönyv  vonatkozó rendelkezései,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi 
LXV.  törvény,  valamint  a  2006 évi  IV.  törvény előírásainak  a  Társaság  alapító  okiratának 
hatályos  szövegét  módosította  (vastag,  dőlt  betű),  mely  alapján  az  alapító  okirat  hatályos 
szövegét az alábbiakban állapítja meg: 
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1./ A   nonprofit   Társaság célja      

A  jelen  okirat  3./  pontjában  megjelölt  Alapító  a  helyi  társadalom  egyes  közös 
szükségleteinek  kielégítését  nyereség-  és  vagyonszerzési  cél  nélkül  szolgáló 
tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaság alapításával kívánja biztosítani.

2./ A Társaság cégneve, rövidített neve, székhelye, és tartama  

2.1. A Társaság neve:  

Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve:  

Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

2.2. A Társaság székhelye:  

2890 Tata, Kossuth tér 1.

4. 2.3. Telephelye:  

2890 Tata, Belterület 460/143 hrsz. alatti ingatlan

2.4. A Társaságot  az  Alapító  határozatlan  időre  hozta  létre,  az  működését  1997. 
március  hó  01.  napján  kezdte  meg.  A  Társaság  üzleti  éve  a  naptári  évvel 
megegyező, kivéve az alakulás évét.

3./ A Társaság Alapítója  

Tata Város Önkormányzata székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
képviseletében eljár: Tata Város Polgármestere

4./ Az alapítás különös feltételei  

◦ Az  alapító  a  Társaság  alapításával  egyidőben  megszüntette  az  Oktatástechnikai 
Központi  Műhely  (2890  Tata,  Bercsényi  u.  7.)  költségvetési  intézményét,  és  a 
Társaság a megszüntetett intézmény jogutódja.

◦ Az alapító a Társasággal a közhasznú tevékenységek ellátásának feltételeiről hosszú 
távú szerződést kötött, mely szerződés a jelen okirat 1. számú mellékletét képezi.

◦ A  Társaság  a  jelen  okirat  1.  számú  mellékletét  képező  megállapodás  alapján 
átvállalja Tata Város Önkormányzatának törvényben, illetve törvényi felhatalmazás 
alapján  más  jogszabályban  meghatározott  feladataiból  az  alábbi  tevékenységek 
végzését  az  alább  részletezett  körben  és  az  1.  számú  mellékletben  szabályozott 
tartalommal: 
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6. egészségmegőrzés (parlagfű irtása);
7. kulturális tevékenység (általános iskolák részére oktatási eszközök készítése, 

a  szükséges  alapanyag  biztosítása;  napközis  tábor,  szabadtéri  múzeumok 
üzemeltetése,  fenntartása; a kulturális  rendezvények technikai feltételeinek 
teljes körű megteremtése; Tata Város és rendezvényeinek megismertetését, 
népszerűsítését szolgáló kiadványok szerkesztése, kiadása);

8. kulturális örökség megóvása (szobrok és egyéb kulturális emlékek felújítása, 
fenntartása, őrzése);

9. műemlékvédelem (helyi  építészeti  értékvédelem alá  vont  épületek,  egyéb 
építmények felújítása, karbantartása);

10. természetvédelem,  állatvédelem (kutyamenhely  létesítése  és  üzemeltetése, 
eboltás megszervezése, éves eb-összeírások, erdő-, parkfenntartás);

11. környezetvédelem  (városi  hulladéklerakó  üzemeltetése,  rekultivációja; 
természetvédelmi őr foglalkoztatása); 

12. gyermek- és ifjúságvédelem (nyári napközis tábor szervezése és fenntartása 
az arra rászoruló gyermekek részére, úszásoktatással); 

13. hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése (a nonprofit 
társaság  a  tevékenysége  körében,  munkalehetőséget  biztosít  a 
munkaerőpiacról egyébként kiszorult csoportok tagja számára: a pályakezdő 
fiataloknak, az 50 év feletti férfiaknak,  illetve 40 év feletti nőknek, a helyi 
roma etnikum tagjainak stb.);

14. etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (ld. mint előbb);
15. sport (sportnapok, úszásoktatás, „Tófutás” rendezvények szervezése);
16. közrend- és közlekedésbiztonság védelme (az arra jogosult állami szervvel 

való megállapodás alapján video-figyelő hálózat kiépítése és üzemeltetése; a 
városi polgárőrség munkájának támogatása,  munkalehetőség biztosításával 
is);

17. foglalkoztatás  elősegítése  (a  nonprofit  társaság  a  tevékenysége  körében, 
munkalehetőséget biztosít a munkaerőpiacról egyébként kiszorult csoportok 
tagja számára: a pályakezdő fiataloknak, az 50 év feletti férfiaknak, illetve 40 
év feletti nőknek, a helyi roma etnikum tagjainak stb.; végrehajtja Tata Város 
Önkormányzata  és  a  társult  önkormányzatok  közmunka  –  és  közhasznú 
munka – programjait);

18. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (az önkormányzat 
felelősségi körébe tartozó munkákból)

19. a  közforgalom  számára  megnyitott  út,  híd,  alagút  fejlesztéséhez, 
fenntartásához  és  üzemeltetéséhez  kapcsolódó  tevékenység  (az 
önkormányzat felelősségi körébe tartozó munkákból)

20. euroatlanti  integráció  elősegítése  (a  „kis  lépések”  népi  diplomáciájával: 
testvérvárosi kapcsolatokból adódó egyes feladatok végrehajtása, Leonardo-
program stb.);

21. más  közhasznú  szervezetek  által  igénybe  vehető  szolgáltatások  nyújtása 
(valamennyi, cél szerinti tevékenységi kör esetében).

Az  Alapító  megállapítja,  hogy  a  fenti  tevékenységek  (továbbiakban: 
céltevékenységek)  az  1997.  évi  CLVI.  törvény  értelmében  közhasznú 
tevékenységnek minősülnek.
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4. 4.  A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a 4.3./ pontban írt közhasznú céljai, cél 
szerinti  tevékenysége  megvalósítása  érdekében,  azokat  nem  veszélyeztetve 
végezhet. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, pártok részére támogatást nem nyújt. A Társaság a gazdálkodása során 
elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  létesítő  okiratában  meghatározott 
tevékenységre fordítja.

5./ A Társaság tevékenysége  
(Jelölve a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szövegével)

Fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése *

Tevékenység

5.1. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése
5.2. Egyéb, nem évelő növény termesztése
5.3. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
5.4. Fakitermelés
5.5. Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
5.6. Erdészeti szolgáltatás.
5.7. Fűrészárugyártás.
5.8. Épületasztalos-ipari termék gyártása.
5.9. Tároló fatermék gyártása.
5.10. Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
5.11. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.
5.12. Egyéb kiadói tevékenység
5.13. Nyomás /kivéve: napilap/
5.14. Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
5.15. Nyomdai  előkészítő tevékenység
5.16. Játékgyártás.
5.17. Bontás
5.18. Építési terület előkészítése 
5.19. Talajmintavétel, próbafúrás.
5.20. Lakó és nem lakó épület építése
5.21. Egyéb m.n.s. építés
5.22. Tetőfedés, tetőszerkezet építés
5.23. Út, autópálya építése
5.24. Egyéb speciális szaképítés
5.25. Villanyszerelés.
5.26. Víz-, gáz-, fűtés- légkondícionáló-szerelés
5.27. Egyéb épületgépészeti szerelés
5.28. Vakolás
5.29. Épületasztalos-szerkezet szerelése.
5.30. Padló-, falburkolás.
5.31. Festés, üvegezés.
5.32. Egyéb befejező építés m.n.s.
5.33. Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás
5.34 Kempingszolgáltatás
5.35. Egyéb szálláshely szolgáltatás
5.36. Éttermi, mozgó vendéglátás
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5.37. Italszolgáltatás
5.38. Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
5.39. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása.
5.40. Közúti áruszállítás..
5.41. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
5.42. Ingatlankezelés  
5.43. Építményüzemeltetés  
5.44. Mezőgazdasági gép kölcsönzése.
5.45. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
5.46. Műszaki vizsgálat, elemzés.
5.47. Reklámügynöki tevékenység
5.48. Médiareklám
5.49. Általános épülettakarítás
5.50. Egyéb épület, ipari takarítás
5.51. Egyéb takarítás
5.52. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5.53. Szennyvíz gyűjtése, kezelése.*
5.54. Veszélyes hulladék gyűjtése
5.55. Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5.56. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5.57. Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés*
5.58. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.*
5.59. Múzeumi tevékenység *
5.60. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
5.61. Sportlétesítmény működtetése.*
5.62. Egyéb sporttevékenység.*
5.63. M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidős tevékenység.
5.64. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás.
5.65. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.*
5.66. Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5.67. Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
5.68. Ital-kiskereskedelem
5.69. Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
5.70. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5.71. Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
5.72. Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5.73. Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5.74. Növénytermesztési szolgáltatás
5.75. Zöldterület kezelés
5.76. Személybiztonsági tevékenység
5.77. Közműépítés
5.78. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
5.79. Mérnöki tevékenység,műszaki tanácsadás
5.80.    Összetett adminisztratív szolgáltatás
5.81. Egyéb vendéglátás
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A Társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedélyköteles tevékenységeket csak a 
szükséges  engedélyek  beszerzése  után  gyakorolja,  illetve  a  részben  engedélyköteles 
tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben gyakorolja.

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy 
törvény  felhatalmazása  alapján  más  jogszabály  rendelkezése  szerint,  valamely  állami 
szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Az  Alapító  Okiratban  közhasznúként  megjelölt  tevékenységi  köröket  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 8 § (1)  bekezdése  teszi  önkormányzati 
feladattá. (műemlékvédelem: 9102, Múzeumi tevékenység ,9103 Történelmi hely, építmény, 
egyéb látványosság működtetése,  3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése,  3811 Nem veszélyes 
hulladékgyűjtése,    3812  Veszélyes  hulladék  gyűjtése  ,  3821  Nem  veszélyes  hulladék 
kezelése,  ártalmatlanítása,  3822  Veszélyes  hulladék  kezelése,  ártalmatlanítása  ,  3900 
Szennyeződésmentesítés,  egyéb  hulladékkezelés,  9499  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység,    9104   Növény,  állatkert,  természetvédelmi  terület  működtetése,   9311 
Sportlétesítmény működtetése  , 9319 Egyéb sporttevékenység ).

A közhasznú tevékenységi körök közül a 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3900 TEÁOR számmal 
jelöltek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26 § c, pontjának 9./ 
alpontja, a 9311, 9319 TEÁOR számmal jelölteket a Khtv. 26 § c, pontjának 14./ alpontja, a  
9104 TEÁOR számmal  jelölt  a  Khtv.  26 § c,  pontjának 6./  alpontja  alapján,  a  9102,  9103 
TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 7./ alpontja, a 9499 TEÁOR számmal jelölt a 
Khtv. 26 § c, pontjának 11./ alpontja, míg a 9609 TEÁOR számmal jelölt  a Khtv. 26 § c, 
pontjának 20./ alpontja alapján minősül közhasznúnak.

A Társaság fenti tevékenységi körei közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek 
minősülnek.  A  társaság  fő  tevékenysége  a  3811'08.  Hulladékgyűjtés,  kezelés 
tevékenység.

6./ A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetétje

6.1. A Társaság törzstőkéje: 

A  Társaság  törzstőkéje  8.800.000,-Ft,  azaz  Nyolcmillió-nyolcszázezer  forint  értékű 
szolgáltatás,  mely  2.640.000,-Ft  azaz  Kettőmillió-hatszáznegyvenezer  forint 
készpénzbetétből és 6.160.000,-Ft azaz Hatmillió-egyszázhatvanezer forint nem pénzbeli 
betétből áll. Az apport felsorolását a Társaság 1997. március hó 01. napján kelt alapító 
okiratának 1. számú mellékletét képező apportlista tartalmazza.
A  törzstőkét  az  Alapító  az  alapításkor  meghatározott  határidőben  a  Társaság 
rendelkezésére bocsátotta. 

6.2. Az Alapító törzsbetétje  

A Társaság törzstőkéjét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatta.
Az  Alapító  törzsbetétjének  összetétele  a  Társaság  törzstőkéjével  azonos,  az  Alapító 
üzletrésze 100 % mértékű.
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7./ Az Alapító jogai és kötelezettségei

7.1. Az  Alapító  a  Társaság  legfőbb  döntést  hozó  szerve,  melynek  kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak az alábbi körben hozandó döntések:

a) az alapító okirat módosítása,
b) a törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 
c) a  Társaság  mérlegének  megállapítása  és  a  nyereség  felhasználásának 

meghatározása azzal, hogy az elért eredményt felosztani (elvonni) nem lehet, 
csak a  cél  szerinti,  illetőleg  közhasznú tevékenységekre  történő ráfordítás 
céljairól, módjáról jogosult az Alapító dönteni,

d) a  közhasznú  tevékenység  folytatásának  feltételeiről  szóló  szerződés  (Ptk. 
59.§. (1) bekezdés) megkötésének jóváhagyása; továbbá valamennyi  olyan 
további  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  melyet  a  Társaság  az 
Alapítóval vagy annak valamely költségvetési szervével köt meg és értéke a 
nettó  10 MFt értékhatárt eléri vagy meghaladja,

e) az éves üzleti terv jóváhagyása,
f) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,
g) a  Társaság  ügyvezetőjének  kijelölése,  visszahívása,  díjazásának 

megállapítása,
h) a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok 

díjazásának megállapítása,
i) az SzMSz mellékleteként a Felügyelő Bizottság – maga által megállapított – 

ügyrendjének jóváhagyása,
j) a  Társaság  könyvvizsgálójának  kijelölése,  visszahívása,  díjazásának 

megállapítása,
k) olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  melynek  értéke  a  törzstőke 

legalább  egynegyedét  meghaladja,  illetőleg,  amelyet  a  Társaság  saját 
ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, munkavállalójával vagy azok 
közeli  hozzátartozójával  (Ptk.  685.§.  b./  pont)  köt,  a  munkaviszonyra 
irányuló szerződések kivételével,

l) döntés  olyan  hitel,  kölcsön  felvételéről,  vagy  a  vagyon  olyan  mértékű 
megterheléséről, amely meghaladja a Társaság törzstőkéjének egynegyedét,

m) a  cégbejegyzést  megelőzően  a  Társaság  nevében  kötött  szerződések 
jóváhagyása,

n) az  ügyvezető  és  a  felügyelő  bizottsági  tagok  ellen  kártérítési  igény 
érvényesítése,

o) a  Társaság  egyesülésének,  beolvadásának,  megszűnésének,  szétválásának, 
gazdasági  társasággá  valló  alakulásának  elhatározása,  valamint  más 
gazdasági  társaság  alapításáról,  illetve  működő  társaságba  tagként  való 
belépéséről történő döntés,

p) a  közhasznúsági  nyilvántartásba  vétel,  a  közhasznúsági  fokozatok  közötti 
átsorolás, valamint a közhasznú jogállás törlésének kezdeményezéséről való 
döntés; az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,

q) mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk., a Gt. vagy más jogszabály az Alapító 
legfőbb szerévnek kizárólagos hatáskörébe utal.

Az  Alapító  jelen  szerződés  szerinti  jogait  gyakorolni  és  kötelezettségeit 
teljesíteni  az  Alapító  legfőbb  szerve,  Tata  Város  Önkormányzati  képviselő 
testülete jogosult és köteles. Tata Város Önkormányzati Képviselő Testülete a 
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rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és működési szabályzata alapján 
tartja üléseit, hozza határozatait.  
        
Az  Alapító  értesítése  alapján  az  ügyvezető  az  Önkormányzat  Képviselő 
Testülete  azon  üléseinek  időpontját  és  vonatkozó  napirendjét,  amely  a 
Társaságot érintő bármely kérdéssel foglalkozik, az ülés időpontját megelőző 
15 nappal közzéteszi a Tatai Városi Televízió képújságjában. A közzététel az 
ülés időpontját és a Társaságra vonatkozó napirendet tartalmazza.

Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala előtt köteles a Társaság 
Felügyelő  Bizottságának  és  ügyvezetőjének  a  döntésre  vonatkozó,  írásbeli 
véleményét beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak.
A Társaság  az  üzleti  év  utolsó  napjával,  mint  mérleg  fordulónappal  éves 
beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámolót - mely mérlegből, eredmény-
kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll -  az Alapító hagyja jóvá(módosított 
rendelkezés).  A  Társaság  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készít.

7.2. Az Alapító képviselő testülete a 7.1./ pontban nem szereplő, de alapítói döntést 
igénylő feladatok ellátásával Tata Város Polgármesterét bízza meg, aki e jogkörét 
az Alapítónak az adott feladat tartalma szerint illetékes Bizottsága, és a Társaság 
Felügyelő Bizottsága véleményének kikérése után gyakorolja.

Az Alapító illetve a Polgármester a jogkörében hozott döntésekről a Társaságot 
írásban értesíti.  A Polgármester  fenti  felhatalmazás  alapján hozott  döntése az 
alapító határozatával egy tekintet alá esik.

7.3. Az Alapító illetve a Polgármester (továbbiakban együtt: vezetőszerv) köteles az 
ügyvezető  rendelkezésére  bocsátani  a  döntésének  tartalmát,  időpontját  és 
hatályát,  illetve  testületi  döntés  esetén  a  döntést  támogatók  és  ellenzők 
számarányát is tartalmazó határozatot, illetve az ezen adatok megállapítására 
alkalmas testületi ülési jegyzőkönyv kivonatot eredetiben, melynek alapján az 
1997.  évi  CLVI.  törvény  7.  §.  (2)  bekezdés  a./  pontjában  szabályozott 
nyilvántartást  köteles  vezetni  az  ügyvezető.  A  vezetőszerv  Társasággal 
kapcsolatos  határozata  a  Társasággal  és  harmadik  személlyel  szemben 
mindaddig nem hatályosul, míg ezen közlési kötelezettségének a vezetőszerv 
nem tesz eleget.

7.4.    A  Társaság  közhasznú  feladatainak  ellátásából  keletkezett  veszteségének 
megszüntetésére az Alapító pótbefizetési kötelezettséget vállal. A pótbefizetés összege 
megegyezik az e feladat ellátásából keletkező veszteség mértékével, legfeljebb azonban 
a törzstőke 30%-ig terjedhet, évi egy alkalommal. A pótbefizetés készpénzben történik, 
és az azt elrendelő határozat szerinti ütemezésben.

7.5. Az Alapító  ingyenes  mellékszolgáltatásként  vállalja,  hogy 1997. 
március hó 01. napjától a társasági alkalmazottak és közhasznú 
munkások részére a műszaki és hatósági előírásoknak megfelelő 
telephelyeket biztosít. Ez a Tata,  Belterület 0460/143 hrsz. szám 
alatti ingatlan jelenleg is használt része. Az így használatba adott 
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ingatlanrészek  karbantartásáról  a  Társaság  kötelezettsége 
folyamatosan gondoskodni.

8./ Az üzletrész:   

8.1. A  Társaság  Alapítója  a  Társaság  100%-os  mértékű  üzletrész  tulajdonosa.  A 
Társaság üzletrésze nem osztható fel.  A Társaság saját  részére üzletrészt  nem 
szerezhet meg, és nem vonhat be.

8.2. A  Társaság  fennállása  alatt  az  Alapító  a  törzsbetétet  a  Társaságtól  nem 
követelheti vissza. A Társaság tevékenységéből származó számviteli szabályok 
szerinti  eredmény  nem  vonható  el,  nem  osztható  fel,  azt  kizárólag  a  jelen 
okiratban meghatározott céltevékenységek megvalósítására lehet fordítani. 

9./ A társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja  

A társaság ügyvezetője Jungvirthné Bús Erzsébet 2890 Tata Perényi u. 29. szám alatti 
lakos.  Az alapító  az  ügyvezető  megbízatását  2012.  november  hó  01.  napjától  2017. 
október 31. napjáig határozta meg.

Az ügyvezető a Társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott,  
vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatával 
megegyező módon.

A  Társaság  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  képviseleti  joggal  felruházott 
munkavállalók  cégjegyzésének  érvényességéhez  két  képviseleti  jogkörrel  rendelkező 
személy  együttes  névaláírása  szükséges.  Az  ügyvezető  a  Társaság  Szervezeti  és 
Működési Szabályzatának jóváhagyását (módosítását) követő 30 napon belül köteles az 
előírt  módon  bejelenteni  a  Cégbíróságnak  azon  munkavállalókat,  akik  a  Társaság 
képviseletére jogosultak.

Társaság  képviselete  és  ügyeinek  intézése  az  ügyvezető  feladata.  Az  ügyvezető  a 
képviseleti jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között 
gyakorolja.  Ez  a  korlátozás  azonban  csak  a  Társaság  belső  viszonyaira  érvényes, 
harmadik féllel szemben hatálytalan.

Az  ügyvezető  a  képviseleti  jogkörének  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban 
megjelölt részét a Társaság meghatározott munkavállalóira átruházhatja. A társaság jogi 
képviseletére  csak  az  ügyvezető  adhat  meghatalmazást.  Az ügyvezető,  az  átruházott 
képviseleti  joggal  rendelkező  munkavállaló  a  Társaság  tevékenységi  körébe  eső 
üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  csak  az  Alapító  engedélyével  folytathat  és  lehet 
tisztségviselő hasonló tevékenységet végző más gazdasági vagy közhasznú társaságban.

A Társaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. A 
kijelölés határozott időre, legfeljebb öt üzleti évre (az üzleti évet lezáró taggyűlés napjáig, 
legfeljebb azonban az üzleti évet követő május hó 31. napjáig) szól.
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Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el,  melyet  a vezető állású 
munkavállalótól  elvárható  gondossággal  köteles  teljesíteni.  Kötelezettségének  vétkes 
megszegésével okozott kárért – a munkaviszonyból következő felelősségén túl a polgári 
jog szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel is tartozik.

Az ügyvezető  a  mellékelt  elfogadó  nyilatkozatban  írásban rögzíti,  hogy személyével 
kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban és az Alapító Okiratban részletezett 
kizáró okok nem állnak fenn.

Az ügyvezető feladatai különösen

a) a Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
b) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és 

a hatóságok előtt,
c) gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
d) elkészíti a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását,
e) összeállítja az éves üzleti tervjavaslatot,
f) gondoskodik arról, hogy a Társaság szerződéses kötelezettségeinek eleget tegyen,
g) vezeti  a Határozatok Könyvét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról;  a 

végrehajtást  követően,  az arra  irányadó  határidőt  követő első alapítói  testületi 
ülésen a végrehajtásról beszámolni köteles,

h) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, az 
Alapító hatáskörébe tartozó egyéb kérdésekre vonatkozó tervezeteket,

i) a  cégbíróságnál  bejelenti  a  Társaság  bejegyzett  adataiban  bekövetkezett 
változásokat,

j) felvilágosítást ad az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére 
a Társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti 
könyvekbe, iratokba való betekintést,

k) bármely érintett személy számára biztosítja a közhasznú tevékenység ellátásnak 
feltételeit szabályozó szerződés nyilvánosságát,

l) intézkedik  minden  olyan  kérdésben,  amelyet  az  Alapító  Okirat  nem  utal  az 
Alapító, a Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe.

10./ A Társaság Felügyelő Bizottsága  

A Társaságnál Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) létrehozása kötelező. A FEB 
három tagból áll, mely tagokat az Alapító határozott időre jelöli ki. A FEB tagok az 
alapító által meghatározott összegű díjazásban részesülnek. Ha jogszabályi rendelkezés 
következtében  a  Társaság  munkavállalóinak  legalább  1/3-os  képviselete  a  Felügyelő 
Bizottságban  megteremtendő,  úgy  a  munkavállalói  taggal  a  Felügyelő  Bizottság 
legkevesebb 4 fősre kibővül.  A munkavállalói  FEB tagok választásáról,  amennyiben 
ennek jogszabályi szükségessége felmerül, az SzMSz-ben kell rendelkezni.

A FEB munkáját  a  tagjai  közül  választott  elnök irányításával,  a  maga által  készített 
ügyrend alapján végzi. Az ügyrendet az Alapító hagyja jóvá. A FEB üléseit az elnök 
hívja  össze,  amelyeken  az  ügyvezető  tanácskozási  joggal  vesz  részt.  Az  ülésekre  a 
könyvvizsgálót is meg kell hívni.
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A  FEB  tagjai  a  tisztségüktől  elvárható  gondossággal  kötelesek  feladatukat  ellátni. 
Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a 
Társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak.

10.1.A Társaság Felügyelő Bizottságának az Alapító által kijelölt tagjai
a) Fekete Béla an: Gerencsér Erzsébet

lakik: 2890 Tata Tata Jázmin u. 4. 

b) Primász Rezső an.: Perlusz Gabriella
lakik: 2890 Tata, Vétesszőlősi u. 93.

c) Tóth Endre an.: Juhász Sára
lakik:  2890 Tata, Keszthelyi út 2/1 4/2

A felügyelő bizottság kijelölése 2011.  július 1. napjától 2014. június 30. napjáig 
szól. 

A  FEB  tagok  a  mellékelt  elfogadó  nyilatkozatban  írásban  rögzítik,  hogy  a 
személyükkel  kapcsolatban  a  Gt-ben,  illetve  más  jogszabályban  részletezett 
kizáró okok nem állnak fenn.
A Felügyelő  Bizottság  ügyrendjét  maga állapítja  meg és  tagjai  közül  elnököt 
választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. (3 
tag) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 
nincs helye.

Üléseit  az  elnök  hívja  össze  és  vezeti.  Az  ülés  összehívását  az  ok  és  cél 
megjelölésével bármely tag, írásban kérheti az elnöktől, aki 8 napon belül köteles 
intézkedni a Felügyelő Bizottság 30napon belüli összehívásáról. Ha ennek nem 
tesz eleget, a tag maga is összehívhatja az ülést.
A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenőrzést  más,  a  felügyelő  bizottság  ellenőrzési  feladatkörébe  tartozó 
tevékenységre kiterjessze.
Tagjai az Alapító képviselő testületi ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

10.2. A FEB jogköre  

A  FEB  a  Társaság  ügyvezetését  ellenőrzi.  Kiemelten  köteles 
figyelemmel  kísérni  a  közhasznú  tevékenység  végzésére 
megkötött  szerződések  teljesítését.  Az  ellenőrzései  során 
tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az Alapító 
figyelmét. 

Vizsgálataihoz  az  ügyvezetőtől,  a  Társaság  vezető 
munkavállalóitól  jelentést,  felvilágosítást  kérhet,  munkájába  a 
könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat.
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A Felügyelő  Bizottság köteles  megvizsgálni  a  Társaság legfőbb 
szerve  ülésének  napirendjén  szereplő  valamennyi  lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely 
az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folyatásának 
feltételeiről  kötött  szerződés  megszegését  észleli  köteles 
haladéktalanul az Alapító ülését összehívni. 
A  Felügyelő  Bizottság  köteles  az  Alapítót  tájékoztatni  és  a  testületi  ülés 
összehívását  kezdeményezni,  ha  arról  szerez  tudomást,  hogy  a  szervezet 
működése  során  olyan  jogszabálysértés  illetve  a  Társaság  érdekeit  egyébként 
súlyosan  sértő  esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése, 
következményeinek  elhárítása  illetve  enyhítése  az  Alapító  döntését  teszi 
szükségessé, avagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült 
fel. A képviselő testületet 30 napon belül össze kell hívni. 

11./ A Társaság könyvvizsgálója

A Társaságnál  könyvvizsgáló  működtetése  kötelező.  A Társaság  könyvvizsgálóját  az 
Alapító határozott időre (legfeljebb 3 üzleti évre) bízza meg. A könyvvizsgáló az Alapító 
által meghatározott összegű díjazásban részesül.

A  Társaság  könyvvizsgálójává  a  könyvvizsgálók  nyilvántartásában  szereplő  személy 
(ideértve a jogi személyt is) jelölhető ki.

A könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni.
Kötelezettsége  vétkes  megszegésével  okozott  kárért  a polgári  jog szabályai  szerint  a 
Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik.

11.1.  A Társaság könyvvizsgálója  

Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg. 13-10-
040594, 2100 Gödöllő,  Hegedűs Gy. utca 2/a., kamarai nyilvántartási száma: 
001504)

A könyvvizsgáló  határozott  idejű  megbízatása  2010.  szeptember  22.  napjától 
2015. december 31. napjáig szól.

A könyvvizsgálatért személyében felelős: Kristóf Jánosné (an.: Valkó Rozália; 
könyvvizsgálói igazolvány száma: 001234) 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a. 
szám alatti lakos. 

A  könyvvizsgáló  a  mellékelt  elfogadó  nyilatkozatban  írásban  rögzíti,  hogy 
személyével kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett kizáró 
okok nem állnak fenn.

11.2.  A könyvvizsgáló jogköre  

A  könyvvizsgáló  a  Társaság  mérlegének,  vagyonkimutatásának,  gazdasági 
beszámolóinak ellenőrzését  végzi.  Vizsgálataihoz  az ügyvezetőtől,  a  Társaság 
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vezető  munkavállalóitól  adatokat  kérhet,  betekinthet  az  üzleti  könyvekbe, 
szerződésekbe,  a  Társaság  pénztárát,  értékpapír-,  árukészleteit,  bankszámláját 
ellenőrizheti. Jelen lehet a FEB ülésein, az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjait 
tárgyaló ülésen részvétele kötelező. A könyvvizsgáló az Alapító Okirat 7.1./ b./, 
c./  e./  pontjaira vonatkozó előterjesztés,  valamint a FEB elé kerülő gazdasági 
beszámolók  adatainak  valódiságát,  jogszerűségét  vizsgálni,  és  megállapításait 
írásban rögzíteni köteles.

Ha  a  könyvvizsgáló  tudomást  szerez  arról,  hogy  a  Társaságnál  jelentős 
vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető, illetve a FEB tagok vétkesen 
megszegik kötelezettségeiket, azt az Alapítónak jelezni köteles. Ha az Alapító az 
ilyen  jelzésre  a  szükséges  döntéseket  haladéktalanul  nem  hozz  meg,  a 
könyvvizsgáló erről és megállapításairól köteles értesíteni a Cégbíróságot.

12./ A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnik: 
22. ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
23. ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik vagy átalakul,
24. ha a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
25. ha a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Ha  a  társaság  jogutód  nélkül  szűnik  meg  –  a  felszámolási  eljárás  esetét  kivéve  – 
végelszámolásnak van helye.

A Társaság megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyonból az 
Alapító a törzsbetétjével egyező mértékű törzsbetét visszafizetésre tarthat igényt. Az ezt 
meghaladó vagyont, az Alapító Tata Város Önkormányzata tulajdonába kell adni azzal, 
hogy azt  kizárólag  a  Társaság közhasznúként  megjelölt  tevékenységi  körével  azonos 
vagy hasonló tevékenységi körrel már működő vagy egyidejűleg létrehozandó közhasznú 
szervezet (közhasznú társaság, közalapítvány) azonos vagy hasonló tevékenységi körére 
kell fordítani, azaz olyan szervezet tevékenységére, amely nem kapcsolódik közvetlenül 
politikai pártokhoz, célja a köz szolgálata.

13./ Vegyes rendelkezések

13.1.  Az  ügyvezető  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  vezetőszerv  azon  döntései, 
határozatai, amelyek a Társaság operatív munkájához kapcsolódnak és a Társaság 
céltevékenységei  operatív megvalósítását  közvetlenül  befolyásolják,  az érintett 
lakosság  nyilvánossága  által  megismerhetőek  legyenek.  Ennek  érdekében  az 
ügyvezető a 

13.2.  tevékenységre  vonatkozó  vezető  szervi  döntéseket  a  Tatai  Városi  Televízió 
képújsága útján ismerteti  meg az érintettekkel,  a határozat  vele  való közlését 
követően ésszerű időn belül. Akire a döntés közvetlenül rendelkezést tartalmaz, 
azzal az ügyvezető a döntést postai úton kézbesített értesítéssel közli a döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül. 
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13.3.  A  Társaság  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  való  betekintés 
biztosítása az ügyvezető feladata. Ennek keretében az ügyvezető köteles bárkinek 
betekintési lehetőséget biztosítani ezen iratokba. Ennek érdekében az ügyvezető a 
Társaság székhelyén ügyfélfogadási rendet alakít ki, amelyet tájékoztató táblán is 
megjelenít.

13.4.  A  Társaság  biztosítja  működésének,  szolgáltatásai  igénybevétele  módjának, 
beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezető a 
Tatai Városi Televízió képújságában rendszeres tájékoztató közleményt jelentet 
meg  a  működés  legfontosabb  területeiről,  szolgáltatásairól,  azok 
igénybevételének módjáról.
Az  ügyvezető  gondoskodik  továbbá  arról  is,  hogy  a  Társaság  éves 
beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai a Tatai Városi Televízió 
képújságában  közzétételre  kerüljenek.  Az  1997.  évi  CLVI.  törvény  5.§.  b./ 
pontjában meghatározott adatok közzétételét a Társaság a Tatai Városi Televízió 
képújságában köteles megvalósítani.

13.5. A Társaság alapítójára, vezető tisztségviselőire, ügyvezetőjére, felügyelő bizottsági 
tagjaira és könyvvizsgálójára alkalmazni  kell  mind a mindenkor hatályos  Gt., 
mint az 1997. évi CLVI. törvény, mind egyéb jogszabályok összeférhetetlenségre 
vonatkozó kogens rendelkezéseit, melyek az alábbiak:

Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli  hozzátartozója  [Ptk.  685.  §  b)  pont],  élettársa  (a  továbbiakban  együtt: 
hozzátartozó), a határozat alapján
a)    kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. E körben az ügyvezető nem 
hozhat döntést. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki
a) az alapító elnöke vagy tagja, az ügyvezető
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli  más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  a  társadalmi 
szervezet  által  tagjának  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget,  amely az adózás  rendjéről  szóló törvény szerinti  köztartozását  nem 
egyenlítette ki.

A  vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy 
köteles  valamennyi  érintett  közhasznú  szervezetet  előzetesen 
tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más 
közhasznú szervezetnél is betölt.

Nem lehet gazdasági a Társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit  valamely  foglalkozástól  jogerős  bírói  ítélettel  eltiltottak,  nem  lehet  a 
Társaság  vezető  tisztségviselője  az  ítélet  hatálya  alatt,  ha az  abban megjelölt 
tevékenységet a Társaság folytatja.

A  gazdasági  társaság  fizetésképtelenségének  jogerős  megállapítását  (a 
felszámolás  elrendelését)  követő  három  évig  nem  lehet  a  Társaság  vezető 
tisztségviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának 
napját megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál 
vezető  tisztségviselő  volt,  kivéve,  ha  a  vezető  tisztségviselői  megbízatására 
kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor.

A gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében 
történő törlését követő két évig nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője az a 
személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál 
vezető tisztségviselő volt.

A  vezető  tisztségviselő  –  a  nyilvánosan  működő  részvénytársaságban  való 
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval 
azonos  tevékenységet  is  folytató  más  gazdálkodó  szervezetben,  továbbá  nem 
lehet  vezető tisztségviselő a Társaságéval  azonos tevékenységet  is  végző más 
gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.

A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója [ Ptk. 685. § b) pont] nem 
köthet  a  saját  nevében  vagy  javára  a  Társaság  tevékenységi  körébe  tartozó 
ügyleteket.

A Társaság a felelős személyt (ügyvezető), a támogatót , valamint e személyek 
hozzátartozóját  -  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  szolgáltatások 
kivételével -  cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [ Ptk. 685. § b) pont] a 
Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
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A  fenti  szabályok  megszegésével  a  Társaságnak  okozott  kár  megtérítésére 
vonatkozó  igényt  a  kár  bekövetkeztétől  számított  egy  éven  belül  lehet 
érvényesíteni.

Nem lehet  könyvvizsgáló  a  Társaság  alapítója,  annak tagja.  Nem választható 
könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], továbbá a Társaság 
munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig.
Ha  a  könyvvizsgáló  gazdálkodó  szervezet,  a  személyi  összeférhetetlenségi 
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó 
szervezet valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető 
állású munkavállalójára is alkalmazni kell.

A  könyvvizsgálatért  felelős  személy  a  Társaság  részére  más 
megbízás  alapján  munkát  nem  végezhet,  és  a  könyvvizsgáló 
gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a 
megbízás tárgya nem érinti  a  könyvvizsgálónak a Gt.  41.  § (4) 
bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait.

Külön  törvény  a  könyvvizsgálóval  szemben  más 
összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.

Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a Társaság és – ha a 
Gt.  171.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  tag  gazdálkodó 
szervezet – e gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve 
felügyelő bizottságának tagja.

A Társaság és annak Alapítója közötti  szerződés érvényességéhez a szerződés 
írásba foglalása szükséges.

14./ Záró rendelkezések

14.1.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi CLVI. törvény, 
az 1990. évi LXV. törvény, a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

14.2.  Az  Alapító  tudomásul  veszi,  hogy  a  jelen  okirat  módosítását  jóváhagyás  és 
bejegyzés végett a Társaság köteles a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint 
Cégbíróság felé a módosítást követő 30 napon belül bejelenteni. Tudomásul veszi 
továbbá,  hogy  a  módosítások  a  2006.  évi  V.  törvény  rendelkezései  szerint 
hatályosulnak.

14.3. Az Alapító 177/2000. (XI.29.) számú Képviselő Testületi határozata 
alapján az Alapító a Társaságot kiemelten közhasznú minősítésű 
szervezetként kívánja működtetni, ennek alapján kéri a Komárom-
Esztergom  Megyei  Bíróságot,  mint  Cégbíróságot,  hogy  a 
kiemelten közhasznúvá minősítésre vonatkozó eljárást  lefolytatni 
szíveskedjen. 

Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Tata Város Önkormányzati Képviselő  
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Testülete       560/2012.  (XII.  20.)  Tata  Kt.  határozatának  figyelembevételével  került  
megállapításra. 
 
Tata, 2012. december 19.

…………………………………………
Az Alapító képviseletében
Michl József polgármester

Ellenjegyzem:

Tata, 2012. december          Dr. Juhász László ügyvéd

Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Michl József polgármester

dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
561/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

„Tatai Öreg-tóért”Közalapítvány kuratóriumi elnökének 
megválasztásáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. Szándékát  fejezi ki  a „Tatai Öreg-tóért”  Közalapítvány megszüntetése 

iránt.
2. felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozó előterjesztést dolgozza ki, 

és terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. januári képviselő-testület ülése
Felelős: Michl József polgármester
                    Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
562/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

napirend zárt ülésen történő tárgyalásának
visszavonása

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „A  Tatai  Fényes  Fürdő  Kft. 
ügyvezetőjének jogviszonyáról” szóló előterjesztés – 30. napirend - zárt ülés 
keretében történő tárgyalását visszavonja.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
563/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezetőjének jogviszonyáról
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Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete - 2013. január 1. napjától 2013. 
szeptember 30 napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján  szerződést köt  Huszár Anett a Tatai Fényes Fürdő Kft. (2890 Tata, 
Fényes  Fürdő  fasor  1363/14  hrsz.)  ügyvezetői  feladatainak  ellátására.  Az 
ügyvezető megbízási díját bruttó 250.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
564/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a „Legszebb konyhakertek” elnevezésű pályázat kiírásáról:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletében foglaltak alapján írja ki a pályázatot és a pályázat 
díjazására  szánt  összeget  a  2013.  évi  költségvetésbe  a  környezetvédelmi 
alap terhére tervezze be. 
Felelős: Michl József polgármester
Határidő: pályázat kiírására és a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén 

szakmai nap meghirdetésére 2013. január 15.
díjazásra szánt összeg elkülönítésére: a 2013. évi költségvetés 

elfogadása

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
565/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Tata testvérvárosi kapcsolatai terén 2012-ben történt eseményekről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata testvérvárosi 
kapcsolatai terén 2012-ben történt eseményekről szóló tájékoztatót.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
566/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a „Gyermekbarát város” intézkedési tervben meghatározott feladatok
2012. évi teljesítésének elfogadásáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  „Gyermekbarát 
város”  intézkedési  tervben  meghatározott  feladatok  2012.  évi  teljesítéséről 
szóló tájékoztatót.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
567/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Tata város Energiakoncepciójában foglaltak 2012. évi megvalósulásáról

58



Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Tata  város 
Energiakoncepciójában  foglaltak  2012.  évi  megvalósulásáról szóló 
beszámolóját.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
568/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 2012. évi beszámolójáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
569/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Humán és Ügyrendi Bizottság 2012. évi beszámolójáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán és Ügyrendi Bizottság 
2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2012. december 20. értesítésre
Felelős:  Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
570/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a 117/2012. (III.29.) Tata Kt. határozat végrehajtási határidejének 
meghosszabbításáról

Tata  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  117/2012.(III.29.)  Tata  Kt. 
határozat - Tata, Fürdő utca 2. szám alatti  ingatlan  részleges bontására és 
felújítására  vonatkozó  engedélyezési  tervdokumentáció  és  költségbecslés 
készíttetése  -  végrehajtási  határidejét  2013.  augusztus  30.   napjáig 
meghosszabbítja.

Határidő: 2013. augusztus 30.
Felelős:    Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
571/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. KDOP-2.2.1/A-12
pályázaton való részvételének támogatásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1. támogatja  a  Duna-Gerecse  Turisztikai Közhasznú  Nonprofit  Kft. 

részvételét a KDOP-2.2.1/A-12 kódszámú pályázaton,
2. szándékát fejezi ki, hogy a pályázat megvalósításához, a Duna-Gerecse 

Turisztikai  Közhasznú  Nonprofit  Kft-ben  levő  tulajdonrészének 
arányában  meghatározott  önrészt,  azaz  7.552.000  Ft-t,  a  Tata  és 
Környéke  Turisztikai  Egyesület  részére  a  2013.  évi  költségvetés 
összeállításakor betervezi.

Határidő: 1. pont.: 2012. december 19.
2. pont: a 2013. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Michl József polgármester
                    dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
572/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a 2012. II. félévi munkatervben meghatározott előterjesztések 
végrehajtási határidejének meghosszabbításáról

 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a  453/2011.  (IX.  29.)  Tata  Kt.  határozat  -   Szabadtéri 
Színpad, a Jenő malom, az Angolkerti Kiskastély, valamint a Vaszary 
villa  hasznosításáról,  üzemeltetéséről -  végrehajtási  határidejét 
meghosszabbítja 2013. június 30-ig.

2. a 42/2012.(II.16.)  Tata Kt.  határozat  és a 43/2012.(II.16.)  Tata Kt. 
határozatokban  foglalt  feladatok  -  építési  szabályzat  módosítása  - 
Képviselő-testület   ülésére történő  beterjesztés  határidejét  2013. 
június 30-re módosítja.

3. a 280/2012. (VI.28.) Tata Kt. határozat – kulturális koncepció átfogó 
felülvizsgálata  és  a  2012.  évi  intézkedési  terv  -  végrehajtási 
határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbítja.

              Határidő: 2013. június 30.
              Felelős:  Michl József polgármester
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
573/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

a KEOP–2012-4.10.0/A kódszámú „Napelemes rendszer kiépítése” tárgyú 
pályázaton való részvételének támogatásáról és önerő biztosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete
1. támogatja  a  KEOP–2012-4.10.0/A  kódszámú  „Napelemes 

rendszer kiépítése” tárgyú pályázaton való részvételt az alábbi 
intézményekkel: 
1.1  Kincseskert Óvoda és a Polgármesteri Hivatal
1.2  Kőkúti Általános Iskola

2. biztosítja a 8.900 EFt-os további pályázati önrészt a az Angolpark 
fejlesztési kiadások terhére.

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

Határidő: 2012. december 31., illetve a költségvetési rendelet soron 
következő módosítása

Felelős:   Michl József polgármester
                 Dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
574/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

képzőművészeti alkotás elfogadásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve Schadl János és 
felesége,  Schadlné  Tóth  Paula  adományát, elfogadja Schadl  János 
avantgarde művész képzőművészeti alkotásait.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2013. január 31.
Felelős:   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
575/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A Tatai Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában álló felépítmény alatti 
földterületre vonatkozó bérleti szerződésről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

61



1.  elfogadja  az  I/1-381/2012.  számú  előterjesztés  2.  számú  mellékletét 
képező,  a  Tatai  Mezőgazdasági  Zrt.-vel  kötendő  bérleti  szerződést, 
azzal, hogy a bérleti díj 3660.-Ft/m2/év + ÁFA.

2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
576/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

A tatai 460/135 hrsz.-ú ingatlan telekrészének megszerzéséről:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. előzetesen támogatja a tatai 460/135 hrsz.-ú ingatlanból a 

lakóházak  által elfoglalt telekrész megszerzését.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás 

               megjelenésekor  pályázatot nyújtson be. 
3.  A telekrész megszerzéséhez szükséges 500.000.-Ft összeget a  
     költségvetés működési tartalékának terhére biztosítja.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.
5. felkéri a hivatalt, hogy a lakóházak önálló közműbekötéséhez 

szükséges munkálatok elvégeztetésének fedezetét a 2013. 
költségvetésbe tervezze be.

Határidő: értesítésre: 2012. december 31.
                4. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős:   Michl József polgármester
                dr. Kórósi Emőke jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
577/2012. (XII.20.) Tata Kt. határozata

Ornatus Kft közterület-használati ügyéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 H-2890 Tata, Kossuth tér 1.   (: (36) (34) 588-611   Fax: (36) (34) 586-480    E-mail: tataph@t-online.hu

Szám: Tárgy: Ornatus Kft
E.a.:    dr. Lantai Éva                         közterület-használati ügye

62



H A T Á R O Z A T

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tata Város Polgármesterének VI-37-242012. 
számú, 2012. október 10.-én kelt határozatát helybenhagyja. 

A határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél – 
jogszabálysértésre  történő  hivatkozással  –  a  határozat  kézhezvételétől  számított  30  napon 
belül a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 
A polgári peres eljárás illetékköteles.

I N D O K O L Á S

Az Ornatus  Kft  Tata  Város  területén  az  utak  mellett  lévő oszlopokon  reklámhirdetéseket 
helyezett el. Az elhelyezett hirdetések után negyedévente kérelmezi a közterület használatot.

A  reklámtáblák,  reklámhordozók  és  egyéb  reklám  célú  berendezések  közutak  melletti 
elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011, (X.21.) számú Kormány rendelet 3. § 
(2)  bekezdése  alapján  jogellenes  azon  reklám  célú  berendezés  a  kihelyezés  időpontjától 
függetlenül,  amely  közvilágítási-,  villany-  és  telefonoszlopon  került  elhelyezésre,  tekintet 
nélkül azok közúthoz viszonyított  helyzetére,  amely a közút területén,  a közút felett,  az út 
műtárgyán, az út tartozékán került elhelyezésre, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a 
járda, a gyalogút és a kerékpárút kivételével.

A rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiak állapíthatóak meg:

Az  Ornatus  Kft  táblái  közvilágítási-,  villanyoszlopokon  kerültek  elhelyezésre.  A 
reklámtáblák,  reklámhordozók  és  egyéb  reklám  célú  berendezések  közutak  melletti 
elhelyezésének  részletes  szabályairól  szóló  224/2011,  (X.21.)  számú  Kormány  rendelet 
jogellenes  célú  berendezés  a  kihelyezés  időpontjától  függetlenül,  amely  közvilágítási-, 
villany- és telefonoszlopon került elhelyezésre

A  kormányrendelet  szerint  jogellenes  táblafenntartásra  jogszerűen  közterület-használati 
engedély nem adható.

A  reklámtáblák,  reklámhordozók  és  egyéb  reklám  célú  berendezések  közutak  melletti 
elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011, (X.21.) számú Kormány rendelet 5. § 
alapján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell ezen rendeletet.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2012. december 27. 

A  határozat  a  korábban  hivatkozott  jogszabályhelyeken,  valamint  a  Ket. 107.  §  (1) 
bekezdésén, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 11. 
§ (2) bekezdésén alapul. 
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A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ötv. 11. § (3) bekezdése, valamint a Ket. 109. § (1) 
bekezdése. 

Tata , 2012. …………

    Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
                                                                                       képviseletében:

           M i c h l   József
   polgármester

Határidő: a határozat közlésére. 2012. december 28.
Felelős:   Michl József polgármester

T a t a ,  2012. december 20.

Dr. K ó r ó s i  Emőke
jegyző
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