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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

83/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 
a Kuny Domokos Múzeum alapító okiratának módosításá ról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuny Domokos Múzeum 
alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 

Okirat száma: III/63/2015. 
Módosító okirat 

 

A Kuny Domokos Múzeum a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által 2013. január 18. napján kiadott, III/19-9/2013. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2015. (III.12.). Tata Kt. határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A Kuny Domokos Múzeum megyei hatókör ű városi múzeum a 
települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatá si területére, 
valamint a megyében lév ő megyei jogú városok közigazgatási 
területére kiterjed ő feladatokat ellátó muzeális intézmény. 
A Kuny Domokos Múzeum Tata város és Komárom-Eszterg om 
megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz  való hozzáférés 
biztosítása érdekében: 

• a kulturális javak egységes szaktudományos szempont ok 
szerint, tudományos szaktevékenység keretében kiala kított, 
nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és 
kiállításon bemutatja, 

• biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatás i 
tevékenység lehet őségét, 

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

• közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
• együttm űködik a nevelési-oktatási intézményekkel és 

múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és  az 
iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 

• elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú 
feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógi ai és 
múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 

• az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásá val, a 
látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és o rszágos 
szinten el ősegíti a gazdaság élénkítését. 

A Kuny Domokos Múzeum feladata a m űködési engedélyében 
meghatározott gy űjtőkörébe tartozó kulturális javak: 

• gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása,  
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nyilvántartása, állományvédelme,  
• tudományos feldolgozása és publikálása, 
• hozzáférhet ővé tétele, ennek keretében állandó és id őszaki 

kiállítások rendezése, közm űvelődési és múzeumpedagógiai 
programok és kiadványok biztosítása, a kulturális j avak 
digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.  

A Kuny Domokos Múzeum a megyei hatókör ű városi múzeum állami 
feladatai keretében: 

• vagyonkezel ője a tevékenység ellátásához szükséges állami 
vagyonnak, 

• területileg illetékes múzeumként gy űjtőterületére kiterjed ően,  
• végzi a megel őző és a ment ő feltárásokat és az ehhez 

kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket, 
• vezeti a régészeti lel őhelyek szakmai nyilvántartását, és annak 

alapján adatokat szolgáltat a régészeti lel őhelyekr ől, 
• a régészeti feltárás esetén kívül el őkerült régészeti leletet vagy 

lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak 
haladéktalanul bejelenti, 

• részt vesz a régészeti emlékek és a m űemlékek vissza nem 
építhet ő vagy a helyszínen meg nem őrizhet ő töredékei és 
tartozékai muzeális intézményben történ ő elhelyezésében, 

• szakért őként részt vesz a régészetileg védett területek 
ellenőrzésében, 

• gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális 
intézmények szakmai együttm űködése, munkájuk 
összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme 
érdekében, 

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

• muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurál ási 
szakmai-módszertani központként m űködik. 

A Kuny Domokos Múzeum által ellátott tevékenységek:  
• Múzeumi gy űjteményi tevékenység 
• Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevéke nység 
• Múzeumi kiállítási tevékenység 
• Múzeumi közm űvelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
• Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m űködtetése 

és megóvása 
• Könyvkiadás 
• Egyéb kiadói tevékenység 

2. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személy ek 
jogviszonya: 

  foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó 
jogszabály 

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

2  munkavállaló Munka Törvénykönyvér ől szóló 
2012. évi I. törvény 

3 
 egyéb 

foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvr ől 
szóló 2013. évi V. törvény 

4 

 közfoglalkoztatott  a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 

 
3. Az alapító okirat 4.4., 8., 9. pontja elhagyásra kerül.  
 
4. Az alapító okirat záró rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

6. Záró rendelkezés 
 

„Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 18. napján kelt, Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott III/19-9/2013 okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
Kelt: Tata, 2015. március . 
 
 

   Michl József    Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester     jegyz ő 
 

Tata Város Önkormányzata 
  
 
Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
84/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

a Kuny Domokos Múzeum egységes szerkezet ű alapító okiratának 
jóváhagyásáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuny Domokos Múzeum 
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Okirat száma: I/63-1/2015. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Kuny Domokos Múzeum alapító okiratát a következ ők szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1 A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kuny Domokos Múzeum 
 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
1.2.1. angol nyelven: Kuny Domokos Museum 
1.2.2. német nyelven: Kuny Domokos Museum 
 

1.3. A költségvetési szerv 
1.3.1. székhelye: 2890 Tata, Öregvár, Váralja utca 1-3. 
1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Görög-Római Szobormásolatok 
Kiállítása 

2890 Tata, Hősök tere 7. 

2 Német Nemzetiségi Gyűjtemény 2890 Tata, Alkotmány utca 1. 
3 Központi raktár 2890 Tata, Deák Ferenc u. 3. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 

1.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1950. december 31. 
1.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére 

jogosult szerv 
1.2.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzata,  
1.2.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat  
3.2.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 910200  Múzeumi tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A Kuny Domokos Múzeum megyei hatókör ű városi múzeum a 
települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatá si területére, 
valamint a megyében lév ő megyei jogú városok közigazgatási 
területére kiterjed ő feladatokat ellátó muzeális intézmény. 
A Kuny Domokos Múzeum Tata város és Komárom-Eszterg om 
megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz  való hozzáférés 
biztosítása érdekében: 

• a kulturális javak egységes szaktudományos szempont ok 
szerint, tudományos szaktevékenység keretében kiala kított, 
nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és 
kiállításon bemutatja, 

• biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatás i 
tevékenység lehet őségét, 

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

• közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
• együttm űködik a nevelési-oktatási intézményekkel és 

múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és  az 
iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 

• elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú 
feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógi ai és 
múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 

• az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásá val, a 
látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és o rszágos 
szinten el ősegíti a gazdaság élénkítését. 

A Kuny Domokos Múzeum feladata a m űködési engedélyében 
meghatározott gy űjtőkörébe tartozó kulturális javak: 

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

• tudományos feldolgozása és publikálása, 
• hozzáférhet ővé tétele, ennek keretében állandó és id őszaki 

kiállítások rendezése, közm űvelődési és múzeumpedagógiai 
programok és kiadványok biztosítása, a kulturális j avak 
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digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.  
A Kuny Domokos Múzeum a megyei hatókör ű városi múzeum állami 
feladatai keretében: 

• vagyonkezel ője a tevékenység ellátásához szükséges állami 
vagyonnak, 

• területileg illetékes múzeumként gy űjtőterületére kiterjed ően,  
• végzi a megel őző és a ment ő feltárásokat és az ehhez 

kapcsolódó egyéb régészeti szaktevékenységeket, 
• vezeti a régészeti lel őhelyek szakmai nyilvántartását, és annak 

alapján adatokat szolgáltat a régészeti lel őhelyekr ől, 
• a régészeti feltárás esetén kívül el őkerült régészeti leletet vagy 

lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak 
haladéktalanul bejelenti, 

• részt vesz a régészeti emlékek és a m űemlékek vissza nem 
építhet ő vagy a helyszínen meg nem őrizhet ő töredékei és 
tartozékai muzeális intézményben történ ő elhelyezésében, 

• szakért őként részt vesz a régészetileg védett területek 
ellenőrzésében, 

• gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális 
intézmények szakmai együttm űködése, munkájuk 
összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme 
érdekében, 

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

• muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurál ási 
szakmai-módszertani központként m űködik. 

A Kuny Domokos Múzeum által ellátott tevékenységek:  
• Múzeumi gy űjteményi tevékenység 
• Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevéke nység 
• Múzeumi kiállítási tevékenység 
• Múzeumi közm űvelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
• Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m űködtetése 

és megóvása 
• Könyvkiadás 
• Egyéb kiadói tevékenység 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének korm ányzati funkció 
szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

2 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és 
publikációs tevékenység 

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
4 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
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tevékenység 

5 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság működtetése és megóvása 

6 083020 Könyvkiadás 
7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és m űködése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv vezetője a megyei hatókörű városi múzeum 
vezetője, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában 
született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 
alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. 
A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjét Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év 
határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, 
továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
A Kult. tv. 45.§ (4) bekezdés alapján a megyei hatókörű városi múzeum 
vezetőjének megbízásához, és ennek visszavonásához a kultúráért 
felelős miniszter egyetértése szükséges.    

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló sz emélyek 
jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szól ó 1992. 
évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvér ől szóló 2012. I. 
törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi 
V. törvény 

4 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától ke ll alkalmazni, ezzel 
egyidej űleg a költségvetési szerv 2013. január 18. napján k elt, Tata Város 
Önkormányzat Képvisel ő-testülete által elfogadott III/19-9/2013. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
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Kelt: Tata, 2015. március  
 
 

  Michl József          Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester                  jegyz ő 
 
       Tata Város Önkormányzata   

 
 
Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

85/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 
az Intézmények Gazdasági Hivatala alapító okiratána k módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági 
Hivatala alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/65/2015. 

Módosító okirat 
 

Az Intézmények Gazdasági Hivatala a Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2014. november 27. napján kiadott, III/19-8/2014. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2015. (III.12.) Tata Kt. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
4.1     A költségvetési szerv közfeladata:  

Az Intézmények Gazdasági Hivatala az önkormányzat fenntartásában 
levő gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 
vonatkozásában ellátja Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdés szerinti feladatokat:  
Felelős  
a) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli 
rend betartásáért, és 
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek 
működtetéséért, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével 
összefüggő feladatok teljesítéséért. 
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2. Az alapító okirat 17. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. és 4.4. pont 
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Az Intézmények Gazdasági Hivatala által ellátott tevékenységek: 
- Államháztartás igazgatása, ellenőrzése, 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások. 
Az Intézmények Gazdasági Hivatala az irányító szerv által jóváhagyott, a 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 
megállapodásban meghatározott helyen és módon gondoskodik a 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
a) a költségvetésének tervezéséről, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáról, a 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli 
rend betartásáról, és 
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek 
működtetéséről, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével 
összefüggő feladatok teljesítéséről. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 011210 Államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 
3.Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. 
törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

4 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

4. Az alapító okirat 9., 10., 12., 13., és 14. pontja elhagyásra kerül.  
 
5. Az alapító okirat Záradék pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
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8. Záró rendelkezés 
 

„Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 27. napján kelt, Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott III/19-8/2014. okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom.” 
 

Jelen módosító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2015. március . 
 

   Michl József    Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester     jegyz ő 
 

Tata Város Önkormányzata 
 

Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
86/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

az Intézmények Gazdasági Hivatala egységes szerkeze tű alapító 
okiratának jóváhagyásáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági 
Hivatala egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 

Okirat száma:  III/65-1/2015. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1 megnevezése: Intézmények Gazdasági Hivatala  

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2890 Tata, Bercsényi u. 1. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. március 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szerv 

2.2.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzata,  
2.2.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Vaszary János Általános 
Iskola gazdasági 
szervezete  

2890 Tata, Országgyűlés tér 4.  

 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 

4.A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1.    A költségvetési szerv közfeladata:  

Az Intézmények Gazdasági Hivatala az önkormányzat f enntartásában 
levő gazdasági szervezettel nem rendelkez ő intézmények 
vonatkozásában ellátja Az államháztartásról szóló t örvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. re ndelet 9. § (1) 
bekezdés szerinti feladatokat:  
Felelős  
a) a költségvetés tervezéséért, az el őirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtás áért, a 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a  pénzügyi, 
számviteli rend betartásáért, és 
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költség vetési szervek 
működtetéséért, a használatában lév ő vagyon használatával, 
védelmével összefügg ő feladatok teljesítéséért.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117  Kormányzati és önkormányzati intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Az Intézmények Gazdasági Hivatala által ellátott te vékenységek: 
- Államháztartás igazgatása, ellen őrzése, 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások. 
Az Intézmények Gazdasági Hivatala az irányító szerv  által 
jóváhagyott, a munkamegosztás és felel ősségvállalás rendjét 
tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon 
gondoskodik a gazdasági szervezettel nem rendelkez ő költségvetési 
szervek  
a) a költségvetésének tervezésér ől, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtás áról, a 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a  pénzügyi, 
számviteli rend betartásáról, és 
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költség vetési szervek 
működtetésér ől, a használatában lév ő vagyon használatával, 
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védelmével összefügg ő feladatok teljesítésér ől. 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányza ti funkció 

szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011210 Államháztartás igazgatása ellen őrzése 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Tata Város közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és m űködése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján, 5 év határozott időtartamra bíz meg.  
A foglalkoztatására és megbízására irányadó jogszabály: közalkalmazotti 
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény.    

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személy ek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szól ó 1992. 
évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvér ől szóló 2012. I. 
törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi 
V. törvény 

4 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától ke ll alkalmazni, ezzel 
egyidej űleg a költségvetési szerv 2014. november 27. napján  kelt, Tata 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete által elfogadott 373/2014. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 

Kelt: Tata, 2015. március  
 

  Michl József          Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester                  jegyz ő 
 
       Tata Város Önkormányzata   

Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
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87/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 
Az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a Kuny Domokos Múzeum 

foglalkoztatotti létszámának alakulásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) 
bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel az érintett intézmények létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
1. az Intézmények Gazdasági Hivatala létszám-előirányzatát 2015. április 1. 

napjától 2 fővel növeli, így a foglalkoztatottak létszáma 8 főről 10 főre 
emelkedik.  

2. a Kuny Domokos Múzeum létszám előirányzatát 2015. március 31. 
napjával 2 fővel csökkenti, így a foglalkoztatottak létszáma így 40 főről 38 
főre csökken. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
létszámmódosításról, valamint az intézmények gazdasági szervezetének 
átalakításából eredő előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet 
módosításakor intézkedjen. 
 

Határid ő:  2015. március 31. 
  költségvetési rendelet módosítására: 2015. május 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

88/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 
Az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a Kuny Domokos Múzeum 

gazdasági szervezete átszervezésével összefügg ő munkajogi 
intézkedésekr ől 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az érintett intézmények 
igazgatóit, hogy a képviselő-testület döntését követően a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg. 

Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
89/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

Az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a Kuny Domokos Múzeum 
működését szabályozó dokumentumok el őkészítésére való felkérésr ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. felkéri az intézmények vezetőit, hogy a döntésnek megfelelően az 
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
készítsék el, és jóváhagyásra küldjék meg a fenntartó számára. 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy az államháztartási törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. §-ára 
tekintettel az Intézmények Gazdasági Hivatala és a Kuny Domokos 
Múzeum közötti munkamegosztási megállapodást a képviselő-
testület elé terjessze jóváhagyás céljából. 

Határid ő:  2015. május 31. 
Felelős:  1. pont: Perger Gyula Kuny Domokos Múzeum igazgatója 

 Riszter Jánosné Intézmények Gazdasági Hivatala igazgatója 
2. pont: Michl József polgármester 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

90/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 
a Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratának  módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó 
Intézmény alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
Okirat száma: III/64/2015. 
 

Módosító okirat 
 

A Szociális Alapellátó Intézmény a Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2014. november 27. napján kiadott, III/20-4/2014. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2015. (III.12.). Tata Kt. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 1.2.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Hajléktalanok Nappali 
Melegedője és Éjjeli 
Menedékhelye 

2890 Tata, Almási u. 43. 

2 Kocsi utcai Id ősek Klubja 2890 Tata, Kocsi u. 13. 

 
 
2. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A Szociális Alapellátó Intézmény, mint integrált in tézmény az alábbi 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgál tatásokat és 



16 
 

szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapell átást biztosítja: 
A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen: 
a)  étkeztetés 
b)  családsegítés 
c)  házi segítségnyújtás 
d)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e)  támogató szolgáltatás 
f) közösségi ellátások 
g) nappali ellátás  
- idősek nappali ellátása 
férőhelye: 50 f ő 
- fogyatékosok nappali ellátása 
férőhelye: 32 f ő 
h) gyermekjóléti szolgáltatás 
A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen 
a) hajléktalanok nappali ellátása 
férőhelye: 30 f ő 
b) éjjeli menedékhely 
férőhelye: 25 f ő 
időszakos fér őhelye: 15 f ő 
A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen 
a) idősek nappali ellátása 
férőhelye: 30 f ő 
A Szociális Alapellátó Intézmény által ellátott tev ékenységek: 

• Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
• Fogyatékossággal él ők nappali ellátása 
• Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
• Idősek, demens betegek nappali ellátása 
• Gyermekjóléti szolgáltatások 
• Hajléktalanok átmeneti ellátása 
• Hajléktalanok nappali ellátása 
• Szociális étkeztetés 
• Házi segítségnyújtás 
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
• Családsegítés 
• Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatáso kat: 
• kábítószer elterelés, 
• lakótelepi settlement. 

 
3. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
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5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló sze mélyek 
jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szól ó 1992. 
évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi 
V. törvény 

4 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

 
4. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 3.1. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1 megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társul ás Tanácsa  
3.1.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
5. Az alapító okirat 4., 14., 16., 17., 18., pontja elhagyásra kerül.  
 
6. Az alapító okirat Záradék pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

6. Záró rendelkezés 
 
„Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 27. napján kelt, Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott III/20-4/2014. okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom.” 
 
Jelen módosító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Tata, 2015. március . 
 
   Michl József    Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester     jegyz ő 

Tata Város Önkormányzata  
 
 
Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
91/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

a Szociális Alapellátó Intézmény egységes szerkezet ű alapító okiratának 
jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Alapellátó 
Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Okirat száma: III/64-1/2015. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Szociális Alapellátó Intézmény alapító okiratát a k övetkez ők szerint adom 
ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Szociális Alapellátó Intézmény  

1.2 A költségvetési szerv 

1.2.1  székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5. 
1.2.2.telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Hajléktalanok Nappali 
Melegedője és Éjjeli 
Menedékhelye 

2890 Tata, Almási u. 43. 

2 Kocsi utcai Id ősek Klubja 2890 Tata, Kocsi u. 13. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.01.15. 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére 
jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Tata Város Önkormányzata,  

2.2.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1 megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társul ás Tanácsa  
3.1.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

Az irányító szerv gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9. § (1) bekezdésben foglalt hatásköröket, a következő hatáskörök 
kivételével: költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, átalakítása és 
megszüntetése, mely hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja szerint Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.  

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1 megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás  

3.2.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata:  
Szociális szolgáltatások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában, valamint gyermekjóléti 
ellátások biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ában foglaltak alapján. 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889 900 Máshova nem sorolható egyéb szociális 
ellátás bentlakás nélkül 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A Szociális Alapellátó Intézmény, mint integrált in tézmény az alábbi 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgál tatásokat és 
szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapell átást biztosítja: 
A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen: 
a)  étkeztetés 
b)  családsegítés 
c)  házi segítségnyújtás 
d)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e)  támogató szolgáltatás 
f) közösségi ellátások 
g) nappali ellátás  
- idősek nappali ellátása 
férőhelye: 50 f ő 
- fogyatékosok nappali ellátása 
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férőhelye: 32 f ő 
h) gyermekjóléti szolgáltatás 
A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen 
a) hajléktalanok nappali ellátása 
férőhelye: 30 f ő 
b) éjjeli menedékhely 
férőhelye: 25 f ő 
időszakos fér őhelye: 15 f ő 
A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen 
a) idősek nappali ellátása 
férőhelye: 30 f ő 
A Szociális Alapellátó Intézmény által ellátott tev ékenységek: 

• Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
• Fogyatékossággal él ők nappali ellátása 
• Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
• Idősek, demens betegek nappali ellátása 
• Gyermekjóléti szolgáltatások 
• Hajléktalanok átmeneti ellátása 
• Hajléktalanok nappali ellátása 
• Szociális étkeztetés 
• Házi segítségnyújtás 
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
• Családsegítés 
• Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

Ellátja az alábbi speciális szociális szolgáltatáso kat: 
• kábítószer elterelés, 
• lakótelepi settlement. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

2 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

3 
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek 

részére 

4 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

5 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

7 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

8 107051 Szociális étkeztetés 

9 107052 Házi segítségnyújtás 
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10 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

11 107054 Családsegítés 

4.5     A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Az intézmény működési területe – az étkeztetés kivételével –minden szociális 
és gyermekjóléti ellátás tekintetében Tata városa, Baj, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna 
községek. 
  Az étkeztetés tekintetében működési köre: Tata város és Dunaszentmiklós 
község. 

5. A költségvetési szerv szervezete és m űködése 
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény élén igazgató áll, akit a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 
pályázat útján, 5 év határozott időtartamra bíz meg. Az igazgató feletti egyéb 
munkáltatói jogokat a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács gyakorolja. 
Jogviszonyára és a vezetői megbízásra irányadó jogszabály: közalkalmazotti 
jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló sze mélyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott a közalkalmazottak jogállásáról szól ó 1992. 
évi XXXIII. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi 
V. törvény 

4 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától ke ll alkalmazni, ezzel 
egyidej űleg a költségvetési szerv 2014. november 27. napján  kelt, Tata 
Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete által elfogadott III/20-4/2014. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Tata, 2015. március  
 

  Michl József          Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester                  jegyz ő 
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       Tata Város Önkormányzata   
 

Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
92/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratá nak módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 

Okirat száma: I-48-6/2015. 
Módosító okirat 

 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2015. január 29. napján kiadott, I-48-1/2015. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2015. (III.12.). Tata Kt. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A közös hivatal Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély települések 
vonatkozásában ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
A közös hivatal gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 
közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza. 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély településeken a közös hivatalnak 
kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység 
végzésére. 
A közös hivatal az irányító szerv által jóváhagyott, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen 
és módon gondoskodik a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szervek  
a) a költségvetésének tervezéséről, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáról, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáról, és 
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költségvetési szervek 
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működtetéséről, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével 
összefüggő feladatok teljesítéséről. 
A közös hivatal által ellátott tevékenységek Tata, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában:  

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége, 

- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, 
- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 
- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 
- Közterület rendjének fenntartása, 
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 
- Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés, 
- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, 
- Állampolgársági ügyek, 
- Építésügy igazgatása, 
- Lakáspolitika igazgatása, 
- Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása, 

- Szociális szolgáltatások igazgatása. 
-  Államháztartás igazgatása, ellenőrzése, 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások. 
2. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

2 011210 Államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

5 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 
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9 044310 Építésügy igazgatása 

10 061010 Lakáspolitika igazgatása 

11 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

12 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

13 

084010 Társadalmi tevékenységgel, 
esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

14 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 

ellátások 

15 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 
3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 köztisztviselő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 

közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

4 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

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

4. Záró rendelkezés 
 

„Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 29. napján kelt, Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott I-48-1/2015. okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom.” 
 

Jelen módosító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni. 
 

Kelt: Tata, 2015. március . 
 
   Michl József    Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester     jegyz ő 
 

Tata Város Önkormányzata  
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Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
93/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerke zetű alapító 
okiratának jóváhagyásáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal  egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint elfogadja: 
 
Okirat száma: I/48-7/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következ ők szerint 
adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1.angol nyelven: Tata Joint Council Office 

1.2.2. német nyelven: Tata Gemeinsam Rat Büro 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 

2545 Dunaalmás, Almási út 32. 

 

2 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Dunaszentmiklósi 
Kirendeltsége 

2897 Dunaszentmiklós, Petőfi utca 
52. 

3 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége 

2544 Neszmély, Fő utca 129. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 



26 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére 
jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:  

2.2.1.1. Tata Város Önkormányzata,  

2.2.1.2. Dunaalmás Község Önkormányzata, 

2.2.1.3. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata, 

2.2.1.4. Neszmély Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:  

2.2.2.1. 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  

2.2.2.2. 2545 Dunaalmás, Almási út 32., 

2.2.2.3. 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi utca 52., 

2.2.2.4. 2544 Neszmély, Fő utca 129. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Dunaalmás Község 
Polgármesteri Hivatala 

2545 Dunaalmás, Almási út 32. 

2 Neszmély Község 
Polgármesteri Hivatala 

2544 Neszmély, Fő utca 129. 

3 Szomód Körjegyzőség 2896 Szomód, Fő u. 23. 

4 
Tata Város 
Polgármesteri Hivatala 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

5 Tata Város Közterület-
felügyelete 

2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. 
§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
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feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A közös hivatal Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély települések 
vonatkozásában ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
A közös hivatal gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.  A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 
közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza. 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély településeken a közös hivatalnak 
kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység 
végzésére. 
A közös hivatal az irányító szerv által jóváhagyott , a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meg határozott 
helyen és módon gondoskodik a gazdasági szervezette l nem rendelkez ő 
költségvetési szervek  
a) a költségvetésének tervezésér ől, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtás áról, a 
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a  pénzügyi, számviteli 
rend betartásáról, és 
b) a költségvetési szerv és a hozzá rendelt költség vetési szervek 
működtetésér ől, a használatában lév ő vagyon használatával, védelmével 
összefügg ő feladatok teljesítésér ől. 
A közös hivatal által ellátott tevékenységek Tata, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában:  

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége, 

- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, 
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- Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 

- Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 
- Közterület rendjének fenntartása, 
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 
- Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés, 
- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, 
- Állampolgársági ügyek, 
- Építésügy igazgatása, 
- Lakáspolitika igazgatása, 
- Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása, 

- Szociális szolgáltatások igazgatása. 
-  Államháztartás igazgatása, ellen őrzése, 
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz emeltetési, 

egyéb szolgáltatások. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

2 011210 Államháztartás igazgatása, ellen őrzése 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

5 
016010 Országgy űlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képvisel őválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

6 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 044310 Építésügy igazgatása 

10 061010 Lakáspolitika igazgatása 

11 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

12 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és 

étkeztetés 

13 
084010 Társadalmi tevékenységgel, 

esélyegyenl őséggel, érdekképviselettel, 
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nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg ő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

14 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással 

összefügg ő ellátások 

15 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Tata Város, Dunaalmás Község, Dunaszentmiklós Község, Neszmély Község 
közigazgatási területe, illetve jogszabályban meghatározott esetekben, 
különösen az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint az első fokú építésügyi hatósági feladatok 
ellátása, az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. 
mellékletében meghatározott településekre - Baj, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, 
Vértestolna - terjed ki, míg a közterület-felügyelői feladatok ellátása érdekében 
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII törvény 1 § alapján kizárólag 
Tata Város közigazgatási területére terjed ki. 
A közterület-felügyelői feladatok ellátása tekintetében a költségvetési szerv 
illetékességi területe, működési köre a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII törvény 1. § alapján kizárólag Tata Város közigazgatási területére terjed 
ki. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és m űködése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
Az érintett települések polgármesterei – pályázat alapján határozatlan időre – 
nevezik ki a jegyzőt. 
A munkáltatói jogokat a jegyző felett Tata város polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló sz emélyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 köztisztvisel ő a közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 

2 munkavállaló Munka Törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
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egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

4 egyéb foglalkoztatási 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi 
V. törvény 

 

5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  
A szervezeti felépítésre és a működésre vonatkozó rendelkezéseket a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. 
 

 
6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 29. 
napján kelt, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott I-
48-1/2015. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Tata, 2015. március  
 
 
  Michl József          Dr. Kórósi Em őke 
   polgármester                  jegyz ő 
 
       Tata Város Önkormányzata   
 
 
Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
94/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Szo ciális Alapellátó 
Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás el őkészítésére való 

felkérésr ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. felkéri a Polgármestert, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. §-ára Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal, valamint a Szociális Alapellátó Intézmény 
közötti munkamegosztási megállapodást a képviselő-testület elé 
terjessze jóváhagyás céljából. 
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2. felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását készítse el, és terjessze a képviselő-testület elé 

Határid ő:  2015. május 31. 
Felelős:  1. pont: Michl József polgármester 
  2.pont: dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
95/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatott i létszámának 
alakulásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös önkormányzati 
Hivatal létszám-előirányzatát 2015. április 1. napjától 2 fővel kívánja 
megemelni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
létszámmódosításról a költségvetési rendelet módosításakor intézkedjen. 

Határid ő:  költségvetési rendelet módosítására: 2015. május 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
96/2015. (III.12.) Tata Kt. határozata 

az „Intermodális közösségi közlekedési központ létr ehozása Tatán” cím ű 
megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/10-46/2015. számú 
előterjesztés mellékletét képező „Intermodális közösségi közlekedési központ 
létrehozása Tatán” című megvalósíthatósági tanulmányt elfogadja. 
 
Határid ő:  2015. március 11. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 
T a t a,  2015. március 12. 
 
 

   dr. K ó r ó s i    Em őke 
   jegyző 

 
 
 
 


