
K I V O N A T  

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2015. március 25-én 
megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 
a sportolók ösztöndíjáról  

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapí tásáról szóló 5/2007. 
(III. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
9/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
97/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a 2015. március 25-i testületi ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I/40-6/2015. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg - „A Tatai 
Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda alapító okiratának módosítása” című 
napirendet kivételével, melyet visszavon– az alábbi sorrendiséggel: 
 
N A P I R E N D :  
 

Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

1. Rendelet tervezet a sportolók ösztöndíjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról  
Előterjeszt ő:   Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Hermann Zoltán humánszolgáltatási ügyintéző 

    Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
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2. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 5/2007. 
(III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
Előadó:   Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető  
Meghívott:   Dr. Cseh Tamás a Tatai Egészségügyi Alapellátó 
    Intézmény igazgatója 

 
3. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterület- használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

 vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
 

Városfejlesztéshez kapcsolódó előterjesztés: 
 

4. A képviselő-testület ciklusra szóló gazdasági programja 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
 

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztés: 
 

5. Az Eszterházy Károly Főiskola és Tata Város Önkormányzata között 
együttműködési megállapodás megkötése 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
Meghívott :   Dr. Liptai Kálmán az Eszterházy Károly Főiskola 

rektora 
 

Városrendezéshez kapcsolódó előterjesztés: 
 

6. Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:   Kiss Zsolt főépítész 

 
 

Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
 

7. a.) Távhővezeték csere a Tata Biocalor fűtőmű és a Május 1. út között 
elnevezésű pályázattal létrehozott csőszakasz üzemeltetése 
b.) A Tata Biocalor fűtőmű területén elhelyezkedő Jenbacher JMS 316 
típusú gázmotorral kapcsolatos döntés 
Előterjeszt ő:    Michl József polgármester 
Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

     vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívottak :   Kovács Attila, Marcsó József a Tata Energia Kft. 
  ügyvezetői 

                       Primász Rezső a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője 
                       Fekete Gyula.a Kft. felügyelő bizottságának elnöke 



3 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

8. a.) A Tata, Ady Endre u. 9. szám alatti 3126/A-2 hrsz.ingatlanra  
vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása 
b.) Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. kérelme 
 Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
 Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

     vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívott : b.) ponthoz: Magyarics Gábor a Duna-Gerecse Turisztikai 
     Nonprofit Kft. ügyvezetője  

Berczelly Attila a Tatai Városkapu Közhasznú 
   Zrt.vezérigazgatója 
 
 

9. Balatonszepezdi 1400 hrsz-ú tábor üzemeltetése 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

     vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívott :  Réti András, Kőhalmi Zoltán (KÁZOL és Társa Bt.)  

 
 

10. A tatai 3157/2 hrsz.-ú ingatlannal (Tata, Tópart sétány) fejlesztésével 
kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

     vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívott:   Belecz Zsolt a Sollers Print Kft. ügyvezetője 

 
 
 

11. A tatai 1416/1 hrsz.-ú ingatlan (Tata, Május 1. út melletti terület) 
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
    vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívott:    Horváth Béláné a Horváth és Fiai Kft. ügyvezetője 

    Váli-Tóth János a VATÓTA Kft. ügyvezetője 
 

12. A tatai  2006/12 hrsz-ú ingatlannal (Jázmin utca 22-24. szám alatti 
épület)  kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

     vagyongazdálkodási csoportvezető 
Meghívott :  Kazány Tibor a Spinner Kerekesszék Kft.ügyvezetője 

 
 

13. A Fényes-fürdőn napközis tábor kialakításával kapcsolatos döntés 
meghozatala 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
    vagyongazdálkodási csoportvezető 
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14. Tata, Fellner J. u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázat 
elbírálása 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

     vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 

15. Hozzájárulás Ócsa Város, és Taksony Nagyközség Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozásához  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
    vagyongazdálkodási  csoportvezető 

 

16. A Tata, 3074 hrsz.-ú ingatlannal (Vaszary János Általános Iskola) 
kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
    vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 

Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
 

17. A Kuny Domokos Múzeum akkreditációjához szükséges feltételek 
biztosítása  
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester  
Előadó:    Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezető 

    Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
Meghívott:   Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 

18. Egyes közterületek elnevezése  I. olvasat 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó :  Kiss Zsolt főépítész 

 
 

19. Tata város 2015.évi feladatterve a sport területén elvégzendő feladatok 
végrehajtására 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:   Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sport referens 

 
Alapdokumentumokhoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

20. a.) Az Intézmények Gazdasági Hivatala szervezeti és működési 
szabályzatának módosítása, valamint az Intézmények Gazdasági 
Hivatala és a Kuny Domokos Múzeum közötti munkamegosztási 
megállapodás 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
Meghívott:    Riszter Jánosné az IGH igazgatója 

    Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
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b.) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 
c.) A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Tatai Kistérségi 
Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény közötti 
munkamegosztási megállapodás 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző 

   dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
   Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezető 

Meghívott:   Magó Ottó a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 
    vezetője 

    Székely Csaba a Szociális Alapellátó Intézmény 
     Vezetője 

21. Intézmények alapító okiratainak módosítása 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 

    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
22. Tatai Mecénás Közalapítvány alapító okiratának módosítása 

Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző 
   dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
 

 

Beszámolók, tájékoztató: 
 

23. Tájékoztató a Körzeti Televízió Tata jelenlegi helyzetéről 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

   Petzke Ferenc a kuratórium elnöke 
Előadó:  Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 

 
24. Beszámoló a kerékpárosbarát település stratégiai megvalósítási terv 

2014. évre meghatározott feladatainak teljesítéséről és a 2015. évi 
feladatok meghatározása  
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
Előadó:    Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

 
25. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 

 
26. Képviselői kérdések 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
98/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a ciklusra szóló gazdasági program elfogadásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. és 2019. közötti 
időszakra szóló gazdasági programját az I/10-60/2015. számú előterjesztés 
mellékletében foglaltaknak megfelelően meghatározza azzal, hogy a V/4. pont 
az alábbi h) ponttal egészül ki: 
h) Támogatjuk az ingyenes szűrővizsgálatok bővítését, a szűrővizsgálatok 

elvégzéséhez szükséges intézményekkel, szakemberekkel felvesszük a 
kapcsolatot. 

 

Határid ő: folyamatos 2019. szeptember 30-ig 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
99/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Az Eszterházy Károly F őiskola és Tata Város Önkormányzata közötti 
együttm űködési megállapodásról  

 

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Eszterházy 
Károly Főiskola és Tata Város Önkormányzata között kötendő együttműködési 
megállapodás megkötését, melyet az I/10-67/2015 sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal elfogad és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határid ő:  2015. április 30. 
Felelős:   Michl József polgármester  
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
100/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Városképi jelent őségű épületek felújításának támogatásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-71/2015. számú 
előterjesztés mellékletét képző Pályázati felhívást teszi közzé a városképi 
jelentőségű épületek felújításának támogatása érdekében. 
 

Felelős:   Michl József polgármester 
Határid ő:  2015. április 30. - a pályázat közzétételére 
 2015. októberi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendes ülése 
    - a  pályázat elbírálására 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
101/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Távhővezeték csere a Tata Biocalor f űtőmű és a Május 1. út között 
elnevezés ű pályázattal létrehozott cs őszakasz üzemeltetésére 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja a I/10-49/2015. számú előterjesztés mellékletét képező 

üzemeltetési megállapodást, 
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési megállapodást aláírja, 
3. felkéri a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy az üzemeltetési 

megállapodást aláírja 
 

Határid ő:  2015. április 1. 
Felelős:     Michl József polgármester 
  Primász Rezső ügyvezető 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
102/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Jenbacher JMS 316 típusú gázmotor hasznosításával  kapcsolatos 
döntés meghozataláról 

  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. felhatalmazza polgármestert, hogy a Jenbacher JMS 316 típusú gázmotorra 

elkészíttesse az értékbecslést és az értékbecslés alapján pályázatot írjon ki. 
2. elfogadja a I/10-49/2015. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező 

pályázati kiírást. 
 
Határid ő: a pályázat megjelentetésére: 2015. április 1. 
Felelős:    Michl József polgármester 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
103/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Ady Endre út 9. szám alatti, 3126/A-2 hrsz- ú, üzlet megnevezés ű 
ingatlanra vonatkozó bérleti szerz ődés meghosszabbításáról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. meghosszabbítja Blend Kft-vel (Tata, Sport u. 12.) a Tata, Ady E. u. 9. 
szám alatti, 3126/A-2 hrsz-ú, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződést, 86 m2 nagyságú területre, 153.505,-Ft/hó + Áfa 
bérleti díja mellett, 2019. október 13. napjáig. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Blend Kft-vel kötendő bérleti szerződés 
módosítására a használat terület vonatkozásában a Tata, Ady E. u. 9. 
szám alatti, 3126/A-2 hrsz-ú ingatlan részét képező 23 m2 nagyságú 
helyiség Tata, Ady E. u. 9. szám alatti, 3126/A-1 hrsz-ú ingatlanhoz 
csatolását követően. 

3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I/10-51/2015. számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező bérleti szerződés módosítás 
aláírására. 

 
Határid ő:  Értesítésre: 2015. április 30. 
  2. pont: 2015. május 31. 
Felelős: Michl József polgármester 

dr. Kórósi Emőke jegyző 



8 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
104/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. kérelmér ől 
 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Hozzájárul, hogy Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft székhelyeként 
2890 Tata, Ady E. u. 9. szám alatti cím kerüljön bejegyzésre. 

2. Felkéri a Tatai Városkapu Zrt-t a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit 
Kft. között kötendő irodahasználati megállapodás bemutatására. 

 
Határid ő:  értesítésre 2015. április 30.  
Felelős:      Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
105/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Balatonszepezdi 1400 hrsz-ú tábor üzemeltetésér ől 
 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. üzemeltetési szerződést köt a Tata Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő balatonszepezdi 1400 hrsz-ú, 7101 m2 nagyságú ingatlanra 2014. 
október 01 napjától 2015. szeptember 30. napjáig, 11.441,-Ft + ÁFA/év 
díj mellett. 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I/10-64/2015. számú 
előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
106/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A tatai 3157/2 hrsz.-ú ingatlannal (Tata, Tópart sé tány) fejlesztésével 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

1. Elfogadja a I/10-61/2015. számú előterjesztés 5. számú mellékletét 
képező, a Sollers Print Kft.-vel kötendő megállapodás módosítást.  

2. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határid ő:    értesítésre: 2015. április 5. 
                    2. pont esetén: 2015. április 10. 
 Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
107/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A tatai 1416/1 hrsz.-ú ingatlan (Tata, Május 1. út melletti terület) 
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. Átminősíti a tulajdonában álló tatai 1416/1 hrsz.-ú, 1288 m2 nagyságú 
ingatlant, a kivett beépítetlen területből közforgalom elől elzárt 
magánúttá. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az átminősítés földhivatali átvezetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a I/10-65/2015. számú előterjesztés 4. 
számú mellékletét képező adásvételi előszerződés módosítás 
aláírására. 

 

Határid ő: értesítésre: 2015. április 5. 
  3. pont esetén: 2015. április 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
108/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 2006/12 hrsz.-ú ingatlannal (Jázmin utca 22 -24. szám alatti épület) 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tata, Jázmin utca 22-24. 
szám alatti ingatlan tulajdonosa, hozzájárul, hogy a Spinner Kerekesszék Kft. 
az ingatlant székhelyként bejegyezhesse azzal, hogy ezen hozzájárulás 
visszavonásig, de legfeljebb a Spinner Kerekesszék Kft.-vel a Tata, Jázmin 
utca 22-24. szám alatti ingatlanrész bérletére kötött szerződésben 
meghatározott ideig érvényes. 
 

Határid ő: értesítésre: 2015. április 10. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
109/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Fényes-fürd őn napközis tábor kialakításával kapcsolatos döntés 
meghozataláról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Tata, 1363/95 hrsz.-ú ingatlanon – természetben Tata, Fényes-fürdő – 

kialakítandó nyári napközis tábor kialakításához szükséges bruttó 
15.000.000.-Ft-ot biztosít az alábbiak szerint: 
• 5.000.000.-Ft a Fényes Fürdő strandnyitásához szükséges 

munkálatok elvégzése elnevezésű előirányzatból kerülne 
átcsoportosításra. 
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• 10.000.000.-Ft-ot a működési tartalék terhére, 
2. felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a 

költségvetési rendelet soron következő módosításkor gondoskodjon, 
3. felhatalmazza a polgármestert a napközis tábor kialakításával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határid ő:  értesítésre: 2015. április 5. 

 2.pont esetén: 
  a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
110/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Tata, Fellner J. u. 2. szám alatti ingatlanra vonat kozó pályázat 
elbírálásáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 
 
1. Elfogadja Horváth Judit által benyújtott pályázatot, a Tata, Fellner J. u. 

2. szám alatti ingatlanon kialakuló, az I/10-74/2015. számú előterjesztés 
1. számú mellékletét képező térképmásolat alapján az 1. számú 886 
m2 és a 2. számú 711 m2  térmértékű területre vonatkozóan.   

2. adás-vételi előszerződést köt az I/10-74/2015. számú előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező térképmásolat alapján az 1. számú 886 m2 
és a 2. számú 711 m2  térmértékű területre vonatkozóan.  

3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt az I/10-74/2015. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező adás-vételi előszerződés 
aláírására.  

4. felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I/10-74/2015. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező adás-vételi szerződés 
aláírására, a végleges telekalakítás befejezését követően. 

5. Felkéri a polgármestert a Tata, Fellner J. u. 2. szám alatti, 462/19 hrsz.-
ú ingatlanból még fennmaradó területekre a pályázati kiírással 
kapcsolatos intézkedések megtételére, az I/10-74/2015. számú 
előterjesztés 4. számú mellélete alapján. 

 

 

Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
111/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányz ati Társuláshoz 
történ ő  csatlakozási szándékokról 

 
  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási 
szándékról szóló előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
1./ Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Ócsa 

Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata 2015. 
január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. 
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése 
zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-
testület nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a Társulási 
Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak alkalmazását. 

2./Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Délegyháza Község 
Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához 
hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a 
társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal 
korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község Önkormányzata 
Képviselő-testülete pedig erről 2014. július 2-án döntött. 

  
Határid ő:      értesítésre : 2015. március 31. 
Felelős:        Michl József polgármester 
                      dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
112/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 3074 hrsz.-ú ingatlannal (Vaszary János Ált alános Iskola) 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 
1. kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a tatai 3072 és 2901 hrsz.-ú 

ingatlanokat és üzleti vagyonná minősíti, mivel ezen ingatlanok közcélú 
funkciója már megszűnt és az ingatlanok átminősítése összhangban áll 
az érvényes szabályozási tervben foglaltakkal. 

2. Elcserél a Tatai Református Egyházközséggel a tatai 3074 hrsz.-ú és a 
3072 hrsz.-ú ingatlanból 67 m2 nagyságú területet a tatai 2900 hrsz.-ú 
ingatlanból 86 m2 nagyságú területért cserébe, azzal, hogy a 
különbözetért összesen 724.200.-Ft-ot fizet meg az egyházközség 
részére. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező, a Tatai Református Egyházközséggel kötendő megállapodás 
aláírására. 
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4. Elcserél Pálházi Ferenccel a tatai 3075 hrsz.-ú, 2901 és a 3072 hrsz.-ú 
ingatlanból 187 m2 nagyságú területet a tatai 2902/1 hrsz.-ú ingatlanból 
187 m2 nagyságú területért cserébe azzal, hogy a cserével érintett 
területen található felépítményért 3.000.000.-Ft-ot fizet meg Pálházi 
Ferenc részére. 

5. Felhatalmazza a polgármestert a I/10-63/2015. számú előterjesztés 4. 
számú mellékletét képező, Pálházi Ferenccel kötendő megállapodás 
aláírására. 

6. Felhatalmazza a polgármestert a telekcserével kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

7. Az egyházközség és Pálházi Ferenc részére fizetendő, összesen 
3.724.200.-Ft vételárat a felhalmozási tartalék terhére biztosítja. 

8. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításkor gondoskodjon. 

 

Határid ő: értesítésre: 2015. április 5. 
                3. és 5. pont esetén: 2015. április 30. 
                8. pont esetén: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 Felelős: Michl József polgármester 
       dr. Kórósi Emőke jegyző 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
113/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Kuny Domokos Múzeum akkreditációjához szükséges f eltételek 
biztosításáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kuny 
Domokos Múzeum az akkreditációs feltételek teljesítéséhez szükséges 12 419 
000 Ft összeget a Múzeum 2014. évi pénzmaradványának terhére biztosítsa. 
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az akkreditáció elnyeréséhez 
szükséges nyilatkozatot tegye meg.   
 
Határid ő:  az előirányzat biztosítására: 
   a költségvetés soron következő módosítása  
  értesítésre: 2015. április 1.         
Felelős:     Michl József polgármester 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
114/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a 2015. évi sport feladatterv meghatározásának elfo gadásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-45/2015. sz. előterjesztés 
1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja 2015. évi sport 
feladattervét. 
 

Határid ő:   2015. december 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
115/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepció elkész ítéséről 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
Tata Város 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepcióját készítse elő. 
 

Határid ő:   2015. szeptember 30. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
116/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

az Intézmények Gazdasági Hivatala szervezeti és m űködési 
szabályzatának módosításáról 

 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények 
Gazdasági Hivatala szervezeti és működési szabályzatát a következők 
szerint módosítja: 

 

1.1 A szervezeti és működési szabályzat I. fejezet 5.1 pontja a 
következőre módosul: 
 

 „5.1. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ RENDELT KÖLTSÉGVETÉ SI 
SZERVEK 

 

Jelen szmsz rendelkezéseit a gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv – az irányító szerv által jóváhagyott – 
munkamegosztási  megállapodásban  rögzített munkamegosztás és 
felelősségvállalás keretei között kell alkalmazni. 
A munkamegosztási megállapodás elkészítése során figyelembe kell 
venni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait.” 

 

   A költségvetési szervhez rendelt 
költségvetési szerv neve Címe 

Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző 
Óvoda 

Tatai Kincseskert Óvoda 

Tatai Kertvárosi Óvoda 

Tatai Bartók Béla Óvoda 

Tatai Geszti Óvoda 

Csillagsziget Bölcsőde 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény  

Kuny Domokos Múzeum 

 

2890 Tata, Fürdő utca 11. 

2890 Tata, Új út 14/A 

2890 Tata, Deák F. utca 1. 

2890 Tata, Bartók Béla utca 7/A 

2890 Tata, Gesztenyefasor 39. 

2890 Tata, Új út 14/A 

2890 Tata, Váralja utca 4. 

2890 Tata, Fürdő utca 19. 

2890 Tata, Öregvár, Váralja u. 1-3. 
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1.2 A módosítás a Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb pontjait nem 
érinti. 

 

2. A képviselő-testület felkéri az Intézmények Gazdasági Hivatala 
igazgatóját, hogy a szervezeti és működési szabályzat átfogó 
felülvizsgálatát végezze el. 

 

Határid ő:  1. pont: 2015. március 31. 
2. pont: 2015. május 31. 

Felelős:  1. pont:  Michl József polgármester 
2. pont: Riszter Jánosné igazgató 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
117/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

az Intézmények Gazdasági Hivatala, valamint a Kuny Domokos Múzeum 
közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról  

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-69/2015. sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja az Intézmények Gazdasági 
Hivatala és a Kuny Domokos Múzeum közötti munkamegosztási 
megállapodást. 
 
Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
118/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  Szervezeti és működési 
szabályzata módosításáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a I/10-78/2015. 
számú előterjesztés 1. mellékletét képező, a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának módosítását 2015. április 1-i 
hatállyal. 
 

Határid ő: a szabályzat hatályba léptetésére 2015. április 1.  
Felelős:  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
119/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és M űködési 
Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló 118/2015. 
(III.26.) Tata Kt. határozattal egységes szerkezetbe foglalja 2015. április 1-i 
hatállyal az I/10-78/2015. számú előterjesztés 2. melléklete szerint. 
 

Határid ő: a szabályzat hatályba léptetésére 2015. április 1. 
Felelős:  dr. Kórósi Emőke jegyző 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
120/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Tat ai Kistérségi 
Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény  közötti 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/10-73/2015. sz. előterjesztés 
1. és 2. mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona, valamint a 
Szociális Alapellátó Intézmény közötti munkamegosztási megállapodásokat. 
 
Határid ő:  2015. március 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
121/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a határozatok visszavonásáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  83/2015. (III.12.) Tata Kt., 
84/2015. (III.12.) Tata Kt., 85/2015. (III.12.) Tata Kt., 86/2015. (III.12.) Tata Kt., 
90/2015. (III.12.) Tata Kt., 91/2015. (III.12.) Tata Kt., 92/2015. (III.12.) Tata Kt., 
93/2015. (III.12.) Tata Kt. határozatait visszavonja. 
 
Határid ő:  2015. március 25. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
122/2015. (III.26.) 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-63-3/2015. 
 

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 122/2015. (III.26.) Tata Kt. határozatára 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
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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. Az alapító okirat 2. pontja – mely a módosított okiratban 2.1. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

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

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1950. december 31. 

3. Az alapító okirat 3. pontja változatlan szövegtartalommal a módosított okirat 
4.1. pontja alatt szerepel. 
 
4. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési szerv 

alaptevékenysége:  

A Kuny Domokos Múzeum megyei hatókörű városi múzeum a települési 
szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére, valamint a 
megyében lévő megyei jogú városok közigazgatási területére kiterjedő 
feladatokat ellátó muzeális intézmény, mely feladatát a kulturális javak 
helyi védelmének biztosítása érdekében végzi. 
 
4.3.1. A Kuny Domokos Múzeum feladata a működési engedélyében 
meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak: 

4.3.1.1. gyűjteménygondozása, ennek keretében azok 
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gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,  
4.3.1.2. tudományos feldolgozása és publikálása, 
4.3.1.3. hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és 

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

4.3.2. A Kuny Domokos Múzeum a megyei hatókörű városi múzeum 
állami feladatai keretében: 

4.3.2.1. vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges 
állami vagyonnak, 
4.3.2.2. gyűjtőterületére kiterjedően 

4.3.2.2.1.végzi a jogszabályban meghatározott régészeti 
szaktevékenységeket, 

4.3.2.2.2. szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban 
meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a 
régészeti lelőhelyekről, 

4.3.2.2.3. a régészeti feltárás esetén kívül előkerült 
régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség 
védelméről szóló törvényben meghatározott 
intézménynek haladéktalanul bejelenti, 

4.3.2.2.4. jogszabályban meghatározottak szerint részt 
vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti 
leletek, továbbá a régészeti emlékek és a 
műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen 
meg nem őrizhető töredékei és tartozékai 
elhelyezésében, 

4.3.2.2.5. jogszabályban meghatározottak szerint részt 
vesz a védetté nyilvánított területek 
ellenőrzésében, 

4.3.2.2.6. gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a 
muzeális intézmények szakmai együttműködése, 
munkájuk összehangolása, valamint az egyéb 
kulturális javak védelme érdekében, 

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

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

 
4.3.3 A Kuny Domokos Múzeum által ellátott tevékenységek: 

4.3.3.1. Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
4.3.3.2. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 
tevékenység 
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4.3.3.3. Múzeumi kiállítási tevékenység 
4.3.3.4. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
4.3.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése és megóvása 

 
5. Az alapító okirat 4.2. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányza ti 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 

tevékenység 

5 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése és megóvása 
 
 
6. Az alapító okirat 4.3. pontja - mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910200  Múzeumi tevékenység 
 
 
7. Az alapító okirat 5. pontja változatlan szövegtartalommal a módosított okirat 
4.5. pontja alatt szerepel. 
 
8. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1 megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a 
polgármester 

3.1.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
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3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1 megnevezése: Tata Város Önkormányzata  

3.2.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
9. Az alapító okirat 10. pontja változatlan szövegtartalommal a módosított 
okirat 5.1. pontja alatt szerepel. 
 
10. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 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. évi 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 

 
11. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal 
egészül ki:  
 

5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
 
12. Az alapító okirat 4.4., 6., 8., 9. pontja elhagyásra kerül.  
 
13. 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. 
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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 
123/2015. (III.26.) 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:  III-63-4/2015. 
 

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 nyelv ű 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 2890 Tata, H ősök tere 7.  
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Kiállítása 

2 Német Nemzetiségi Gy űjtemény 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  

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 195 0. december 31. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1 megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

és a polgármester 
3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

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

 
4 A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4.2 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, mely 
feladatát a kulturális javak helyi védelmének bizto sítása érdekében 
végzi. 
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4.3.1. A Kuny Domokos Múzeum feladata a m űködési engedélyében 
meghatározott gy űjtőkörébe tartozó kulturális javak: 

4.3.1.4. gyűjteménygondozása, ennek keretében azok 
gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,  

4.3.1.5. tudományos feldolgozása és publikálása, 
4.3.1.6. hozzáférhet ővé tétele, ennek keretében állandó és 

időszaki kiállítások rendezése, közm űvelődési és 
múzeumpedagógiai programok és kiadványok 
biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a k utatási 
tevékenység biztosítása. 

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

4.3.2.1. vagyonkezel ője a tevékenység ellátásához szükséges 
állami vagyonnak, 
4.3.2.2. gyűjtőterületére kiterjed ően 

4.3.2.2.1.végzi a jogszabályban meghatározott 
régészeti szaktevékenységeket, 

4.3.2.2.2. szakmai nyilvántartása alapján 
jogszabályban meghatározottak szerint 
adatokat szolgáltat a régészeti lel őhelyekr ől, 

4.3.2.2.3. a régészeti feltárás esetén kívül el őkerült 
régészeti leletet vagy lel őhelyet a kulturális 
örökség védelmér ől szóló törvényben 
meghatározott intézménynek haladéktalanul 
bejelenti, 

4.3.2.2.4. jogszabályban meghatározottak szerint ré szt 
vesz a régészeti feltárás során el őkerült 
régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek 
és a műemlékek vissza nem építhet ő vagy a 
helyszínen meg nem őrizhet ő töredékei és 
tartozékai elhelyezésében, 

4.3.2.2.5. jogszabályban meghatározottak szerint ré szt 
vesz a védetté nyilvánított területek 
ellenőrzésében, 

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

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

4.3.2.2.8.  muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és 
restaurálási szakmai-módszertani központként 
működik. 
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4.3.3. A Kuny Domokos Múzeum által ellátott tevéken ységek: 

4.3.3.1. Múzeumi gy űjteményi tevékenység 
4.3.3.2. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikáci ós 
tevékenység 
4.3.3.3. Múzeumi kiállítási tevékenység 
4.3.3.4. Múzeumi közm űvelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység 
4.3.3.5. Történelmi hely, építmény, egyéb látványos ság 
működtetése és megóvása 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányza ti funkció 
szerinti megjelölése:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése  

1 082061 Múzeumi gy űjteményi tevékenység  

2 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és 

publikációs tevékenység  

3 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  

4 
082064 Múzeumi közm űvelődési, 

közönségkapcsolati tevékenység  

5 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság m űködtetése és megóvása  

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. 
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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 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. 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  

 
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és  működése:  
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és m űködésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a bels ő és küls ő kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és M űködési Szabályzat 
határozza meg. 

 
 

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.  

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 

124/2015. (III.26.) 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-65-2/2015. 
 

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 124/2015. (III.26.). Tata Kt. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Intézmények Gazdasági Hivatala  

 
2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 1.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2890 Tata, Bercsényi u. 1. 
 
 

3. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 2.1. és 2.2. pont 
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések  

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. március 1. 
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4. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a 
polgármestere 

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
5. Az alapító okirat 6. pontja - mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 
6. 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. 
 

7. 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. 
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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 

 
8. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

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. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 

9. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban 2.3. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Vaszary János Általános 
Iskola gazdasági 
szervezete  

2890 Tata, Országgyűlés tér 4.  

 
10. Az alapító okirat 16. pontja - mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841117  Kormányzati és önkormányzati intézmények 
ellátó, kisegítő szolgálatai 

 
11. Az alapító okirat 17. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. és 4.4. pont 
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4.3. A 
költségvetési szerv alaptevékenysége:  

- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
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szolgáltatások. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

 
12. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal 
egészül ki:  
 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
 
13. Az alapító okirat 2., 9., 10., 12., 13., és 14. pontja elhagyásra kerül.  
 
14. 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-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 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
125/2015. (III.26.) 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-65-3/2015. 
 

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: 199 7. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogel őd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye  

1 
Vaszary János 
Általános Iskola 
gazdasági szervezete  

2890 Tata, Országgy űlés tér 4.  

 
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete és 
a polgármestere 
3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.  
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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:  
- Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások. 

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

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése  

1 
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 vezet őjének megbízási rendje:  

Az intézmény élén igazgató áll, akit Tata Város Önk ormányzat 
Képvisel ő-testülete pályázat útján, 5 év határozott id őtartamra bíz 
meg.  
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A foglalkoztatására és megbízására irányadó jogszab ály: 
közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogá llásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény. 
Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakoro lja. 

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. 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  

 
5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és m űködésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a bels ő és küls ő kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és M űködési Szabályzat 
határozza meg.  

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-19-8/2014. 
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 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 

126/2015. (III.26.) 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-64-3/2015. 
 

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 126/2015. (III.26.). Tata Kt. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szociális Alapellátó Intézmény  
 

2. Az alapító okirat 2. pontja – mely a módosított okiratban 2.1 pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.01.15. 
 

3. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 2.2 pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

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.,  
 

4. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 1.2.1. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési szerv 
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1.2.1 székhelye: 2890 Tata, Deák Ferenc utca 5. 
 

5. 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 Idősek Klubja 2890 Tata, Kocsi u. 13. 

 
6. 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:  
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. A költségvetési 
szerv szociális alapszolgáltatásokat (1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés 
c), d), e), f), g), h), és  j) pont), személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátást (1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdés d) pont), 
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást (1997. évi 
XXXI. törvény 15.§ (2) a) pont) biztosít. 

 
7. 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 intézmény az alábbi 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosítja: 
4.3.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhelyen: 

4.3.1.1. étkeztetés 
4.3.1.2. családsegítés 
4.3.1.3. házi segítségnyújtás 
4.3.1.4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
4.3.1.5. támogató szolgáltatás 
4.3.1.6. közösségi ellátások (pszichiátriai betegek) 
4.3.1.7. nappali ellátás  

4.3.1.7.1. idősek nappali ellátása (férőhelye: 50 fő) 
4.3.1.7.2. fogyatékosok nappali ellátása (férőhelye: 32 fő) 
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4.3.1.8. gyermekjóléti szolgáltatás 
4.3.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelyen 

4.3.2.1. hajléktalanok nappali ellátása (férőhelye: 30 fő) 
4.3.2.2. éjjeli menedékhely (férőhelye: 25 fő, időszakos férőhelye: 15 

fő) 
4.3.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen 

4.3.3.1. idősek nappali ellátása (férőhelye: 30 fő) 
 

8. Az alapító okirat 9. pontja - mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
889 900 

Máshova nem sorolható egyéb szociális 
ellátás bentlakás nélkül 

 
9. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 

10 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

11 107054 Családsegítés 
 
 
10. Az alapító okirat 11. pontja - mely a módosított okiratban a 5.2. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 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. évi 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 

 
 
11. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 3. pont alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1 megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa és a 
Társulás elnöke 

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1 megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa és a 
Társulás elnöke 

3.2.2 székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 

12. Az alapító okirat 13. pontja - mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 

 
13. Az alapító okirat 15. pontja - mely a módosított okiratban a 5.1. pont alatt 
szerepel - helyébe a következő  rendelkezés lép: 
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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. 
Egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

 
14. Az alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal 
egészül ki:  
 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
 
15. Az alapító okirat 4., 14., 16., 17., 18., pontja elhagyásra kerül.  
 
16. 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-20/2014. 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 
127/2015. (III.26.) 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-64-2/2015. 
 

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: 199 6.01.15. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakításá ra, megszüntetésére 
jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzata,  
2.2.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.,  
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3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társu lás Tanácsa 

Tanácsa és a Társulás elnöke 
3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Tatai Kistérségi Többcélú Társu lás Tanácsa és a 

Társulás elnöke 
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 ig azgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ába n, valamint gyermekjóléti 
ellátások biztosítása a gyermekek védelmér ől és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-áb an foglaltak alapján. A 
költségvetési szerv szociális alapszolgáltatásokat (1993. évi III. törvény 
57. § (1) bekezdés c), d), e), f), g), h), és  j) p ont), személyes gondoskodás 
keretébe tartozó szakosított ellátást (1993. évi II I. törvény 57. § (2) 
bekezdés d) pont), személyes gondoskodás keretébe t artozó 
gyermekjóléti alapellátást (1997. évi XXXI. törvény  15.§ (2) a) pont) 
biztosít.  

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: 
4.3.1. A Tata, Deák Ferenc u. 5. szám alatti székhe lyen: 

4.3.1.1. étkeztetés 
4.3.1.2. családsegítés 
4.3.1.3. házi segítségnyújtás 
4.3.1.4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
4.3.1.5. támogató szolgáltatás  
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4.3.1.6. közösségi ellátások (pszichiátriai betegek ) 
4.3.1.7. nappali ellátás  

4.3.1.7.1. idősek nappali ellátása (fér őhelye: 50 f ő) 
4.3.1.7.2. fogyatékosok nappali ellátása (fér őhelye: 32 f ő) 

4.3.1.8. gyermekjóléti szolgáltatás 
4.3.2. A Tata, Almási u. 43. szám alatti telephelye n 

4.3.2.1. hajléktalanok nappali ellátása (fér őhelye: 30 f ő) 
4.3.2.1. éjjeli menedékhely (fér őhelye: 25 f ő, időszakos fér őhelye: 

15 fő) 
4.3.3. A Tata, Kocsi u. 13. szám alatti telephelyen  

4.3.3.1. idősek nappali ellátása (fér őhelye: 30 f ő) 
 

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 

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:  
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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 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. 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  

 
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és  működése:  

 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését és m űködésének rendjét, a 
vezetők közötti feladatmegosztást, a bels ő és küls ő kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és M űködési Szabályzat 
határozza meg.  

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-20/2014. 
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 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
128/2015. (III.26.) 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-48-8/2015. 

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 128/2015. (III.26.) Tata Kt. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

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

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete  

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a 
polgármester 

3.1.2. székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 
2. 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. 
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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 
működtetéséről, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével 
összefüggő feladatok teljesítéséről. 
A közös hivatal által ellátott tevékenységek Tata, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásában:  

4.3.1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége, 

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

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 
4.3.4 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 
4.3.5 Közterület rendjének fenntartása, 
4.3.6 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 
4.3.7 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások, 
4.3.8 Állampolgársági ügyek, 
4.3.9 Építésügy igazgatása, 
4.3.10 Lakáspolitika igazgatása, 
4.3.11 Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása, 

4.3.12 Szociális szolgáltatások igazgatása. 
4.3.13 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások. 
 

3. 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 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
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4 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

5 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek 

6 016030 Állampolgársági ügyek 

7 031030 Közterület rendjének fenntartása 

8 044310 Építésügy igazgatása 

9 061010 Lakáspolitika igazgatása 

10 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

11 

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

12 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 

ellátások 

13 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 
4. 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 

 
5. 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 2015. január 29. napján kelt, Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott I-48-1/2015. okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom.” 
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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 
129/2015. (III.26.) 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/48-9/2015. 
 

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 
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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 
 

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

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére 
jogosult szerv 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. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Tata Város Önkormányzat Képvise lő-testülete és a 

polgármester 
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 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, N eszmély 
települések vonatkozásában ellátja az önkormányzato k 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyz ő feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el őkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közrem űködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami s zervekkel 
történ ő együttm űködésének összehangolásában. 
A közös hivatal gondoskodik a helyi önkormányzat be vételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, a gazdálkodás i, ellen őrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási fe ladatok 
ellátásáról.  A közös hivatal feladatait részletese n a társult 
települések önkormányzatai által jóváhagyott, a köz ös hivatal 
működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás  tartalmazza. 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély településeken a közös 
hivatalnak kirendeltsége m űködik az igazgatási, pénzügyi, adózási 
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tevékenység végzésére. 
A közös hivatal az irányító szerv által jóváhagyott , a 
munkamegosztás és felel ősségvállalás rendjét tartalmazó 
megállapodásban meghatározott helyen és módon gondo skodik 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, 
védelmével összefügg ő feladatok teljesítésér ől. 
A közös hivatal által ellátott tevékenységek Tata, Dunaalmás, 
Dunaszentmiklós, Neszmély települések vonatkozásába n:  

4.3.1 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog alkotó és 
általános igazgatási tevékenysége, 

4.3.2 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás, 
4.3.3 Országgy űlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képvisel őválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek, 
4.3.4 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek, 
4.3.5 Közterület rendjének fenntartása, 
4.3.6 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás ok, 
4.3.7 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ő ellátások, 
4.3.8 Állampolgársági ügyek, 
4.3.9 Építésügy igazgatása, 
4.3.10 Lakáspolitika igazgatása, 
4.3.11 Társadalmi tevékenységgel, esélyegyenl őséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal ös szefügg ő 
feladatok igazgatása és szabályozása, 

4.3.12 Szociális szolgáltatások igazgatása. 
4.3.13 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkod ási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások. 
 

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

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése  

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége  

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-

gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
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szolgáltatások  

4 
016010 Országgy űlési, önkormányzati és európai 

parlamenti képvisel őválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek  

5 
016020 Országos és helyi népszavazással 

kapcsolatos tevékenységek  

6 016030 Állampolgársági ügyek  

7 031030 Közterület rendjének fenntartása  

8 044310 Építésügy igazgatása  

9 061010 Lakáspolitika igazgatása  

10 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások  

11 

084010 Társadalmi tevékenységgel, 
esélyegyenl őséggel, érdekképviselettel, 
nemzetiségekkel, egyházakkal összefügg ő 
feladatok igazgatása és szabályozása  

12 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg ő 

ellátások  

13 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 
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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 
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 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. 
 
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 
130/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Tatai Mecénás Közalapítvány  Alapító Okiratának módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60/159/1993/12. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai 
Mecénás Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

   
Tatai Mecénás  Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítása 
 

a) Az Alapító Okirat IV. A közalapítvány célja című pont első francia 
bekezdése helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

  

- A városunkban születő, valamint városunkkal kapcsolatos művészeti, 
irodalmi, természet- és társadalomtudományi értékek, teljesítmények, 
események támogatása, a művészeti közélet működésének segítése 
valamennyi művészeti területen. 

 

1. Művészeti és szépirodalmi, tudományos, helytörténeti kiadványok 
kiadásának támogatása.  

2. Tata Város nemzetközi művészeti kapcsolatainak fejlesztése. 
3. Helyi kulturális kisközösségek működésének támogatása. 
4. Műalkotások létrehozásának, bemutatásának segítése.  
5. Művészeti alkotócsoportok törekvéseinek támogatása, 

művésztalálkozók, szakmai programok szervezése.  
6. Tehetséges tatai fiatalok számára ösztöndíj biztosítása.                
7. Sportrendezvények támogatása. 
8. Sérült, de képzőművészeti érdeklődésű gyermekek képzésének, 

oktatásának támogatása.  
 

b) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
 
c) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
formában hatályban maradnak. 
 
d) Az Alapító Okirat módosítása az Alapító Okirat egyéb rendelkezéseit nem 
érintette.  

 

Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 130/2015. (III.26.)  Tata Kt. határozata rendelkezett. 
 
Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2015. április 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
131/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Tatai Mecénás Közalapítvány Alapító Okiratának a mó dosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60/159/1993/12.sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai 
Mecénás Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
105/1993.(IV.21.) sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 
118/1997.(VI.25.), 168/1997.(X.2.), a 98/1998.(V.10.), a 169/1998. (IX.30.), a 
223/1998.(XII.02.), az 52/1999.(III.31.), a 169/2000.(IX.29.), a 
186/2003.(IX.24.), 188/2003.(IX.24.), a 309/2003.(XI.26.), a 147/2007.(VI.27.), 
359/2012.(IX.27.) és 360/2012.(IX.27.), a 45/2013. (I.31.), 130/2014.(V.5.), 
249/2014.(VI.26.) és a 130/2015.(III.26.) Tata Kt. határozatokkal elfogadott 
módosításokkal 
 

 
TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Tata Város Önkormányzata a város szellemi, művészeti, irodalmi életének 
színvonalasabb működtetése érdekében kulturális közalapítványt hoz létre, a 
Polgári Törvénykönyv 74/A-F §-aival összhangban, az alábbiak szerint:  

 
I. AZ ALAPÍTÓ NEVE:  

 
- Tata Város Önkormányzata 
 
- A közalapítvány nyitott, ahhoz bármely bel-, és külföldi természetes, és 
jogi személy csatlakozhat, ha céljaival egyetért.  
 

II. A KÖZALAPÍTVÁNY ELNEVEZÉSE: 
 
 Tatai Mecénás Közalapítvány 
 

III. A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:  
 
 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:  
 

- A városunkban szület ő, valamint városunkkal kapcsolatos 
művészeti, irodalmi, természet- és társadalomtudomány i 
értékek, teljesítmények, események támogatása, a m űvészeti 
közélet m űködésének segítése valamennyi m űvészeti területen. 



52 

 
1. Művészeti és szépirodalmi, tudományos, helytörténeti 

kiadványok kiadásának támogatása.  
2. Tata Város nemzetközi m űvészeti kapcsolatainak fejlesztése. 
3. Helyi kulturális kisközösségek m űködésének támogatása. 
4. Műalkotások létrehozásának, bemutatásának segítése.  
5. Művészeti alkotócsoportok törekvéseinek támogatása, 

művésztalálkozók, szakmai programok szervezése.  
6. Tehetséges tatai fiatalok számára ösztöndíj bizt osítása.                
7. Sportrendezvények támogatása. 
8. Sérült, de képz őművészeti érdekl ődésű gyermekek 

képzésének, oktatásának támogatása.  
 
- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot -  

kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása; a közösségi kulturális hagyományok és értékek 
ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek 
tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális 
célok megvalósításának támogatása, a művészeti intézmények, 
továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, 
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, 
megőrzésének segítése; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása; sport, ifjúsági ügyek; elősegíti az egészséges életmód és 
a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését; az 
esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a 
nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportját, - lát el, melyről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) 
és b) pontja, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) 
bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény 49. § c) és e) pontja  pontja   szerint az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljainak 
megfogalmazása során került részletezésre. 

 
- A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt.  

 A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító okiratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési 



53 

képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi 
önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-
testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem 
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a 
polgármester jelölése. 

 
- A közalapítvány szolgáltatásait annak céljaival összhangban bárki 

igénybe veheti, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és 
módjáról a közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozó sajtóközléssel egyidejűleg, 
a kuratórium elnöke gondoskodik.  

 
 

V. A KÖZALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA 
 

- A közalapítvány önálló jogi személy: feladatainak megvalósításáról 
saját hatáskörében belül dönt. Vagyonával önállóan gazdálkodik, 
támogathat művészeti gazdálkodásokat, melyekhez adhat kamatos 
visszatérítendő, kamatmentes, és vissza nem térítendő támogatást.  

 
- A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
  
- A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden 
évben a mérleg elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.  

 
- A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 

egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a 
beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. 
A beszámolóba bárki betekinthet, illetve abból saját költségére 
másolatot készíthet. A közalapítvány éves beszámolóját a 
Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.  

 A közhasznúsági mellékletet elfogadása a kuratórium kizárólagos 
hatáskörébe  tartozik.  

 
- A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 

fel, azt a létesítő okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja.  

 
 

VI. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA:  
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- A közalapítvány induló vagyona 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint.  
 

- A kuratórium az alapítványi célok érdekében a teljes vagyon felett 
rendelkezik, ugyan így az újabb tagok közalapítványhoz való 
csatlakozásával előálló vagyonnövekmény is szabadon felhasználhat 
az alapítván céljaira.  

 
- A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv:  

 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és 
Ügyrendi Bizottsága. 

 
- Az alapító a közalapítvány alapító okiratát, az alapító okiratának 

módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) helyben 
szokásos módon Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzéteszi. 

 
 

VII. A KÖZALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE:  
 
- A kuratórium három tagból áll, melynek  
 elnöke:  Lévai Ádám 2890 Tata, Komáromi u. 16. 

tagjai:  Kaszál József 2890 Tata, Váralja u. 3.  
   Dezső Mariann 2890 Tata, Vaszary J. u. 7.   
   

- A megbízás meghosszabbítható, illetve visszavonható. 
- A közalapítványt az elnök, vagy az elnök által írásban 

meghatalmazott személy képviseli.  
 

- A közalapítvány vagyonával összefüggő pénzügyi, gazdasági, 
adminisztráció lebonyolításáról az alapító köteles gondoskodni.  

 
- A közalapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a 

kuratórium elnökének bármely kuratóriumi taggal együttes aláírása 
szükséges. 

 
- A kuratórium gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító 

okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról.  
 

- A kuratórium évente köteles tájékoztatni az alapítót, és a 
csatlakozókat, különös tekintettel a közalapítvány vagyonának 
kezelésére, felhasználására.  

 
- A kuratórium javaslatot tesz az alapító okirat esetleges módosítására 

és kiegészítésére, de erről az alapító dönt.  
 

- A kuratórium kidolgozza és elfogadja a saját ügyrendjét, gondoskodik 
a működéshez szükséges szakértők megbízásáról.  
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- A kuratórium kiírja a pályázatokat és elbírálja azokat.  

 
- A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, az 

esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  
 

- A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektől 
eltiltást kimondó ítélet vagy büntetőeljárás hatálya alatt nem állnak, 
és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, szabályai szerint összeférhetetlenség személyük 
vonatkozásában nem áll fenn. 

 
- A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 

aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,  vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
 érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás.  
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet 
más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál  nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 
adóhiányt  tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést  alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot 
szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjéről  szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 
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.  

  
- A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik. 
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- A kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratóriumi 
tagok legalább 1/3-a írásbeli és indokolt kérésére az elnök köteles a 
kuratórium ülését tizenöt napon belül összehívni.  

 
- A kuratórium ülésére a kuratórium tagjai a napirend közlésével kell 

meghívni. A meghívók elküldése és a kuratórium ülésének napja 
között legalább tizenöt napi időköznek kell lennie.  

 
- Ha a kuratórium ülése nincs szabályszerűen összehívva, határozatot 

csak akkor hozhat, ha valamennyi kuratóriumi tag jelen van, és az 
ülés megtartása ellen nem tiltakoznak.  

 
- Bármelyik kuratóriumi tag jogosult az általa megjelölt napirendi 

kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát az ülés megtartása előtt 
legalább három nappal ismertetni kell a tagokkal.  

 
- A kuratórium határozatképességéhez szükséges a kuratórium tagjai 

felének plusz egy főnek a jelenléte. A kuratórium 
határozathozatalához a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbsége 
szükséges.  

 
- A Kuratórium ülései nyilvánosak, a személyiségi jogokat érintő 

kérdésekben a kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását.  
 

- A közalapítvány éves beszámolóját a kuratórium ülése hagyja jóvá 
határozattal.  

 
- A kuratórium elnöke a kuratórium üléseiről köteles jegyzőkönyvet 

készíteni.  
 

- A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium ülésén 
hozott határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerüljenek, 
mely tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, 
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A 
Kuratórium döntéséről a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 
napon belül értesíti, illetve Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzé 
kell tenni.  

 
- A közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 

bárki betekinthet, amennyiben azt tizenöt nappal előbb, a kuratórium 
elnökének jelzi.  

 
- A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

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

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

 A felügyelő szerv tagja nem lehet az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke 
vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon 
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban  áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 
nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
  

VIII. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 
 

- A közalapítvány megszűnik, ha a vagyona 5.000 Ft, azaz Ötezer 
forint alá csökken.  

 
- A megszűnés esetén a közalapítványi vagyon Tata Város 

Közbiztonsági Alapítványa javára kerül átadásra.  
 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

- A közalapítvány a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság által történő 
nyilvántartásba vétel után válik jogi személlyé.  

 
- Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
Törvény és Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. 
törvény rendelkezései  az irányadók. 

  
Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének   131/2015.(III.26.) Tata Kt. határozata rendelkezett. 

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2015. április 15.  
Felelős:  Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
132/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Körzeti Televízió Tata helyzetér ől szóló tájékoztatóról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Körzeti Televízió 
Tata helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 
Határid ő:  2015. március 30.- értesítésre 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
133/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Kerékpárosbarát település stratégiai megvalósítható sági terv 2014. évre 
meghatározott feladatainak teljesítésér ől és a 2015. évi feladatok 

meghatározásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 
1.) A kerékpárosbarát település stratégiai megvalósíthatósági terv 2014. évre 

meghatározott feladatainak teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
2.) A Kerékpárosbarát település stratégiai megvalósíthatósági tervének 2015. 

évi feladatait a I/10-50/2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő részletezettséggel elfogadja.  

 

Határid ő:  végrehajtásra: 2015. december 31.    
Felelős:        Michl József polgármester    
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
134/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

Beszámoló elfogadásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I/10-42/2015. sz. 
előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármester két ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
135/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

173/2014.(V.29.) Tata Kt. határozat határidejének m eghosszabbításáról 
 

Tata város Képviselő-testülete a 173/2014.(V.29.) Tata Kt. határozat - a  tatai 
1995/7 helyrajzi számú ingatlant érintő tervezett gyalogutat érintő - 
végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja. 
 
Felelős:   Michl József polgármester 
Határid ő:  2015.december 31. 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
136/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a 24/2015.(I.29.) Tata Kt. határozat határidejének meghosszabbításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2015. (I.29.) Tata Kt. 
határozat végrehajtásáról szóló jelentést azzal veszi tudomásul, hogy a Toldi 
Miklós utca környékére /431/2013. (IX.26.)/vonatkozó utcaelnevezésekre a 
társadalmi egyeztetést követően a javaslatot 2015. május 31-ig terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
137/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a 25/2015.(I.29.)Tata Kt. határozat határidejének m eghosszabbításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015.(I.29.) Tata Kt. 
határozatának - az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet 
megalkotása – a végrehajtási határidejét 2015.október 28-ig meghosszabbítja. 

Határid ő :  2015. október 28.     
Felelős    :   Michl József polgármester  
                    dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
138/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. és Tata Város Önkormányzata 
közötti kölcsönszerz ődés szerinti 2015. évi t őkefizetési kötelezettség  

teljesítésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. és Tata Város Önkormányzata 
között létrejött kölcsönszerződés szerinti 2015. I. és II. negyedévi 
tőketörlesztési kötelezettség teljesítésére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének működési céltartalékából 52.572.760 Ft-ot, a 
felhalmozási tartalékból 2.982.796 Ft-ot biztosít. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ő: 2. pont esetén: költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős:    Michl József polgármester  
 
 
 



60 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
139/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. konzorciumi partne rként való 
részvételér ől a „Tata, Kossuth tér városközpont értékmeg őrző 

rehabilitációja” cím ű KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító jel ű 
pályázatban 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert 
az I/10-77/2015. előterjesztés 1. számú mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős:  Michl József polgármester 
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
140/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület HUSK/1101/ 1.7.1/0143 
azonosítószámú pályázatának el őfinanszírozásához forrás biztosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

1. a HUSK/1101/1.7.1/0143 azonosítószámú projekt megvalósításához 
szükséges 70.737 EUR összeget biztosítja a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület részére az alábbi ütemezésben:  

           1.1  2015. április 5-éig 23.270 EUR  
           1.2  2015. május 5-éig 47.467 EUR  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a I/10-77/2015. előterjesztés 2. 
sz. mellékletében foglalt Támogatási szerződést aláírja. 

 
Határid ő: 1-2. pont: 2015. április 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 

dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
141/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

a Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatási kérelm éről 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szakmai Képzésért 
Közalapítvány  támogatási kérelmét és egyben felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az I/10-77/2015. sz. előterjesztés melléklete szerinti támogatási 
szerződést aláírja. 
 
Határid ő: a támogatási szerződés aláírására: 2015. március 31.         
Felelős:     Michl József polgármester 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő- testületének 
142/2015. (III.26.) Tata Kt. határozata 

A tatai 0328/8 hrsz.-ú ingatlanra (Tata, Ipari Park ban található terület) 
beérkezett pályázat elbírálásáról szóló döntés megh ozatalára vonatkozó 

291/2014. (VIII.12.) Tata Kt. határozat visszavonás áról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. megállapítja, hogy (a pályázó, Thot-Optima Kft-nek felróható okból) nem 
került megkötésre a tatai 0328/8 hrsz.-ú ingatlanból 14.000 m2 
nagyságú terület bérletére vonatkozó szerződés a Thot-Optima Kft-vel, 
ezért visszavonja a kft. által az ingatlanrész bérbevételére benyújtott 
pályázatának elfogadásáról szóló 291/2014. (VIII.12.) Tata Kt. 
határozatát. 

2. Felkéri a polgármestert az ingatlan értékesítése, illetve bérbeadása 
útján történő hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást készítse elő és 
a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 
Határid ő: értesítésre: 2015. április 10. 
  2. pont esetén: a Képviselő-testület áprilisi rendes ülése 
Felelős: Michl József polgármester   
  dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 
 
 
T a t a,  2015. március 26. 
 
 
 
 
 
 

   dr. K ó r ó s i    Em őke 
   jegyző 

 


