
 
Szám: I.54-8/2014.                                       
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült : Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. április 30-án 
9.00 órakor  a Városháza dísztermében  (2890 Tata, Kossuth tér 1.) megtartott  
üléséről. 
 
Jelen vannak : Michl József polgármester 

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester 
Horváthy Lóránt alpolgármester 
 

Borsó Tibor, Dinga László, Gerébi Ákos, Kaszál József, Kovács Attila, Szabó Gyula, 
dr. Varga András képviselők.   
 
Az ülésről távolmaradt: Brunner Sándor, Király István, képviselő. 
 
Az ülésre meghívást kapott:  
Czunyiné dr. Bertalan Judit KEM Kormányhivatal kormánymegbízottja 
Dr. J.Nagy Éva Tatai Járási Hivatal vezetője 
KEM Kormányhivatal Lorbert Ferenc  
Kremnitzky Gábor Tatai Tankerület igazgatója  
Kristóf Jánosné könyvvizsgáló     
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke  
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke  
Harsányiné dr. Patkó Enikő kistérségi tiszti-főorvos   
Dr. Vízkeleti András díszpolgár    
Dr. Nemes Lajos prof. díszpolgár    
Markó Gyula díszpolgár      
Kótai László díszpolgár      
Bohács Gyuláné díszpolgár  
Dr. Béres György díszpolgár 
Császár Angéla díszpolgár 
Kalmár Ferenc díszpolgár 
Schadl János díszpolgár           
Tatai Városi Ügyészség Vezetője  
Tata Városi Bíróság       
HM 25. Klapka György Lövészdandár Parancsnokság  
Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek KEM Szövetsége 
KEM Kereskedelmi és Iparkamara    
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Tatai Civil Társulás vezetője     
Tatai Református Egyházközség    
Szent Imre Plébánia      
Szent Kereszt Plébánia      
Dr. Pethő Emil humán és ügyrendi bizottsági tag    
Horváth József humán és ügyrendi bizottsági tag       
Dr. Laky Zoltán humán és ügyrendi bizottsági tag        
Ruchti Róbert humán és ügyrendi bizottsági tag        
Viczenáné Czégény Ágnes pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag 
Kiss János pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag   
Szabó Katalin pénzügyi és városfejlesztési bizottsági tag  
24 ÓRA megyei napilap   
Helyi Téma 
Petzke Ferenc a Tatai Televízió Közalapítvány Elnöke 

 
A napirendekhez meghívottak : 
 
Riszter Jánosné IGH igazgatója 
Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
Jungvirthné Bús Erzsébet Tatai Városgazda Kft. ügyvezető-igazgatója, 
Krámerné Kozicz Marianna a Tatai Fényes Fürdő Kft. ügyvezető-igazgatója, 
Megyeri Imre a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatója, 
Berczelly Attila, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
Magyarics Gábor TDM menedzsere 
Barsi Éva a Tatai Eötvös József gimnázium és Kollégium igazgatója, 
Dr. Maróti György az Epigramma Kft. ügyvezetője, 
Schenk Lászlóné az Esőemberekért Egyesület elnöke, 
Keresztesi József a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke, 
Páll Ákos tervező 
Kökény Tamás pályázatíró, 
Lázár Ottó a Tatai Atlétikai Club elnöke 
Kiss Antal a Tatai Sport Egyesület képviselője, 
Kocsis Mihály, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója 
Szeles László a Perfekt Motorfelújítás Kft. ügyvezetője 
Dr. Cseh Tamás pályázó, 
Lévai Ádám a Tatai Mecénás Közalapítvány Elnöke, 
Pákozdi Szabolcs a Szakmai Képzésért Közalapítvány Elnöke, 
Horváth József Tata Város Szociális Háló Közalapítvány Elnöke, 
 
- a napirendi pontok előterjesztői, előadói. 

 
Az ülésen a meghívottak közül megjelentek : a mellékelt jelenléti íven 
szereplők. 
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M i c h l  József polgármester  tisztelettel köszönti a mai képviselő-testületi 
ülésen  megjelenteket.   
Megállapítja a határozatképességet, mivel 12 képviselőből 10 fő jelen van, majd 
az ülést megnyitja. 
Jelzi, hogy Brunner Sándor és Király István képviselőtársak igazoltan vannak 
távol. 
 
Tisztelettel köszönti a tanácskozási joggal meghívottakat, a napirendi pontok 
előadóit, és a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket.  
Köszönti a Tatai Televízió nézőit is, és azokat is, akik az Interneten követik a mai 
testületi ülésünket. 
 
Napirend el őtt:  
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, napirend előtti felszólalásra nem 
jelentkezett senki. 
 
Tisztelettel köszönti Horváth Gábor dandártábornok urat, aki Sándor Zsolt 
dandártábornoktól vette át a tatai dandárparancsnoki beosztást 2014. március 
10-től, mert Sándor Zsolt a  Washingtoni Katonai Attasé beosztásába kerül 
ősztől, akinek ezúton is gratulál, melyet személyesen is megtett a laktanyában 
egy ünnepség keretében.  
Horváth Gábor dandártábornok az elmúlt két esztendőben Szentendrén a Magyar 
Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoka volt, és korábban úgy fogalmazott, 
hogy nagy örömmel és várakozással tér vissza Tatára, hiszen korábban itt 
dandár törzsfőnökként, illetve megbízott dandárparancsnok helyettesként is 
szolgált. Jó munkát kíván a Tábornok úrnak, és azt kívánja, hogy az az 
együttműködés, amit a város és a laktanya eddig is végzett, az folytatódjon. Két 
nagy feladatunk van, ami öröklődik a parancsnokok között, az egyik a Szomódi -
Agostyáni lőtér folyamatos kezelése, hogy milyen módon tudjuk azt elérni, hogy 
minél kevesebb, nagy hanggal járó lövészet történjen azon a lőtéren. A másik a 
laktanyában található lőszerraktár kérdése, ami a tataiakat építési szempontból 
érinti. A szabályzásunkban egyfajta korlát ez, de a Dandártábornok úrral 
személyesen is egyeztettek arról, továbbra is keresik a minisztériumot, illetve a 
katonai vezetést atekintetben, hogy hogyan lehetne a jövőben ezeket a 
kérdéseket megoldani. 
 
A következőkben két olyan köszöntést szeretne elmondani, amelyek mindegyike 
azt a korábbi törekvésünket erősíti, amit a város hosszú távú célkitűzésként 
fogalmazott meg, hogy szeretnénk elérni, hogy a tatai fiatalok, a tatai diákok 
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mindegyike az iskolai munka után vagy művészetekkel foglalkozzon a 
szabadidejében, vagy a sporttal, vagy mindkettővel.  
Nagy öröm, hogy a mai napon két olyan fiatalt köszönthetünk a képviselő-testület 
ülésének kezdetén, akik ebben jeleskednek, és olyan példával járnak a tatai 
fiatalok előtt, hogy van értelme a munkának, a többlet tevékenységnek, a 
küzdelemnek. 
Először Esztergályos Patrik OMS-Tata Iron Trade párbajtőrözőjének  gratulál, a 
bulgáriai Plovdivban rendezett kadet vívó világbajnokságon elért aranyérméhez, 
aki jelenleg a Tatai Református Gimnázium tanulója. Elmondja, a 
világbajnokságot megelőzően Patrik csapatával bronzérmet nyert a Jeruzsálemi 
kadett és junior vívó Európa Bajnokságon, amihez szintén gratulál. Tisztelettel 
köszönti edzőjét Plásztán Attila szövetségi kapitányt és Partali Csabát, akik  
Patrik nevelésében komoly munkát végeztek.  
 
A másik nagy tatai sikerember Kurdi Gábor dudamuzsikus, aki a Felszállott a 
Páva 2014 tehetségkutatón, a döntőig menetelt. Nagy sikert aratott a fináléban is 
a 28 éves zenész, aki kiérdemelte az OTP Bank egymillió forintos különdíját,és  
akinek szívből gratulál. Gábor Tatán született, 15 éven keresztül néptáncolt, a 
fellépések alkalmával ismerkedett meg a különböző népi hangszerekkel, a 
dudamuzsika rejtelmeibe Bese Botond vezette be, akitől a hangszerkészítés 
alapjait is elleshette. A döntőben az egyik zsűritag is kiemelte, hogy Gábor 
ahányszor fellépett, nem csak az aktuális muzsikához illeszkedő viseletet hordta, 
hanem a hangszere is mindegyiken más volt.  2011-ben a Népművészet Ifjú 
Mestere díjat elnyerő Kurdi Gábor a zenélés és a hangszerkészítés mellett 
néptánc együttesekkel zenél, néptánc koreográfia zenéket állít össze, citera, 
furulya és dudamuzsikát tanít Tatán és Tatabányán. Szívből gratulál a szép 
eredményhez.  
 
Megemlíti, hogy kezdeményezésére Balogh Zoltán Miniszter úr, 2014. március 
19-én az Emberi Erőforrások Minisztériumában miniszteri elismerő oklevélben 
részesítette Magó Ottó urat, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának 
igazgatóját, valamint Bondor Lajos urat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai 
Csoportjának vezetőjét. Mindkettőjüknek szívből gratulál. 
 
A Bölcsődék Napja alkalmával Egerben, a Magyar Bölcsődék Egyesülete 
díjátadó ünnepségén a Csillagsziget Bölcsőde szakmai kollektívája miniszteri 
elismerő oklevélben részesült a gyermekek napközbeni ellátása területén végzett 
kiemelkedő tevékenységükért. Az oklevelet április 23-án a bölcsőde vezetője, 
Séráné Kovács Gizella vette át. Szívből gratulál a bölcsőde kollektívájának is. 
 
Utal a néhány héttel ezelőtt lezajlott országgyűlési választásokra, melynek tatai 
eredményét ismerteti. 
Elmondja, tiszteletreméltó eredmény született a részvételben. Megköszöni 
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minden tatai választópolgárnak, aki fontosnak tartotta, hogy a véleményét 
kifejezze szavazatával, ugyanis Tatán az országos átlagnál, sőt a 
választókerületünk átlagánál is magasabb létszámban vettek részt a tataiak a 
választáson. 
Országosan 61,24 %-os, a választókerületünkben 60,55 %, és Tatán 65, 63 % 
volt a részvételi arány. Azt gondolja, méltán dicséretre méltó a tatai 
választópolgárok számára, mert magas részvételi aránynak mondható. A 
legmagasabb részvételi arány a városban a 13. szavazókörben volt, 79,95 %. A 
8. szavazókörben 76,51 %, és a 15. szavazókörben pedig 74,87 % volt. A 
legalacsonyabb részvételi arány is mindegyik esetben, több mint 50 %-os volt. Az 
1. szavazókörben 51,76 %, a 22. szavazókörben 52,62 %, a 3. szavazókörben 
pedig 57,27 % volt.  
Ismerteti az eredményeket Tatára vonatkozóan, hiszen ezen adatok kevés 
helyen olvashatók.  
Elmondja, az országos adatokhoz is hasonlítva, a négy legnagyobb listás 
eredményt elért jelölőszervezet eredményeit: 
Fidesz-KDNP Szövetség listás országos eredménye 44,87 %-ot jelent, ami 
2.264.780 szavazat, Tatán ez az eredmény  44,46 %, választókerületi szinten 
pedig 38,24 %. A tatai szavazatok száma amit a Fidesz-KDNP Szövetség 
listájára adtak le, 5.464 szavazat.  
A második helyet az MSZP vezetésű kormányváltók szövetsége érte el. A 
Kormányváltók listás szavazata 25,57 % volt országoson, ami 1.290.806 
szavazatot jelentett, Tatán pedig 28,59 %-ot értek el, ami 3.516 szavazatot  
jelentett. 
A Jobbik listás országos szavazata 20,22 %,  ami 1.020.476 szavazatot jelentett, 
Tatán pedig 15,35 % volt, ami 1.888 szavazatot jelentett. 
Az LMP országosan 5,34 %-ot ért el, Tatán pedig 6,93 %-ot, 852 szavazattal.  
Az egyéni versenyben 18.874 szavazásra jogosultból, 12.297 szavaztak 
összesen Tatán, ebből a Fidesz-KDNP listájára, ahogy már említette, 5.464 
szavazat érkezett, Bencsik János egyéni képviselőjelöltre, aki a Fidesz-KDNP 
színeiben indult, 5.874 szavazatot kapott Tatán. A Fidesz-KDNP listája két 
szavazókörön kívül mindegyik szavazókörben több szavazatot szerzett az összes 
többi jelölőszervezetnél. Bencsik János képviselő úr az egyéni versenyben 
szavazatkörökön belül, egyetlen egy szavazókör volt, ahol egyenlő lett az 
eredmény, Lukács Zoltán MSZP-s jelölttel, ahol 200-200 volt a szavazati arány, 
az összes többiben Bencsik János képviselő úr nyerte meg a választásokat, 
akinek ez úton is gratulál, és a következő testületi ülésen remélhetőleg ezt 
személyesen is meg tudjuk tenni, mert a mai ülésen nem tudott jelen lenni. 
 
Megköszöni a szavazók mellett, a közreműködők munkáját. Sokan dolgoztak 
azért, hogy a  választás rendben menjen. Megköszöni Jegyző asszony munkáját, 
aki a városban vezette a választási irodát. Köszöni a hivatal munkatársainak a 
részvételét, a munkáját, és külön is megköszöni a szavazóköri munkát azoknak, 
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akik választott, vagy delegált képviselőként, vagy a tatai polgárok megbízásából, 
vagy pedig a jelölőszervezetük megbízásából vettek részt az egész napos 
szavazóköri munkában.  
A néhány hét múlva esedékes újabb választáshoz sok erőt kíván Jegyző 
asszonynak és munkatársainak.  
 
Tájékoztatja a testületet, hogy felvidéki Szőgyén testvértelepülésünk elnyerte az 
Európa Diplomát, ami az Európa Díj elnyerésének első fokozata, amihez szívből 
gratulál.  
 
Tájékoztatja a képviselőtársakat, a vendégeket, a televízió nézőket, hogy 15.00 
órakor kerül sor a város kerékpárút hálózata tanulmánytervének bemutatására, 
16.00 órakor pedig az Agostyáni úti leendő aluljárónak a terveihez elkészültek a 
látványtervek, és a hangvédő fallal kapcsolatos beszélgetésre kerül sor. Kéri a 
képviselőtársakat, ha tehetik, jöjjenek vissza e két témára. 
 
 
Napirenddel kapcsolatban:  
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, hogy a 11. napirendi pontot - A Tatai 
Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója  és 2014. évi 
üzleti tervezése - az előterjesztő visszavonta, a 25. napirendhez új 
megállapodást, a 34.  napirendhez új anyagot, a 10. napirendhez pedig további 
adatot osztottak ki.   
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 30., napirendet - A Tatai Egészségügyi 
Alapellátó Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat 
elbírálása -    a 20. pontként, a 24. napirendet - A Tata, 4017/10 hrsz.-ú 
ingatlanon – Építők parkja – található felépítmény (Borostyán Ház) jövőbeni 
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala - pedig 21. pontként tárgyalja 
meg a képviselő-testület. 
 
Kérdés, hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja a napirendi 
pontokat, 
 
 
N A P I R E N D :  
 
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

 
1. a.) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1) önkormányzati rendelet 
végrehajtásáról 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
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Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző 
 Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
     Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 
 

b.) Összefoglaló jelentés a 2013. évi ellenőrzésekről 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:  Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 
c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                 Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                               vagyongazdálkodási csoportvezető 
   

d.) Beszámoló a 2013-as közbeszerzési terv teljesítéséről 
                 Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                 Előadó:  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési   
                                           irodavezető 
                                       Schweighardt Ottóné beruházási és közbeszerzési   
                                               ügyintéző 
 

e.) Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektek és egyéb 
fejlesztések megvalósításához  

                 Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
                 Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző  
                                        Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 
2. Rendelet-tervezet Tata város építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi 

védelméről szóló 19/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 

3.Rendelet-tervezet az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.1./ önkormányzati rendelet módosításáról 

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                               vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

4. Rendelet-tervezet a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
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          Előadó :    dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinet vezetője 
 
 
Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 

5. A vasút rekonstrukciójával kapcsolatos önkormányzati döntések  
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 

6.  A Komáromi utca - Május 1. út - Kosztolányi Dezső utca által határolt 
terület szabályozása 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

            Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 
Pályázattal kapcsolatos előterjesztések: 

 
7. "A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések 

megvalósítása Tata városában" című TÁMOP pályázat keretében lift 
építése 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :    Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

 
8. Pályázati lehetőség a közbiztonság növelésére a belügyminiszter 

"28/2014.(IV.1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról" alapján 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:    Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

                                Horváth Róbert közterület-felügyelet csoportvezető 
 
 
Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések:    

 
    9. a.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves   

beszámolója és közhasznúsági jelentése 
b.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve 
c.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjeszt ő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-igazgató 

         Előadó :    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                      vagyongazdálkodási csoportvezető 
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 10.a.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. működésével kapcsolatos 2013 évi 
 beszámoló 

      b.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve 
      Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető-igazgató 
      Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 11. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2014.évi üzleti terve I. olvasat.  
       Előterjeszt ő: Berczelly Attila vezérigazgató 
       Előadó:  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 
 

12. a.) Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai és pénzügyi 
           beszámolója 

          b.) A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület marketing- és éves 
               feladatterve  
         Előterjeszt ő: Berczelly Attila az Egyesület Elnöke 
         Előadó:   Lakos Zsuzsa projekt koordinátor 
         Meghívott:     Magyarics Gábor TDM menedzser 
 
 
Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
  13.Tájékoztató az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2014. évi  pénzügyi 

tervéről 
       Előterjeszt ő: Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
       Előadó:     Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető  
      Meghívott:    Barsi Éva a gimnázium igazgatója 
 
14. A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének 

átszervezése  
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
       Meghívott:  Kremnitzky Gábor a tatai tankerület igazgatója 
 
  15. A Pannon Egyetem és Tata Város Önkormányzata között együttműködési 

megállapodás létrehozása  
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
       Meghívott:   Dr. Maróti György az Epigramma Kft. ügyvezetője 
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16.  Köznevelési intézmények átszervezésére irányuló kezdeményezés 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó :         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                           Takács Zoltán  személyügyi referens 
 
17. A tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-

ellátási előszerződés 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

     Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                            Ősz Tibor intézményi referens 
 
18. Együttműködési megállapodás az Esőemberekért Egyesülettel 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
     Előadó:          Ősz Tibor intézményi referens 
     Meghívott :    Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület 

elnöke 
 

19. Tájékoztató a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 2011- 2013.évi  
       tevékenységéről 
       Előterjeszt ő:  Keresztesi József a Társaság elnöke 

 
20. A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetői beosztás 

ellátására beérkezett pályázat elbírálása      
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó :         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                               Takács Zoltán személyügyi referens 
        Meghívott :   pályázó 

 
21. A Tata, 4017/10 hrsz.-ú ingatlanon – Építők parkja – található felépítmény 

(Borostyán Ház) jövőbeni hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
     Meghívott:      Kocsis Mihály, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 

vezérigazgatója 
 

22. Intézkedési terv Tata Város Sportkoncepciójában foglalt feladatok 2014. 
      évi végrehajtására 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:           Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 
 
 

 



 11 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 

 23. A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kőkúti Általános Iskola előtti terület) építendő 
sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozatala 

      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
     Meghívott:   Páll Ákos tervező 
                     Kökény Tamás pályázatíró 
                   Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke 
 
24 a.) A tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon  - Tata, Jávorka Sándor Mezőgazdasági  
          Szakközépiskola mögötti terület – építendő labdarúgó pályával  
          kapcsolatos döntés meghozatala 

 
b.) Kosárlabda csarnok kialakításának lehetősége a tatai 1243 hrsz.-ú 
    ingatlanon (Tata, Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola  
    mögötti terület) 

     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
    Meghívott b. ponthoz:  Kiss Antal a Tatai Sport Egyesület képviselője 

 
25. Megállapodás megkötése a tópart sétány rendezésére  
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  

     vagyongazdálkodási csoportvezető  
  Meghívott:    Szeles László, Perfekt Motorfelújítás Kft. ügyvezető 

 
 26. A tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szám alatti ingatlan  
       hasznosítása 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
       Meghívott:   Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
 
27. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésébe kerülő lakóingatlanokkal 

kapcsolatos döntés meghozatala 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
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28. Tata, Ady E. u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
módosítása 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                    vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
29. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                    vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Személyi döntések: 
 
   30. Csillagsziget Bölcsőde vezetésére pályázat kiírása 
         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Előadó :   Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                               Takács Zoltán személyügyi referens 
 
 
Beszámoló, tájékoztató 
 
    31. Beszámoló a Tatai Rendőrkapitányság tevékenységéről, Tata város  

közbiztonsági helyzetéről 
          Előterjeszt ő: dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető 

 
    32. Beszámoló a kerékpárosbarát település stratégiai megvalósítási  
         terv 2013. évre meghatározott feladatok teljesítéséről és a 2014. évi  
        feladatok meghatározása 

          Előterjeszt ő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
Előadó:        Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

 
   33. Egyes közalapítványok további működése 
        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
        Előadó :         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
       Meghívottak : Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke,  
     Lévai Ádám 
            Szakmai Képzésért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 
     Pákozdi Szabolcs 
            Tata Város Szociális Háló Közalapítvány Elnöke 
     Horváth József 
           Tatai Televízió Közalapítvány Elnöke 
     Petzke Ferenc 
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   34. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
        végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb  
       eseményekről 
       Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
 
  35. Interpellációk, kérdések. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
83/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a 2014. március 13-i testületi ülésen tárgyalandó 
napirendi pontok meghatározásáról 

 
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező I-54-7/2014. sz. meghívón szereplő témákat tárgyalja meg, azzal a 
módosítással, hogy az előterjesztő visszavonása miatt törli „A Tatai 
Távhőszolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója” című 
előterjesztést, az alábbi sorrendiséggel: 
 
N A P I R E N D :  
 
Rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

 
1. a.) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2013. évi 

költségvetéséről szóló 1/2013.(II.1) önkormányzati rendelet 
végrehajtásáról 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző 

 Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 

     Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 
 

b.) Összefoglaló jelentés a 2013. évi ellenőrzésekről 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:  Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 
c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                 Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                               vagyongazdálkodási csoportvezető 
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d.) Beszámoló a 2013-as közbeszerzési terv teljesítéséről 

                 Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                 Előadó:  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési   
                                           irodavezető 
                                       Schweighardt Ottóné beruházási és közbeszerzési   
                                               ügyintéző 
 

e.) Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektek és egyéb 
fejlesztések megvalósításához  

                 Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
                 Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző  
                                        Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 
2. Rendelet-tervezet Tata város építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi 

védelméről szóló 19/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 

3.Rendelet-tervezet az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 
12/2002./VI.1./ önkormányzati rendelet módosításáról 

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                               vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

4. Rendelet-tervezet a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :    dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinet vezetője 
 
 
Városfejlesztéshez, városrendezéshez kapcsolódó előterjesztések: 
 

5. A vasút rekonstrukciójával kapcsolatos önkormányzati döntések  
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 

6.  A Komáromi utca - Május 1. út - Kosztolányi Dezső utca által határolt 
terület szabályozása 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
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            Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 
Pályázattal kapcsolatos előterjesztések: 

 
7. "A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések 

megvalósítása Tata városában" című TÁMOP pályázat keretében lift 
építése 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :    Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

 
8. Pályázati lehetőség a közbiztonság növelésére a belügyminiszter 

"28/2014.(IV.1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról" alapján 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:    Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

                                Horváth Róbert közterület-felügyelet csoportvezető 
 
 
Gazdasági társasághoz kapcsolódó előterjesztések:    

 
    9. a.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves   

beszámolója és közhasznúsági jelentése 
b.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve 
c.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjeszt ő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-igazgató 

         Előadó :    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                      vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
 
 
 10.a.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. működésével kapcsolatos 2013 évi 

 beszámoló 
      b.) A Tatai Fényes Fürdő Kft. 2014. évi üzleti terve 
      Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető-igazgató 
      Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 11. A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2014.évi üzleti terve I. olvasat.  
       Előterjeszt ő: Berczelly Attila vezérigazgató 
       Előadó:  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
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12. a.) Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai és pénzügyi 
           beszámolója 

          b.) A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület marketing- és éves 
               feladatterve  
         Előterjeszt ő: Berczelly Attila az Egyesület Elnöke 
         Előadó:   Lakos Zsuzsa projekt koordinátor 
         Meghívott:     Magyarics Gábor TDM menedzser 
 
 
Humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések: 
 
  13.Tájékoztató az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2014. évi  pénzügyi 

tervéről 
       Előterjeszt ő: Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
       Előadó:     Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető  
      Meghívott:    Barsi Éva a gimnázium igazgatója 
 
14. A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének 

átszervezése  
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
       Meghívott:  Kremnitzky Gábor a tatai tankerület igazgatója 
 
  15. A Pannon Egyetem és Tata Város Önkormányzata között együttműködési 

megállapodás létrehozása  
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
       Meghívott:   Dr. Maróti György az Epigramma Kft. ügyvezetője 
 
16.  Köznevelési intézmények átszervezésére irányuló kezdeményezés 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó :         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                           Takács Zoltán  személyügyi referens 
 
17. A tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-

ellátási előszerződés 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

     Előadó:           Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                            Ősz Tibor intézményi referens 
 
18. Együttműködési megállapodás az Esőemberekért Egyesülettel 
     Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
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     Előadó:          Ősz Tibor intézményi referens 
     Meghívott :    Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület 

elnöke 
 

19. Tájékoztató a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 2011- 2013.évi  
       tevékenységéről 
       Előterjeszt ő:  Keresztesi József a Társaság elnöke 

 
20. A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetői beosztás 

ellátására beérkezett pályázat elbírálása      
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó :         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                               Takács Zoltán személyügyi referens 
        Meghívott :   pályázó 

 
21. A Tata, 4017/10 hrsz.-ú ingatlanon – Építők parkja – található felépítmény 

(Borostyán Ház) jövőbeni hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
     Meghívott:      Kocsis Mihály, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 

vezérigazgatója 
 

22. Intézkedési terv Tata Város Sportkoncepciójában foglalt feladatok 2014. 
      évi végrehajtására 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:           Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 
 
 

 
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések: 

 
 23. A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kőkúti Általános Iskola előtti terület) építendő 

sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozatala 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
     Meghívott:   Páll Ákos tervező 
                     Kökény Tamás pályázatíró 
                   Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke 
 
24 a.) A tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon  - Tata, Jávorka Sándor Mezőgazdasági  
          Szakközépiskola mögötti terület – építendő labdarúgó pályával  
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          kapcsolatos döntés meghozatala 
 
b.) Kosárlabda csarnok kialakításának lehetősége a tatai 1243 hrsz.-ú 
    ingatlanon (Tata, Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola  
    mögötti terület) 

     Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
     Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
    Meghívott b. ponthoz:  Kiss Antal a Tatai Sport Egyesület képviselője 

 
25. Megállapodás megkötése a tópart sétány rendezésére  
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:          dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  

     vagyongazdálkodási csoportvezető  
  Meghívott:    Szeles László, Perfekt Motorfelújítás Kft. ügyvezető 

 
 26. A tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szám alatti ingatlan  
       hasznosítása 
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
       Meghívott:   Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
 
27. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésébe kerülő lakóingatlanokkal 

kapcsolatos döntés meghozatala 
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
      Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

28. Tata, Ady E. u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 
módosítása 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                    vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
29. Vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatása 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                    vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Személyi döntések: 
 
   30. Csillagsziget Bölcsőde vezetésére pályázat kiírása 
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         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Előadó :   Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                               Takács Zoltán személyügyi referens 
 
 
Beszámoló, tájékoztató 
 
    31. Beszámoló a Tatai Rendőrkapitányság tevékenységéről, Tata város  

közbiztonsági helyzetéről 
          Előterjeszt ő: dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető 

 
    32. Beszámoló a kerékpárosbarát település stratégiai megvalósítási  
         terv 2013. évre meghatározott feladatok teljesítéséről és a 2014. évi  
        feladatok meghatározása 

          Előterjeszt ő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
Előadó:        Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

 
   33. Egyes közalapítványok további működése 
        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
        Előadó :         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                             dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
       Meghívottak : Tatai Mecénás Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke,  
     Lévai Ádám 
            Szakmai Képzésért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke 
     Pákozdi Szabolcs 
            Tata Város Szociális Háló Közalapítvány Elnöke 
     Horváth József 
           Tatai Televízió Közalapítvány Elnöke 
     Petzke Ferenc 
 
   34. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
        végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb  
       eseményekről 
       Előterjeszt ő:  Michl József polgármester 
 
  35. Interpellációk, kérdések. 
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1. N a p i r e n d :  
 
1. a.) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 201 3. évi 

költségvetésér ől szóló 1/2013.(II.1) önkormányzati rendelet 
végrehajtásáról  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző 

 Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 
irodavezető 

     Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető 
 

b.) Összefoglaló jelentés a 2013. évi ellenőrzésekről 
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:  Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőrzési vezető 

 
c.) Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálata 

Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                 Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                               vagyongazdálkodási csoportvezető 
   

d.) Beszámoló a 2013-as közbeszerzési terv teljesítéséről 
                 Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
                 Előadó:  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési   
                                           irodavezető 
                                      Schweighardt Ottóné beruházási és közbeszerzési   
                                               ügyintéző 
 

e.) Külső pénzügyi forrás bevonása az Európai Uniós projektek és egyéb 
fejlesztések megvalósításához  

                 Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
                 Előadó:   dr. Kórósi Emőke jegyző  
                                        Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 

 
a.) ponttal kapcsolatban:  
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a 2013. évi gazdálkodásunkat segítő 
költségvetést évközben több alkalommal, elsősorban a törvény előírásainak 
megfelelően negyedévente felülvizsgáltuk és módosítottuk. A zárás előtt több 
alkalommal is kellett még módosítani, javítani, átalakítani. Elmondja, a pénzügyi 
és városfejlesztési bizottsági ülésén is felvetődött, hogy a tavalyi pénzmaradvány 
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felosztására vonatkozó tervünket át kellett dolgoznunk, és a bizottság által 
megtárgyalt formában szerepel az anyagban. Várhatóan a Kormány mielőbb egy 
kormányrendelettel módosítja azt a kötelezettséget, hogy a pénzmaradványt 
hogyan kell elszámolni. A tavalyi évközben befizetett adókat, amelyeket nem 
fedtek le teljes valójában bevallással az adózók, ezt is pénzmaradványként 
kezeltük, vittük tovább. Erre vonatkozóan új rendelkezése van a Kormánynak, de 
miután ez sok településen érintette a költségvetés eddigi menetét, ezért 
felülvizsgálják ezt a rendelkezést, és várhatóan a közeljövőben megjelenik egy 
Kormányrendelet. Ez a mai napig még nem jelent meg, ezért változatlan 
formában terjesztette be a költségvetést a képviselőtársak elé. Amennyiben 
változás lesz, akkor újra tárgyaljuk az idei év költségvetésének módosítása 
során.  
A költségvetés bevétele 6.450.142 EFt-ra teljesült, a kiadásunk pedig 5.922.521 
EFt-ra. 
Az önkormányzatunk és a hozzátartozó költségvetési szervek gazdálkodását 
2013-ban is a korábbi évekhez hasonlóan a célszerűség és a takarékosság 
jellemezte. Az évet 478.203 EFt-os pénzmaradvánnyal zártuk, amely 
pénzmaradvány felosztására az előterjesztés a javaslataikat tartalmazza.  
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a bizottságot, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 
elmondja, korábban a zárszámadási költségvetés nem szokott vitát kiváltani a 
bizottság, és a testület előtt, most viszont az új számviteli rendszernek való 
jogszabályi megfelelőség miatt, jelentősen módosítani kellett a pénzmaradvány 
összegét, ami kihatással van a 2014. évi költségvetésre is. Köszöni a pénzügyi 
irodának, hogy összefoglaló anyagként az új számviteli rendszernek megfelelően 
precíz munkát végezve bemutatja azokat a változásokat, illetve a 
pénzmaradvány felosztását, aminél sajnálatosan megállapítható ez a negatív 
szám, de bízik abban, hogy nem végleges állapot. Mintegy 94 MFt-os 
pénzmaradvány csökkenés van a tervekhez képest, ami jelentősen 
lecsökkentette az ez évi tartalékot. A bizottság úgy fogalmazott, hogy a 2014. évi 
költségvetés első módosításánál lehet majd látni tisztán azokat a pozitív, illetve 
negatív tendenciákat, amely remélhetőleg időlegesen érinti negatívan a 
költségvetésünket. Azt gondolja, jelentős pénzügyi kötelezettségvállalást addig, 
amíg a bevételeket nem lehet látni tisztán, nem nagyon szabad bevállalni 
önkormányzatunknak. Köszöni a pénzügyi iroda munkáját, illetve azoknak a 
munkáját, akiknek köszönhetően ez az anyag elkészült, és pontosan, precízen 
bemutatja a tavalyi évi zárszámadást.  
A bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
az előterjesztésben foglalt, 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-
tervezetet. 
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K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a 
2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő hozzászólásában megköszöni a pénzügyi iroda 
munkáját, hiszen nagy feladat várt rájuk a 2013-as évben, egyrészt a számviteli 
előírások változása, másrészt a strukturális változások miatt, és folyamatosan 
kellett a körülményekhez igazítani a költségvetést, amit jól teljesítettek. Ami a 
költségvetés végrehajtását illeti, ránézésre mondhatnánk azt, hogy minden 
rendben volt, hiszen 105 %-ra teljesült a bevételi előirányzat, 90 %-ra a kiadási 
előirányzat, és maradt tartalék is. Akik a költségvetés tárgyalásán részt vettek az 
elmúlt években, azok tudják, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 3,8 MrdFt-
ot áttolt az önkormányzat a következő évre, ami alapvetően a felhalmozási 
jellegű ügyeinket jelenti. Ha ez nem történt volna meg a legutolsó módosítások 
között, akkor ennél lényegesen alacsonyabb teljesítés lett volna. A működési 
ügyekkel kapcsolatosan elmondja, a változások miatt a bérek meglehetősen 
nehezen hasonlíthatóak össze, maga a bérmegállapítás szabályai szerint nem is 
ad nagy mozgásteret az önkormányzatnak etekintetben. A dologi és átadott 
pénzeszközök felhasználása ami érdekes. A dologi kiadás mintegy 35 MFt-tal 
kevesebb volt mint a 2012-es évben. Az átadott pénzeszközök, amelyek szintén 
az önkormányzat feladatait tekintik, mintegy 300 MFt-tal magasabbak voltak a 
2012-es előirányzatnál. Ha a kettőt nézzük, kb. 260-270 MFt-tal többet 
használtunk fel az elmúlt időszakban, mint a 2012-es évben. Megnézve, hogy 
ezeket  az átadott pénzeszközöket milyen célra, és kik kapták, akkor látható, 55 
MFt-ot kapott a Tatai Városgazda Kft., az új strukturális ügyek miatt a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás 160 MFt-ot kapott.   
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő folytatva az előző hozzászólását elmondja, a Bláthy 
Ottó Szakképző iskola támogatása lényegesen kevesebb volt a 2012. évi 
költségvetésben, 32 MFt., a Tatai Városkapu Zrt. támogatása nőtt meg 15 MFt-
tal, ez 268 MFt, és néhány apróbb tétel, amelyek az átadott pénzeszközök között 
szerepeltek.  
Összességében elmondja, részben a Tatai Városkapu Zrt-nek, és a Bláthy Ottó 
Szakképző iskolának, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak  átadott 
pénzeszközök technikai jellegű elmozdulást jelentettek. Azt gondolja, igazán nem 
nőttek a forrásaink, az önkormányzat működési forrásait tekintve 2013. évben. 
Hozzáfűzi, a 2013-as év, nem egy különösen kiemelkedő éve volt az 
önkormányzati gazdálkodásnak. Felhívja a figyelmet, a közszolgáltatások 
fejlesztési forrásainak növelése, folyamatos feladatot jelent az önkormányzatok 
számára, így önkormányzatunk számára is, hiszen lehet forrásokat tartalékolni a 
fejlesztési feladatok végrehajtására is, de időlegesen lehet ezeket megtenni, 
viszont az élet változásaihoz, a költségszint változásához érdemes folyamatosan 
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hozzáigazítani a költségeket, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a XXI. 
században elvárható mértékben tudjuk biztosítani. A célok és változások miatt 
tartózkodik a rendelet-tervezet elfogadásától. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő kiemeli, amit évközben is többször elmondtak már, 
hogy az utóbbi években a tervezés és a végrehajtás gondos, precíz, megfontolt 
és úgy gondolja, a köz javaival maximálisan gazdálkodó döntések sorozatát építi 
be a költségvetésbe. Azt gondolja, helyes az a hozzáállás, amit évek során 
láttunk a választott tisztségviselőktől, a pénzügyi irodától, intézményvezetőinktől, 
és azoktól, akik alapvetően befolyásolják az éves költségvetést. Kiemeli, ebből a 
rendelet-tervezetből is látható, hogy a tavalyi évre tervezett helyi 
adóbevételeinket maximálisan kihasználtuk. Az a jó tervezés, ami talán kicsi 
tartalékkal, a várható helyi adóbevételekre kiadásokat tervez a város, és 
maximálisan bejönnek a bevételek, de sok tartalék nincs. Egyet kell azzal érteni, 
hogy óvatosabb előrehaladásra kell felkészülni, és jelenleg, amikor olyan 
forráslehetőségek állnak a város előtt, amelyet pályázatból el lehet érni, nehéz 
megszabni a határt, mi az a jó cél, amit elengedjünk magunk mellett. Azt 
gondolja, kompromisszumos megoldásra kell törekedni, meg kell próbálni a jó 
célokat megtartani, de nem szabad azt a költségvetés biztonsága rovására 
megtenni. Sajnos nem tudunk minden jó cél mellé önkormányzati  önerőt 
biztosítani. Főleg ezt a működés tekintetében jelzi. Azzal nem ért egyet, hogy a 
város kötelező feladatainál, akár a városüzemeltetésnél ne lenne bővülés. 
Nincsenek olyan nagyarányú bővülések, mint a felhalmozási résznél, de minden 
évben, mindig többet költünk a városüzemeltetésre, úgy ahogy a város 
intézményeinek ellátására is. A tavalyi év volt példa arra, hogy ugyanabból a 
pénzből a Tatai Városgazda Kft. az intézmények üzemeltetését szépen és 
látványosan rendezte. Hangsúlyozza, az egyensúly érdekében nagyon fontos az, 
hogy a beruházásoknál ne csak a beruházás összege, hanem az üzemeltetés 
költsége, és a takarékos szemlélet hasson oda. Jó szívvel javasolja a 2013. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását. 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a könyvvizsgáló is pozitívan értékelte a 
tavalyi évi munkánkat, akinek szintén köszöni az együttműködést, és a szigorú 
ellenőrző munkáját, amelyet a továbbiakban is kér. 
A múzeumunkra vonatkozóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Halász 
János államtitkár úr aláírásával azt a tájékoztatást adta, hogy elfogadják a 
múzeum szakmai és pénzügyi beszámolóját, néhány észrevételt téve, ami 
javítólag hat, illetve elismerik azt a fejlődést, amit a város a múzeum 
fenntartójaként az elmúlt esztendőben már elvégzett. 
Megköszöni a pénzügyi és városfejlesztési irodavezető asszonynak, a 
munkatársainak és Jegyző asszonynak a munkát. Úgy látja, dicséretnek is 
vehetjük, amit Gerébi Ákos képviselőtársunk, mint ellenzéki képviselő mondott, 
hogy az elmúlt évi költségvetésünk nem volt kiemelkedő esztendő, mert azt 
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szeretnénk, ha a költségvetésről való gondolkodásunk beleszürkülne az életbe, 
és nem ez volna a fő csapás, hogy azon kelljen küzdenünk, hogyan oldjuk meg a 
nehéz helyzeteket. 
Ahogy az előző hét esztendőben, ebben az esztendőben is sikerült a város 
működését teljességgel biztosítani, nem kellett olyan megszorítást sem tenni, 
amelyet sok más településnek kényszerből meg kellett tennie. Bizonyos új 
feladatokat tudtunk felvállalni, ilyen például a múzeum fenntartói feladata, ahol a 
tavalyi év volt az első, amikor önkormányzatunkon függött ez a feladat. 
 
További hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja  a 2013. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztésnek 
megfelelően, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

8/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete 
Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésé nek végrehajtásáról 

 
 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
b. ponttal kapcsolatban: 
 
M i c h l  József polgármester  megköszöni a belső ellenőrzés munkáját, hiszen 
komoly, precíz munkával, előre megtervezetten, és folyamatosan végezte a 
munkát nem csak Tatán, hanem az egész kistérségben. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, az ellenőrzéssel kapcsolatos beszámolóban nem láttak váratlan, és 
rendkívüli eseményeket, de kihangsúlyozza a belső ellenőrzés munkája nagyon 
fontos a visszacsatolás szempontjából is. A bizottság jelenlévő 6 tagja, 
egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatát. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi ellenőrzésekről 
szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
84/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A 2013. évi bels ő ellenőrzésekr ől szóló összefoglaló jelentés 
jóváhagyásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja. 

 
 
c. ponttal kapcsolatban: 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, kötelező feladat, és néhány éve meg 
kell, hogy tegye a képviselő-testület az önkormányzat vagyonkataszterének 
felülvizsgálatát. Tájékoztatásul elmondja, Tata városának 1340 db ingatlana van 
a tulajdonában, ebből 870 db ingatlan nemzeti vagyon, 50 db ingatlan a 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik, 1 db ingatlan 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, és 419 db ingatlan 
az üzleti vagyon részét képezi. A könyv szerinti bruttó értéke ingatlanjainknak 
18.700 MFt körüli összeg, a nemzeti vagyon könyvszerinti bruttó értéke közel 6 
Mrd Ft, és az üzleti vagyon körébe tartozó eszközeink könyv szerinti bruttó értéke 
6,2 MrdFt. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen 
szavazatával elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
vagyonkataszterének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
 



 26 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
85/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Az önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatá ról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat vagyonkataszterének felülvizsgálatáról szóló 
tájékoztatást. 

 
 
d. ponttal kapcsolatban:  
 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a zárszámadással egyidejűleg a 
Polgármesternek kötelessége beszámolni a közbeszerzési terv teljesítéséről. A 
tervet folyamatosan van lehetőség módosítani, de az utolsó állapothoz képest a 
beszámolót a képviselő-testület elé kell tárni. 
Tájékoztatja a képviselőtársakat, és minden tatait, hogy a honlapunkon erről 
folyamatosan tájékoztatást adnak átlátható módon, bárki számára ellenőrizhető, 
az adatok nyilvánosak. 
Kérdés nem lévén, megkéri mindkét bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és lehet úgy fogalmazni, 
hogy teljesítettük azt a nehéz feladatot, amelyet a közbeszerzések az 
önkormányzattal szemben támasztanak. Akkor lenne tökéletes a beszámoló, ha 
sokkal több nyertes helyi vállalkozás nevét látták volna. 
A bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a közbeszerzési terv teljesítéséről szóló 2013. évi beszámolót. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a 
2013. évi közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
M i c h l  József polgármester  Borsó Tibor elnök úr megjegyzésére reagálva 
elmondja, természetesen az lenne a jó, ha valóban több tatai vállalkozás 
számára tudnának munkát adni, de látható a kisvárosi szűkösség gondjai, mert 
vannak olyan feladatok, amelyekre nem is találnak tatai vállalkozást. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az előterjesztés 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzési 
terv teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
86/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
A Közbeszerzési terv teljesítésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
közbeszerzési terv teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
e. ponttal kapcsolatban:  
 
M i c h l  József polgármester  köszöni a hivatal munkatársainak a 
körültekintően elkészített beszámolót.  
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a bizottságot, hogy valóban jogszerűen, a költségvetéshez megfelelő 
formában készült az előterjesztés, mellyel a bizottság jelenlévő 6 tagja, 
egyhangú, 6 igen szavazattal egyetért. Jelzi, át kellene gondolni, hogy az apróbb 
feladatokat, amelyek láthatóak az előterjesztésben, érdemes-e külső forrásból 
elvégezni. Jobbnak tartaná azt, ha csak azokhoz rendelnének pénzügyi 
forrásokat, ahol egyéb, külső forrás kiegészítésére szolgál, főleg a nagy 
projektjeinknél. 
 
G e r é b i   Ákos képvisel ő hozzászólásában elmondja, ez egy előzetes döntés, 
hogy megnézzük, milyen kondíciók mellett lehet hitelt felvenni. A javaslatot azért 
nem támogatja, mert a 650 MFt-tal együtt, közel 900 MFt-tal terheli meg a 
költségvetésünket, illetve a hosszú távú kötelezettségvállalását az 
önkormányzatnak. A 250 MFt-ról döntött a testület, melynek felhasználása is 
meghatározásra került. A 650 MFt felhasználásának többsége, 480 MFt körüli a 
Kossuth tér fejlesztés projektjének a finanszírozása. Örült volna annak, ha a 
választási kampányt megelőző önerőhöz  való hozzájárulásban ez a projekt is 
bekerül. Ennek a hitelfelvételnek a tartalmán túl az a gondja, hogy a költségvetés 
szerkezete változott, elsősorban nem a tartalékra gondol, hiszen a 
pénzmaradvány felhasználása átmeneti problémát okoz, de amit nem lát, az az 
adósságszolgálati ügyek teljesítése. Nem csak a finanszírozás miatt, mert a 
feladatfinanszírozás meglehetősen beszűkítette az önkormányzat mozgásterét, 
amit a 2014. évi költségvetés tervezésénél elmondott, hanem az új, belépő 
beruházások működtetési költségeit nem látja, hiszen az uniós pályázatok arra 
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adnak lehetőséget, hogy ezeket a beruházásokat megvalósítsuk, de a 
fenntarthatóságuk az önkormányzat feladata. Nem kevésbé jelentős 
nagyságrendű új feladat fog belépni, aminek a nagyságrendje ma még nem 
látható. A fentiek miatt nem támogatja a határozati javaslatot. 
 
M i c h l  József polgármester  az elmondottakra reagálva elmondja, hogy a 
tavaly felvett 250 MFt-os hitelben is három projektet szerepeltettünk, és ott is 
menetközben sikerült elnyerni az önerő támogatást az államtól, tehát annyival az 
a keret csökkenthető, és máshova kerül át. Most azt az összeget fogalmazták 
meg, melyet a költségvetésünkben beterveztünk, és továbbra is dolgoznak azon, 
hogy további önerő támogatásokat nyerjünk el az államtól, de ahhoz el kell 
indítani a projektet, mert menetközben lehet kérni az önerő támogatást. Azt 
reméli, a felálló új kormány és parlament továbbra is fenntartja azt a lehetőséget, 
hogy legyen önerő támogatás, s abból önkormányzatunk újabb százmilliós 
nagyságrendeket tud majd megpályázni.  
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő egyetért Gerébi Ákos képviselőtársa által 
elmondottakkal, ami a következő költségvetés megterhelését tekinti, de ennek a 
határozati javaslatnak az elfogadását javasolja, mert meg kell méretni az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségét. Ismerjük a bankok hitelezésével 
kapcsolatos hozzáállását, hogy nem nagyon kaphatóak a hitelezésre. Azt 
gondolja, egyáltalán nem biztos, hogy kapunk ajánlatokat,  de abból a 
szempontból jó lenne, hogy nem a pénzügyi iroda, a képviselő-testület, a 
könyvvizsgáló méretné meg a költségvetési állapotunkat, hanem külső, profi 
pénzügyi szervezetnek a pozitív, vagy negatív elutasító  álláspontját megismerve 
tudnánk azt, milyen állapotban van a költségvetés, mennyire hitelképes. Úgy 
gondolja, mindenképpen hitelképes az önkormányzat, de  a külső ellenőrzés nem 
ártana a banki szférától. Elmondja, a költségvetési rendeletünkben már két éve 
szerepel az a mondat, hogy minden egyes külső pénzügyi forrás bevonásához, a 
hosszú távú pénzügyi kihatásokat is ellenőrizni kell. A döntés csak akkor lehet 
pozitív, ha ez az elemzés nem okoz olyan problémát, amelyet Képviselőtársa 
előrevetített. Azt gondolja, jó szívvel meg lehet szavazni a határozati javaslatot, 
hiszen ha pozitív lesz a bankok hozzáállása, még utána is el lehet dönteni, hogy 
igénybe veszi azt az önkormányzat vagy sem. Véleménye szerint, továbbra is 
erősíteni kell azt az állam által korábban adott lehetőséget, hogy a pénzügyi 
támogatásokat ezekhez a projektekhez megadja, hiszen azzal, sokkal könnyebb 
lenne a célt elérni. 
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Európai Uniós projektek és egyéb fejlesztések 
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megvalósításához 650 millió Ft fejlesztési célú hitel felvételéhez a 
közbeszerzési eljárást lefolytassa. 
 
melyet, a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 9 igen szavazattal 1 nem 
szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
87/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
A fejlesztési célú hitelfelvételér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Európai Uniós projektek és egyéb fejlesztések 
megvalósításához 650 millió Ft fejlesztési célú hitel felvételéhez a 
közbeszerzési eljárást lefolytassa. 

 
Határid ő:  2014. május 31. az eljárás megindítására 
Felelős:    Michl József polgármester 

 
 

2. N a p i r e n d :  
 

Rendelet-tervezet Tata város építészeti és várossze rkezeti értékeinek 
helyi védelmér ől szóló 19/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a Hősök tere 5. sz. alatti ingatlan 
tulajdonosa kérte, hogy a HE-1 kategóriából HE-2 kategóriába soroljuk át az 
ingatlant, vállalva, hogy ennek a feltételnek mindenben megfelel majd az épület 
átépítése során.  
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit.  
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását. 
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G e r é b i  Ákos képvisel ő hozzászólását azzal kezdi, hogy az örökségvédelem 
átalakítása olyan helyzetet teremtett Magyarországon, hogy nagyobb a 
felelősség, a teher  a helyi önkormányzatoknak a műemléki védettséget jelentő 
ingatlanok megőrzésében. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság ülésén 
tartózkodott a szavazásnál, mert bár a vállalkozó vállalja a besorolásba tartozó 
feladatok végrehajtását, de az önkormányzatnak egyetlen lehetősége, hogy a 
maga jogszabályával befolyásolja a hatóságot, hogy ennek végrehajtását 
ellenőrizhesse. A két védettségi szint között az a különbség, miközben a HE-1 
kategória teljeskörűen védi az ingatlan megjelenését és részleteit, a HE-2 
kategória viszont a tömegarányokat igyekszik nem megváltoztatni. A szavazásnál 
azért is tartózkodik, mert azt gondolja, kell egy újabb kategóriát bevezetni, hogy 
mindenki számára egyértelmű szabályrendszer legyen. Azoknál az ingatlanoknál, 
amelyeknél a műszaki állapot, vagy a későbbi funkció felhasználása 
szükségessé teszi, hogy az építmény egy része, vagy akár teljes egésze 
elbontásra kerüljön, ugyanabban a megjelenési formában, már az új, modern 
technológiákkal, eszközökkel újra felépítésre kerüljön, s ezen keresztül őrizze 
meg azokat a számunkra fontos városképi örökségeket, városképet, amelyet az 
elmúlt évtizedekben sikerült a város értékei között megtartani, s amelyek nagy 
része ma már éppen a gazdaságosság és egyéb okok miatt veszélyben is van. 
Úgy gondolja, ez a megoldás részben szolgálná az örökségvédelemmel 
kapcsolatos feladataink megvalósítását is, részben pedig nem egyedi döntést, 
hanem valós esélyegyenlőséget teremtene kötelezettség szempontjából azok 
között a vállalkozók között, akik vállalkozni kívánnak az ilyen típusú épületek 
hasznosítására, felhasználására. 
 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő elmondja, Képviselőtársának tartózkodó 
szavazásának indoklásáról élénk vita volt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
ülésén is. Úgy gondolja, ismerve a befektetőt, és a projekttervezőt, akik már a 
városban végeztek hasonló beruházást, és a befektető elmondta, ha bár a 
rendelet nem arról szól, de ugyanazt a homlokzatot fogja visszaállítani, nem csak 
tömegarányosan. Elhangzott az is, hogy hosszú távú feladatként meg lehet 
fogalmazni a főépítész számára, hogy kisebb változtatásokkal módosítani kell a 
két kategóriát, mert az élet ezt bizonyítja. Szabó Gyula képviselőtársa mondta azt 
a bizottsági ülésen, ha a rendeletről döntés születik, és áthelyezzük a másikba, 
akkor a testületnek csak a Polgármester úron keresztül, illetve a hivatalon 
keresztül van befolyása arra, hogy meg is valósuljanak az elképzelések. Azt 
gondolja, a rendelet módosítását el lehet fogadni, mint ahogy a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság többsége is ezt javasolta, de a háttérben gondolkodni 
kell a pontosításokon, kiegészítéseken a rendelet még pontosabb, precízebb 
átrendezésével, hogy minél jobban meg tudjuk óvni ezeket az elég érzékeny 
területeket. Fontos, hogy a befektetéseket ezirányba is próbálják generálni, 



 31 

hiszen az önkormányzatnak nem az a célja, hogy konzerválja a jelenlegi 
állapotokat. 
 
H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester  megemlíti a Kocsi utcában lévő három 
épületegyüttest, és a Fazekas utcában történt beruházást. Ez utóbbi tömegében 
hordozza, de külső megjelenésében nem, azokat a jegyeket, amelyeket a 
korábban elbontott épület hordozott. Úgy emlékszik, a képviselő-testület akkor is 
úgy döntött, hogy a homlokzathoz, a motívumokhoz, díszítő elemekhez 
ragaszkodik. Az eredmény az, hogy ezek eltűntek, nem tudják visszaállítani, 
ezért fontos, hogy olyan rendelet kerüljön megfogalmazásra, melyben ezek az 
apróbb elemek, amelyek a város szépségét, hangulatát, jellegzetességeit 
tartalmazzák, megőrizhetőek legyenek. 
 
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja   
Tata Város építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló 
rendelet-tervezetet az írásos előterjesztésnek megfelelően,  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Tata Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
9/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete 

Tata Város építészeti és városszerkezeti értékeinek  helyi védelmér ől szóló 
19/2011.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáró l 

 
   (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

 
3. N a p i r e n d :  

 
Rendelet-tervezet az iparosított technológiával épü lt lakóépületek 
energiatakarékos korszer űsítésének, felújításának támogatásáról 
szóló 12/2002./VI.1./ önkormányzati rendelet módosí tásáról  

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                               vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 
M i c h l  József polgármester  jelzi, egy ellentmondás feloldására van szükség 
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a rendeletünkben, melyet kér támogatni. 
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal támogatja a 
rendelet módosítását. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a 
rendelet-tervezetet. 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, a rendelet elfogadásával a Bacsó B. u. 
66/8., a Bláthy O. u. 6., a Május 1. út 36., 39., és 57. sz. társasházak érintettek, 
akik a klímabarát panelprogramra pályáztak, s most kaptak támogatást, melyhez 
gratulál. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az iparosított 
technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, 
felújításának támogatásáról szóló rendelet-tervezetet az írásos előterjesztésnek 
megfelelően,  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő rendeletet alkotja: 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

10/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete  
az iparosított technológiával épült lakóépületek en ergiatakarékos 

korszer űsítésének , felújításának támogatásáról szóló 12/20 02.(VI.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 

4. N a p i r e n d :  
 

Rendelet-tervezet a kitüntetések alapításáról és ad ományozásuk 
rendjér ől szóló 12/2004.(IV.5.) önkormányzati rendelet módo sításáról  

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :   dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinet vezetője 
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M i c h l  József polgármester  elmondja, a módosításra azért is van szükség, 
mert  korábban változott a képviselő-testület létszáma, és a Zsigmond Király Díj 
esetleges többfordulós szavazásánál figyelembe kell venni a képviselő-testület 
létszámát. Javaslatot tett arra is, hogy vannak olyan Díszpolgáraink, akik nem 
igénylik minden esetben a papír alapon történő előterjesztések megküldését, 
hanem elegendő számukra a meghívó is. 
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen 
szavazattal támogatja a rendelet-tervezetet. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet-tervezetet 
az írásos előterjesztésnek megfelelően, melyet 
 
a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal elfogad, és 
a következő rendeletet alkotja: 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
11/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjé ről szóló  
12/2004. (IV.5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

5. N a p i r e n d :  
 

A vasút rekonstrukciójával kapcsolatos önkormányzat i döntések  
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a rendezési tervünket össze kell 
hangolni a műszakilag szükséges paraméterekkel, így a Főépítész elkészítette az 
előterjesztést. Korábban jeleztük a tervezők felé, hogy városképi szempontból a 
zajvédelmi falat a belváros részén nem tartjuk elfogadhatónak. Ehhez készültek 
látványtervek, amelyeket 16.00 órakor megnézhetünk. Folyik az előkészítése a 
szabályozási tervünk módosításának is, melyhez szükséges döntéseket is 
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beterjesztettük. Folytatódik a munka, és kéri Főépítész urat, nyilatkozzon, a 
képviselő-testület elé mikor kerül a szabályozási terv módosítása. 
 
K i s s  Zsolt f őépítész elmondja, a vasút rekonstrukció komoly állami beruházás 
uniós pénzből, kiemelt projektté vált, ezért lehetőség van a tárgyalásos eljárásra. 
A hosszadalmas államigazgatási egyeztetés, ami egy normál eljárásban történik, 
itt felgyorsul, az elkészített anyagot elküldve a területi főépítésznek, tárgyalás 
összehívásával kérdezi meg a szakhatóságokat, és a tárgyalás után 8 napon 
belül megküldi a jegyzőkönyvet a tárgyalás eredményéről, és azt követően a 
képviselő-testület döntést hozhat, rendeletet alkothat.  
 
M i c h l  József polgármester  kérdése arra vonatkozott, a testület mikor látja 
azt, amit a főépítész elküld az országos főépítésznek? 
 
K i s s  Zsolt f őépítész  bízik abban, hogy a májusi testületi ülésen be tudják 
mutatni. 
 
M i c h l  József polgármester  a „bízom benne” szóhasználat helyett azt kéri, 
hogy a májusi testületi ülésre ez kerüljön be. 
Kérdések feltevésére nyílik lehetőség. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő elmondja, 2012. augusztusában hasonló tárgyban, a 
NIF kérésére a képviselő-testület pozitívan állt hozzá a rendezési tervvel 
kapcsolatos döntéséhez. Itt egy másik döntés előtt állunk, hogy a szabályozást 
milyen irányban folytatjuk tovább. A vasút Tatán 20-25 évenként végez nagy 
beruházást, tehát az elkövetkezendő 25 évben nem lesz lehetőség, hogy a 
vasútrekonstrukció kapcsán valamilyen állami pénz idejöjjön a városba, ezért 
hiányolja azt a gondolkodásmódot, ami a projekt kiegészítéseképpen legalább 
újra gondolja azokat a problémákat, amely a város szerkezetében, a város 
életében ehhez kapcsolódik.  Gondol a két évvel ezelőtt elmondottakra, például a 
Hollósi úti átkötés ötletére, hogy az Újhegyi kapcsolódási pont ne csak az 
Agostyáni úton keresztül történjen. Gondol arra is, amit Polgármester úr javasolt, 
hogy a megszűnő vasúti nyomvonalon milyen jellegű dolgokat kívánunk látni, 
illetve egyéb, ehhez a projekthez kapcsolódóan városképi, városműködési 
szempontból milyen hosszú távú összefüggések, javító szándékok vannak. Nem 
tudja, ezeket miért nem gondoljuk át, és miért nem foglalkozunk ezekkel. Miért 
csak az igényeket elégítjük ki, amire csak azért van szükség, hogy tovább 
menjen az állami beruházás, de a város szerkezeti gondjait nem vesszük elő, 
holott most van helyzet, amire nem látja a reagálást. Kérdése: miért csak ezzel 
foglalkozik az előterjesztés, és miért nem foglalkozik a jelzett problémákkal, mert 
a képviselő-testület csak azt látja, ami az előterjesztés része.  
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, májusban a képviselő-testület 
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mindenképpen látni fogja a módosítást, de rövid tájékoztatást kér a Főépítész 
úrtól, hogy a többi rész ilyenfajta átgondolása hol tart. 
 
K i s s  Zsolt f őépítész elmondja, az átkötő út vizsgálata több alternatíva 
tekintetében folyik. Egyértelmű az Újhegy irányából, a Hollósi utca felől a volt 
cserépgyár melletti elhaladás. A problémát a  Baji úti rész okozza, ahol hatalmas 
bányagödör van rekultiválva, s erre már négyféle vázlat készült, hogyan lehetne  
szerepeltetni a szerkezeti, illetve szabályozási tervben. Ezzel kapcsolatosan 
egyeztettek a településtervezőkkel, illetve helyszíni bejárást terveznek Baj 
Község Polgármesterével, illetve a helyszínt jól ismerő, volt cserépgyár 
igazgatójával. Az előzetes beszélgetések kapcsán elhangzott, régebben volt egy 
átjáró, tehát reális esélye van egy átkötésnek. Ezt az utat szerepeltetik a 2014-
2020-as uniós projektek között is, tehát ennek kidolgozása is folyik. Most 
vizsgálják azt is, amit 2009-ben tárgyalt a képviselő-testület, a Vértesszőlősi úti 
városkapu témáját, ami a volt kressz tanpálya területfejlesztésével kapcsolatos, 
mert a tulajdonos jelezte, szeretné újra indítani a projektet, ami az akkori válság 
miatt abbamaradt. Hogy ott hogyan tudjuk összehangolni a Vértesszőlősi utat a 
volt vasúti pályát érintően, de nem azon a nyomvonalon haladó út elkészülését, 
azt nem tudja. Ez biztosítaná a Baj, illetve a vasúton túli területek direkt elérését 
anélkül, hogy a belvárost érintenék. Úgy gondolja, ez nagyban tehermentesítené 
a belvárost. Ezek nem egyszerű munkák, komoly hossza van a nyomvonalnak, 
de látszik, hogy Tatát ÉK-ről elkerülő út kikerül az országos rendezési tervből, 
ugyanakkor valamilyen megoldást kell találni a vasúton túli területek könnyebb 
elérhetősége érdekében. 
A jelen döntés egyébként a 2012-es döntésünkből kimaradt, akkor még nem volt 
jogszabályi kötelezettség a partnerségi egyeztetés. Polgármester úr által is 
említett zajvédőfal kérdés érzékeny városképi probléma, főleg a zártsorú részen, 
a Somogyi B. úti két saroképület tekintetében. Ezért mellékelték a 
látványterveket, illetve a testület, a lakosság elé kerül ez a kérdés, mert a 
belvárosi részen ezt a kérdést külön kellene kezelni.  
 
M i c h l  József polgármester  köszöni a választ, és további kérdés nem lévén, 
megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
véleményét. 
 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
köszöni a Főépítész válaszát, és megjegyzi, nincs közöttük gondolkodásbeli 
probléma, csak azt érzi, az önkormányzattól azt várják, hogy a szabályozás akkor 
megy végbe, ha ezt a döntést meghozzuk. Ha az önkormányzat nincs tisztában 
azzal, hogy erre a projektre milyen városi érdeket tud ráhúzni, hozzákapcsolni,  
akkor több évtizedes problémát hordoz maga előtt. A gondolkodásmód úgy 
gondolja kevés, konkrét ügyeket kell lerakni, amivel alkupozícióban, tudunk  
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élni.  
Tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság jelenlévő 
5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés 
határozati javaslatát. 
 
dr. V a r g a  András képvisel ő hozzászólásában kéréssel fordul a hivatal 
dolgozói felé, a főépítész felé, hogy azt a tájékoztatást amely a program 
megvalósításáért felelős szervezet kötelessége is, különös tekintettel kísérjék 
nyomon, és ellenőrizzék. Elsősorban a megvalósítás ütemezéséről időben 
kapjanak tájékoztatást az érintett lakók, gondol itt a kisajátítás idejére.  
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, erről egy precíz menetrend lesz, de a 
számítások szerint, 2016-2017. környékén van esélye annak, hogy ez a munka 
elkezdődjön, de ha elkezdődik, akkor két év alatt jó eséllyel be is fejeződik. 
Természetesen a lehető leggyorsabban azokat fogják tájékoztatni, akiket ez 
közvetlenül érint, hiszen a vagyontárgyaikat, ingatlanjaikat kisajátítás éri, komoly 
életátrendezést igényel tőlük. Köszöni Képviselő úrnak ezt a felvetését, kérését. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az előterjesztés 
határozati javaslatát, 

 
1. Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete - 317/2012.(VIII.30.) 

Tata KT. határozatát kiegészítve - a partnerségi egyeztetésbe a  
 
1.1 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, mint a vasút-rekonstrukció 

megvalósítóját, 
1.2 a GERECSE Konzorciumot, mint a vasút-rekonstrukció 

generáltervezőjét, a településrendezési eszközök készítésének 
finanszírozóját vonja be. 

 
2. A partnerek  
- tájékoztatásának módja és eszközei, 
- a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának 

módja,  
- az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott 
államigazgatási szervekkel azonos módon történik.  
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3. Tata város Önkormányzata az településrendezési eszköz 
módosításának teljes dokumentációját a beérkezett 
véleményekkel együtt, valamint az elfogadott koncepció, stratégia 
és településrendezési eszközök Tata város honlapján közzé teszi. 

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
88/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a vasút-rekonstrukcióhoz kapcsolódó településrendez ési partnerségr ől 
 

1. Tata város Önkormányzat Képviselő-testülete - 317/2012.(VIII.30.) 
Tata KT. határozatát kiegészítve - a partnerségi egyeztetésbe a  

 
1.1 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, mint a vasút-rekonstrukció 

megvalósítóját, 
1.2 a GERECSE Konzorciumot, mint a vasút-rekonstrukció 

generáltervezőjét, a településrendezési eszközök készítésének 
finanszírozóját vonja be. 

 
    2. A partnerek  

- tájékoztatásának módja és eszközei, 
- a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának 

módja,  
- az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott 
államigazgatási szervekkel azonos módon történik.  

 
    3. Tata város Önkormányzata az településrendezési eszköz 

módosításának teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel 
együtt, valamint az elfogadott koncepció, stratégia és 
településrendezési eszközök Tata város honlapján közzé teszi. 

 
Határid ő: a vélemények közzétételére a beérkezéstől számított 

5 munkanap 
Felelős:   Michl József polgármester 

 



 38 

 
6. N a p i r e n d :  
 

A Komáromi utca - Május 1. út - Kosztolányi Dezs ő utca által határolt 
terület szabályozása  

           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó:         Kiss Zsolt főépítész 
 

 
M i c h l  József polgármester  kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság a tegnapi rendkívüli ülésén 
tárgyalta az előterjesztést, és a jelenlévő 4 tag, 2 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tudott döntést hozni. Bízik abban, hogy a 
képviselő-testület el tudja dönteni, hogy ez a projekt menjen tovább, függetlenül 
attól, hogy a korábbi szabályozási terv dátumát tekintve, 2,5 éve folyik. Reméli, 
nem kell még 2,5 évet várni, hogy a befektető megoldhassa az elképzeléseit. 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a befektetővel igyekeznek  
együttműködni, de ha valamilyen akadálya van, annak hosszas az utánajárása, 
hogy valamelyik szakhatóság hajlandó ezen változtatni. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő felhívja a figyelmet arra, és egyet is ért a közlekedési 
felügyelőség véleményével, miszerint a közlekedésfejlesztés és hálózatfejlesztés 
célkitűzéseinek való megfelelés érdekében a Május 1 úti csatlakozás elhagyható 
a Kosztolányi D. utca nyúlványba történő meghosszabbítása mellett. Ebben az 
esetben a buszmegálló helyének kiváltása nem indokolt. Nagyon terhelt 
csomópont jönne létre azzal, ha a Kosztolányi D. utca, Május 1. útra történő 
kikötése megtörténne. Nem javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
M i c h l  József polgármester  további észrevétel, hozzászólás hiányában, 
szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Május 1. út ( 8119. 
Velence-Csákvár-Tata összekötő út) - Kosztolányi Dezső utcai csomópont 
kialakíthatóságának érdekében kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság Közlekedési 
Infrastruktúra Főosztályánál az országos közutak csomóponti távolságokra 
vonatkozó útügyi műszaki előírások alóli felmentést.  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
89/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

 az útügyi m űszaki el őírások alóli felmentés  kezdeményezésér ől  a Május 1. 
út - Kosztolányi Dezs ő utcai csomópont kialakíthatóságának érdekében  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Május 1. út ( 8119. 
Velence-Csákvár-Tata összekötő út) - Kosztolányi Dezső utcai 
csomópont kialakíthatóságának érdekében kezdeményezi a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, Infrastruktúráért Felelős Államtitkárság 
Közlekedési Infrastruktúra Főosztályánál az országos közutak 
csomóponti távolságokra vonatkozó útügyi műszaki előírások alóli 
felmentést.  

 
Határid ő: 2014. május 10. 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 
 

7. N a p i r e n d :  
 

"A munka és a magánélet összehangolását segít ő helyi kezdeményezések 
megvalósítása Tata városában" cím ű TÁMOP pályázat keretében lift építése  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :  Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

 
 
M i c h l  József polgármester elmondja, TÁMOP-os pályázat keretében 
lehetőség van egy lift megépítésére a polgármesteri hivatal épületében, amelyet 
régen megterveztek már, az előkészítése is megtörtént a területnek. A 
megvalósulással a díszterembe be tudnak jönni akadálymentesen az 
állampolgárok. A pályázat 4,6 MFt-ot tartalmaz, amit erre a célra 
felhasználhatnak, s további önerővel kell ezt megerősíteni, ami 9,2 MFt-ot jelent, 
amelyhez kéri a képviselőtársak támogatását. A hivatal több szinten eltolt 
szintekkel rendelkezik, ezért nem tudják egy lifttel megoldani a hivatal teljes 
akadálymentesítését. Ez az I. ütem lenne, a másik lift az épület hátsó részén 
kerülne elhelyezésre, ahol már a harmadik emeletre is el lehet majd jutni. A 
közbeszerzés is lezajlott, eredményhirdetés még nem történt. Három ajánlatot 
kellett kérni, amelyek megérkeztek, és ennek alapján tudott pontos összeget a 
képviselőtársak elé terjeszteni.  
Kérdés nem lévén, megkéri mindkét bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
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B o r s ó   Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen 
szavazattal támogatja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a 
határozati javaslatot. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

 
1. a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028 azonosító számú pályázat 

keretében a lift megépítéséhez  szükséges 9.220.557,-Ft önerőt 
az adósságkonszolidáció miatt felszabaduló előirányzat terhére 
biztosítja 

2. felkéri a polgármestert, hogy az önerő átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

 
 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
90/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

"A munka és magánélet összehangolását segít ő helyi kezdeményezések 
megvalósítása Tata városában" cím ű TÁMOP pályázat keretében lift 

építésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 
 
1. a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028 azonosító számú pályázat 

keretében a lift megépítéséhez  szükséges 9.220.557,-Ft önerőt 
az adósságkonszolidáció miatt felszabaduló előirányzat terhére 
biztosítja 

2. felkéri a polgármestert, hogy az önerő átvezetéséről a soron 
következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ő: 1. pont - 2014. május 31. 

   2. pont - a költségvetési rendelet soron következő 
módosítása 

Felelős:  Michl József polgármester 
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8. N a p i r e n d :  
 

Pályázati lehet őség a közbiztonság növelésére a belügyminiszter 
"28/2014.(IV.1.) BM rendelet a közbiztonság növelés ét szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatásáról" alapján  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:  Lakos Zsuzsa projektkoordinátor 

                                Horváth Róbert közterület-felügyelet csoportvezető 
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a közbiztonság növelésére a 
belügyminiszter  rendeletére önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A pályázat 
beadási határideje április 24-e volt, ezért utólagosan kéri a képviselő-testület 
hozzájárulását a pályázathoz. Önkormányztunk 25 MFt-ra pályázna, a pályázat 
100 %-os támogatású, nem igényel önerőt, de amennyiben a képviselő-testület 
nem ért egyet a javaslatával, akkor visszavonásra kerül a pályázat. 
A projekt során 15 kamera elhelyezésére nyílna lehetőség. Elmondja, 
amennyiben önkormányzatunk nyer a projekten, akkor I. ütemnek tekintenék, 
mert a kistérségi polgármesterekkel tárgyaltak arról, hogy szeretnének olyan 
projektet felépíteni, amely az egész kistérségre vonatkozóan megoldaná a 
közbiztonsági kamerarendszert, és így a Tatai Rendőrkapitányság, amely egyben 
a járásunk rendőrkapitánysága is, egy központból az egész kistérség minden 
települését tudná figyelni, és biztosítani a rend védelmét ennek az eszköznek a 
segítségével is.  
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 5  tagja, egyhangú 5 igen szavazattal támogatta 
az előterjesztést. Azt gondolja, ez hosszútávú önkormányzati cél, amit most talán 
sikerül megvalósítani, és ha nem hitelből, hanem a Belügyminisztérium 100 %-os 
támogatásával, annak csak örülni lehet. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja 
az előterjesztést. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja és tudomásul 
veszi a pályázat benyújtását a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletre térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése érdekében. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
91/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Pályázati lehet őség a közbiztonság növelésére a belügyminiszter a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejle sztések támogatásáról 

szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja és tudomásul 
veszi a pályázat benyújtását a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletre térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése érdekében. 

 
Határid ő: 2014. május 06. 
Felelős:  Michl József polgármester 

    dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 

9. N a p i r e n d :  
 

          a.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszer űsített éves   
beszámolója és közhasznúsági jelentése  

b.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve  
c.) A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratána k módosítása  
Előterjeszt ő: Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-igazgató 

          Előadó :    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                      vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
A napirend tárgyalásán jelen van: H.Róth Judit a Tatai Városgazda Kft. részéről. 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Jungvirthné Bús Erzsébet ügyvezető-
igazgatót és munkatársát. 
Elmondja, ennél a cégünknél is jól tapasztalható az a csapatmunka, az 
összefogott, jól szervezett munka, amelyet külön is megköszön a cég 
vezetésének. A város nagy fejlesztéseiben is komolyan részt vesz a cégünk 
műszaki ellenőrzéssel, vagy egyéb alvállalkozói minőségben. Az elmúlt évben is 
az eredmény alapján látható, hogy precíz, jól szervezett munka folyt. Vannak 
természetesen, mint minden cégnél, önkormányzatnál, feladatellátást végző 
szervezetek életében is nehéz pillanatok, nehéz feladatok, amelyeket nem sikerül 
elsőre jól megoldani, vagy javítani kell rajta, de azt is köszöni, hogy a Kft. ezekre 
is gyorsan reagál, és megpróbálja megoldani. Ilyen volt a zöld hulladék, ahol 
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reméli, hogy a feladatellátás érdekében pozitív döntés születik, és még jobb 
megoldásokkal tudják folytatni, mert a tataiak nagyon megkedvelték a 
zöldhulladék begyűjtő munkát. Az egész város zöldfelületének gondozása pozitív 
a városban élők visszajelzése alapján, és a korábbi felmérések, a kérdőíves 
kérdésekre adott válaszok is ezt mutatják. Minden területen köszöni a munkát. 
Kiemeli, hogy a tavalyi év volt az első teljes év, hogy a város, mint működtető 
vitte az intézmények ezen feladatrészét, amelyet a Tatai Városgazda Kft-vel 
oldottak meg. Itt is pozitívak a visszajelzések, látható, hogy a korábbiakhoz 
képest lényegesen kevesebb pénzből is nagyon jó minőségben lehetett 
megoldani a feladatot. Sok kisebb fejlesztést is meg tudtunk oldani, mint például 
a bútorzatfejlesztés, vagy a vizesblokkok további fejlesztése, a kistornaterem 
kialakítása a Vaszary iskolában ami most kezdődik meg. Ilyen értelemben is 
köszöni a Kft. munkáját. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke is 
úgy gondolja, a dicséret mindig jól jön, és azt gondolja, amikor a tulajdonos 
valamit elhatároz, s ehhez hozzárendel pénzt, s ha megvan a menedzsmentben, 
ügyvezetőben az a készség, hogy ezt a lehetőséget kihasználja, akkor 
beszélhetünk sikertörténetről. Azt gondolja, az utóbbi pár esztendőnek a 
fejlődését városüzemeltetés terén a Kft. jól példázza. Nem csak jól végzik a 
feladatokat, hanem jó előterjesztések készülnek, jó ötletek is születnek, és az új 
feladatokat megfelelő szakértelemmel látják el. Elmondja, a Kft. takarékos, jól 
szervezett munkával pénzeszközt spórol meg az önkormányzatnak, ami ezekből 
a számadatokból nem mutatható ki, de jelentős nagyságrend. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi és városfejlesztési bizottság jelenlévő 
6 tagja, az a.) b.) és c.) ponthoz tartozó határozati javaslatokat egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A 2014. évi üzleti 
terv határozati javaslatának 2. pontjánál a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető-
igazgató azon kérését fogalmazták meg, hogy  a Tata, Bajcsy – Zs. u. 22. szám 
alatti szociális bolt és a Tata, Széles csapás, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelye ingatlanok Kft. tulajdonába történő átadását a Polgármester vizsgálja 
meg.  
 
M i c h l  József polgármester  köszöni az előterjesztést, Alpolgármester úrnak 
is köszöni a munkát, aki hetente áttekinti a Kft-vel az együttműködési feladatokat, 
így folyamatos tájékoztatást kap a képviselő-testület, illetve a városvezetés is. 
Köszöni a hivatal munkatársainak is, hogy segítik a Kft. munkáját. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a Kft. 2013. évi 
egyszerűsített éves beszámolóról és közhasznúsági jelentésről szóló határozati 
javaslatot, 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. taggyűlésének jogait gyakorló alapító,  
 

- a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését a vonatkozó 
mellékletekkel elfogadja, 
 
- utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság 2013. évi mérleg 
szerinti 496 E Ft eredményét eredménytartalékba helyezze,  

 
- felhívja az ügyvezető figyelmét a jogszabályokból adódó 
közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség teljesítésére.  

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

92/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.  2013. évi egyszer űsített éves 

beszámolójáról és közhasznúsági jelentésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. taggyűlésének jogait gyakorló alapító,  
 

- a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését a vonatkozó 
mellékletekkel elfogadja, 
 
- utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság 2013. évi mérleg 
szerinti 496 E Ft eredményét eredménytartalékba helyezze,  

 
- felhívja az ügyvezető figyelmét a jogszabályokból adódó 
közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség teljesítésére.  

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 15. 
Felelős:    Michl József polgármester 

Jungvirthné Bús Erzsébet Tatai Városgazda Kft.     
ügyvezetője 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Kft. 2014. évi üzleti 
tervéről szóló határozati javaslatot, 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Társaság 2014. évi üzleti tervét 464.810 E Ft tervezett bevétellel, és 
464.497 E Ft tervezett költséggel jóváhagyja.  

2. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tata, Bajcsy – Zs. u. 22. 
szám alatti 2636/A/1.,  valamint a 2636/A/2 hrsz-ú (szociális bolt) és 
a Tata, Széles csapás 460/143 hsz-ú (Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. telephelye) ingatlanok Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
tulajdonába történő átadását. 

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
93/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Városgazda Nonprofit Kft.  2014. évi üzleti tervér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Társaság 2014. évi üzleti tervét 464.810 E Ft tervezett bevétellel, 
és 464.497 E Ft tervezett költséggel jóváhagyja.  

2. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tata, Bajcsy – Zs. u. 
22. szám alatti 2636/A/1.,  valamint a 2636/A/2 hrsz-ú (szociális bolt) 
és a Tata, Széles csapás 460/143 hsz-ú (Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. telephelye) ingatlanok Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
tulajdonába történő átadását. 

 
Határid ő:  értesítésre: 2014. május 15. 

    2. pont:       2014. szeptember 30. 
Felelős:    Michl József polgármester 

    dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
M i c h l  József polgármester   szavazásra bocsátja a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot, 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda Nonprofit  
Kft. alapítója a társaság alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 3. könyvének hatálya alá helyezi és az alapszabályt az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
I. Az alapszabály bevezető részéből a 2006. évi IV. törvényre, a közhasznú 
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szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényre és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényre történő hivatkozások törlésre kerülnek  és helyettük a 2013. 
évi V. törvény 3. könyvére (továbbiakban: Ptk.),a  az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényre, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényre való hivatkozások lépnek. 

 
II. Az alapszabály 4.3. pontjának utolsó bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 

 
A társaság által végzett tevékenységek közhasznú jellegének jogszabályi alapja: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének 1-21. pontjai.  

 
III. Az alapszabályban a Ptk. 685.§ b. pontjára történő hivatkozások helyébe a  Ptk. 8. 

könyv 1.§ 1. és 2. pontjaira történő hivatkozás lép. 
 
IV. Az alapszabályban a 2006. évi IV. törvényre (Gt.) való valamennyi hivatkozás 

helyébe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3. könyvének vonatkozó 
rendelkezéseire történő hivatkozás lép  

 
V. Az alapszabály  13.5. pont 3. bekezdéséből a következő szöveg törlésre kerül  

a. az alapító elnöke vagy tagja, az ügyvezető 
b. a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

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

d. az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

és helyette a következő szöveg kerül felvételre: 
 
 

- a legfőbb szerv tagja,  a társaság ügyvezetője vagy cégvezetője  (ide nem 
értve a legfőbb szervének 

- azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
- a társasággal a felügyelő bizottságban való közreműködésén kívüli más 

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

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül  - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

- az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
VI. Az alapszabály 13.5. pont 4. bekezdésből a  következő szöveg törlésre kerül 
 

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

 
és helyette a következő szöveg kerül felvételre: 
 A társaság, vagy a  társaság  közhasznú szervezeti jogállásának 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 adóhiányt tárt fel, 
c. amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletbezárás intézkedést 

alkalmazott vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot alkalmazott,  
d. amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  
 
VII.  Az alapszabály 13.5. pont 6., 7., 8. és 9. bekezdéseiben foglalt szöveg törlésre kerül 

és helyette a következő szöveg kerül felvételre: 
 

Nem lehet a  társaság vezető tisztségviselője akivel kapcsolatban a Ptk. 3. könyv 22.§ 
(4)-(5) és (6) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak.   

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
94/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratána k módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tatai Városgazda Nonprofit  
Kft. alapítója a társaság alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 3. könyvének hatálya alá helyezi és az alapszabályt az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
I. Az alapszabály bevezető részéből a 2006. évi IV. törvényre, a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényre és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényre történő hivatkozások törlésre kerülnek  és helyettük a 2013. 
évi V. törvény 3. könyvére (továbbiakban: Ptk.),a  az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényre, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényre való hivatkozások lépnek. 

 
II. Az alapszabály 4.3. pontjának utolsó bekezdése a következő szöveggel egészül ki: 
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A társaság által végzett tevékenységek közhasznú jellegének jogszabályi alapja: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének 1-21. pontjai.  

 
III. Az alapszabályban a Ptk. 685.§ b. pontjára történő hivatkozások helyébe a  Ptk. 8. 

könyv 1.§ 1. és 2. pontjaira történő hivatkozás lép. 
 
IV. Az alapszabályban a 2006. évi IV. törvényre (Gt.) való valamennyi hivatkozás 

helyébe a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3. könyvének vonatkozó 
rendelkezéseire történő hivatkozás lép  

 
V. Az alapszabály  13.5. pont 3. bekezdéséből a következő szöveg törlésre kerül  

e. az alapító elnöke vagy tagja, az ügyvezető 
f. a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

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

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

h. az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

és helyette a következő szöveg kerül felvételre: 
 
 

- a legfőbb szerv tagja,  a társaság ügyvezetője vagy cégvezetője  (ide nem 
értve a legfőbb szervének 

- azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
- a társasággal a felügyelő bizottságban való közreműködésén kívüli más 

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

- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül  - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

- az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
VI. Az alapszabály 13.5. pont 4. bekezdésből a  következő szöveg törlésre kerül 
 

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

 
és helyette a következő szöveg kerül felvételre: 
 A társaság, vagy a  társaság  közhasznú szervezeti jogállásának 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 –, 
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e. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó és  vámtartozását nem egyenlítette ki, 

f. amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős adóhiányt tárt fel, 
g. amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletbezárás intézkedést 

alkalmazott vagy üzletbezárást helyettesítő bírságot alkalmazott,  
h. amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  
 
VII.  Az alapszabály 13.5. pont 6., 7., 8. és 9. bekezdéseiben foglalt szöveg törlésre kerül 

és helyette a következő szöveg kerül felvételre: 
 

Nem lehet a  társaság vezető tisztségviselője akivel kapcsolatban a Ptk. 3. könyv 22.§ 
(4)-(5) és (6) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak.   

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 31. 
Felelős:    Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati 
javaslatot, 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Tatai Városgazda 
Nonprofit  Kft. alapítója a társaság Alapító Okiratát egységes szerkezetbe 
foglalja az alábbiak szerint: 
 

 
NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA  

 
 
Alulírott Alapító, mint a  Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 
Társaság) egyszemélyi Alapítója a  2013. évi V. törvény 3. könyve (továbbiakban: Ptk.),  az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján alapító okiratának hatályos szövegét módosította (vastag, 
dőlt betű), mely alapján az alapító okirat hatályos szövegét -  a Tatai Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság beolvadására tekintettel - az alábbiakban állapítja meg:  
 
1./ A nonprofit Társaság célja 
 
 A jelen okirat 3./ pontjában megjelölt Alapító a helyi társadalom egyes közös 

szükségleteinek kielégítését nyereség, Tata Város fejlesztési céljainak megvalósítását- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaság 
alapításával kívánja biztosítani. 
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2./ A Társaság cégneve, rövidített neve, székhelye, és tartama 
 
 2.1. A Társaság neve: 

  
Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
  A Társaság rövidített neve: 
 
  Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
   
 2.2. A Társaság székhelye: 
 
  2890 Tata,  Belterület 460/143 hrsz. 
   
     2.3. Telephelye: 
 
 

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

 
 
 
3./  A Társaság Alapítója 
 
 Tata Város Önkormányzata  székhelye:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
      képviseletében eljár: Tata Város Polgármestere 
 
 
4./ Az alapítás különös feltételei 
 

4.1. Az alapító a Társaság alapításával egyidőben megszűntette az Oktatástechnikai 
Központi Műhely (2890 Tata, Bercsényi u. 7.) költségvetési intézményét, és a 
Társaság a megszüntetett intézmény jogutódja.  
Az alapító 2012. december 31-i fordulónappal a Tatai Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű  Társaságot a Társaságba beolvasztotta és a Társaság   -  mint befogadó 
társaság -  a megszüntetésre került beolvadó társaság általános jogutódja. 

 
4.2. Az alapító a Társasággal a közhasznú tevékenységek ellátásának feltételeiről hosszú 

távú szerződést kötött, mely szerződés a jelen okirat 1. számú mellékletét képezi. 
 

4.3. A Társaság a jelen okirat 1. számú mellékletét képező megállapodás alapján 
átvállalja Tata Város Önkormányzatának törvényben, illetve törvényi felhatalmazás 
alapján más jogszabályban meghatározott feladataiból az alábbi tevékenységek 
végzését az alább részletezett körben és az 1. számú mellékletben szabályozott 
tartalommal:  



 51 

 
- egészségmegőrzés (parlagfű irtása); 
- kulturális tevékenység (általános iskolák részére oktatási eszközök készítése, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-     más közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása 
       (valamennyi, cél szerinti tevékenységi kör esetében), 
-     település fejlesztés.  
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Az Alapító megállapítja, hogy a fenti tevékenységek (továbbiakban: 
céltevékenységek) a  2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pont értelmében közhasznú 
tevékenységnek minősülnek.   A társaság által végzett tevékenységek közhasznú 
jellegének jogszabályi alapja: Magyarország  helyi önkormányzatairól  szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1-21. pontjai.  
 

4.4. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a 4.3./ pontban írt közhasznú céljai, cél 
szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
pártok részére támogatást nem nyújt. A Társaság a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre 
fordítja. 

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

 
5.1.    0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése 
5.2.  50119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
5.3.    0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
5.4.  0220 Fakitermelés 
5.5.   0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése  
5.6.  0240 Erdészeti szolgáltatás. 
5.7.   1610 Fűrészárugyártás. 
5.8.   1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása. 
5.9.  1624 Tároló fatermék gyártása. 
5.10.   1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
5.11.   5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. 
5.12.   5819 Egyéb kiadói tevékenység 
5.13.   1812 Nyomás /kivéve: napilap/ 
5.14.   1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
5.15.  1813 Nyomdai  előkészítő tevékenység 
5.16.  3240 Játékgyártás. 
5.17.  4311 Bontás 
5.18.  4312 Építési terület előkészítése  
5.19.  4313 Talajmintavétel, próbafúrás. 
5.20.  4120 Lakó és nem lakó épület építése 
5.21.  4299  Egyéb m.n.s. építés 
5.22. 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés 
5.23.  4211 Út, autópálya építése 
5.24.  4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
5.25.  4321 Villanyszerelés. 
5.26.  4322 Víz-, gáz-, fűtés- légkondícionáló-szerelés 
5.27.  4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 
5.28. 4331 Vakolás 
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5.29.  4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése. 
5.30.  4333 Padló-, falburkolás. 
5.31.  4334 Festés, üvegezés. 
5.32.  4339Egyéb befejező építés m.n.s. 
5.33.  5520 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás 
5.34.  5530 Kempingszolgáltatás 
5.35.  5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
5.36.  5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5.37.  5630 Italszolgáltatás 
5.38. 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
5.39.  9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása. 
5.40. 4941Közúti áruszállítás.. 
5.41. 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
                                                    üzemeltetése. 
5.42.  6832 Ingatlankezelés   
5.43. 8110 Építményüzemeltetés   
5.44.  7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése. 
5.45.    7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk 
                          kölcsönzése 
5.46. 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés. 
5.47. 7311 Reklámügynöki tevékenység 
5.48. 7312 Médiareklám 
5.49. 8121 Általános épülettakarítás 
5.50. 8122 Egyéb épület, ipari takarítás 
5.51. 8129  Egyéb takarítás 
5.52. 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
5.53. 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése.* 
5.54. 3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtése * (Főtevékenység) 
5.55. 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 
5.56. 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.57. 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.58. 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés* 
5.59. 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.* 
5.60. 9102 Múzeumi tevékenység * 
5.61. 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
                                                 működtetése 
5.62. 9311 Sportlétesítmény működtetése.* 
5.63. 9319 Egyéb sporttevékenység.* 
5.64. 9329 M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidős 
  tevékenység. 
5.65. 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás. 

  5.66.                                         9609  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.* 
            5.67.                                          4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
           5.68.                                        4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
           5.69.                                        4725  Ital-kiskereskedelem 
           5.70.                                        4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
           5.71.                                        4778  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
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           5.72.                                        4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
           5.73.                                        4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
           5.74.                                        4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
           5.75.                                        0161 Növénytermesztési szolgáltatás 
           5.76.                                        8130 Zöldterület kezelés    
           5.77.                                        8010 Személybiztonsági tevékenység 
           5.78.                                        4222 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 
           5.79.                                        4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
           5.80.                                        7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
            5.81.                                           8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás       
            5.82                                           4110 Épület építési projekt szervezése 
            5.83                                           7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
            5.84                                           6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
            5.85                                           6831 Ingatlanügynöki tevékenység 
            5.86                                           7021 PR, kommunikáció 
            5.87                                          7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
            5.88                                          7320 Piac, közvélemény-kutatás 
            5.89                                           8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
            5.90                                          7010 Üzletvezetés 
            5.91                                          5813 Napilapkiadás 
            5.92                                          5829 Egyéb szoftverkiadás 
            5.93                                          5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 
            5.94                                          6010 Rádióműsor-szolgáltatás 
            5.95                                          6201 Számítógépes programozás 
            5.96                                          6312 Világháló-portál szolgáltatás 
            5.97                                          7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
      tevékenység 
            5.98                                          7820 Munkaerőkölcsönzés         
            5.99                                          9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület 
                                                                      működtetése                    
                                   
 A Társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedélyköteles tevékenységeket 

csak a szükséges engedélyek beszerzése után gyakorolja, illetve a részben engedélyköteles 
tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben gyakorolja. 

 
A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia.  
 
Az Alapító Okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységi köröket a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdése teszi önkormányzati feladattá. (műemlékvédelem: 
9102, Múzeumi tevékenység ,9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,  
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése,  3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtése,   3812 Veszélyes 
hulladék gyűjtése , 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 3822 Veszélyes 
hulladék kezelése, ártalmatlanítása , 3900 Szennyeződésmentesítés,  egyéb  hulladékkezelés,  9499  
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,   9104  Növény, állatkert, természetvédelmi terület 
működtetése,  9311 Sportlétesítmény működtetése  , 9319 Egyéb sporttevékenység ). 
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A közhasznú tevékenységi körök közül a 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3900 TEÁOR számmal 
jelöltek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26 § c, pontjának 9./ 
alpontja, a 9311, 9319 TEÁOR számmal jelölteket a Khtv. 26 § c, pontjának 14./ alpontja, a 9104 
TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 6./ alpontja alapján, a 9102, 9103  TEÁOR 
számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 7./ alpontja, a 9499 TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, 
pontjának 11./ alpontja, míg a 9609 TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 20./ alpontja 
alapján minősül közhasznúnak.                                     
 
A Társaság fenti tevékenységi körei közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek 
minősülnek. A társaság fő tevékenysége a 3811'08. Hulladékgyűjtés, kezelés tevékenység. 
 
 
6./ A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetétje 
 
 6.1. A Társaság törzstőkéje:  
 
  A Társaság törzstőkéje a tőketartalék felhasználásával végrehajtott tőkeemelést 

követően  16.310.000 Ft, azaz  tizenhatmillió-háromszáz-tízezer forint. 
 
 6.2. Az Alapító törzsbetétje 
 
  A Társaság törzstőkéjét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatta. 

 Az Alapító törzsbetétjének összetétele a Társaság törzstőkéjével azonos, az Alapító 
üzletrésze 100 % mértékű. 
 

7./       Az Alapító jogai és kötelezettségei 
 

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

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

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

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

e) az éves üzleti terv jóváhagyása, 
f) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, 
g) a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
h) a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának 

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

jóváhagyása, 
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j) a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
k) olyam szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke legalább 

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

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

m) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, 
n) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, 
o) a Társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági 

társasággá valló alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, 
illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés, 

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

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

 
Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító 
legfőbb szerve, Tata Város Önkormányzati képviselő testülete jogosult és köteles. Tata 
Város Önkormányzati Képviselő Testülete a rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és 
működési szabályzata alapján tartja üléseit, hozza határozatait. Az  

 
Törölt rendelkezés  

 
Az Alapító értesítése alapján az ügyvezető az Önkormányzat Képviselő Testülete azon 
üléseinek időpontját és vonatkozó napirendjét, amely a Társaságot érintő bármely kérdéssel 
foglalkozik, az ülés időpontját megelőző 15 nappal közzéteszi a Tatai Városi Televízió 
képújságjában. A közzététel az ülés időpontját és a Társaságra vonatkozó napirendet 
tartalmazza. 
 Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala előtt köteles a Társaság Felügyelő 
Bizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó, írásbeli véleményét beszerezni. Az 
írásos vélemények nyilvánosak. 
A Társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles 
készíteni. Az éves beszámolót - mely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő 
mellékletből áll -  az Alapító hagyja jóvá(módosított rendelkezés). A Társaság az éves 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. 
 7.2. Az Alapító képviselő testülete a 7.1./ pontban nem szereplő, de alapítói döntést 

igénylő feladatok ellátásával Tata Város Polgármesterét bízza meg, aki e jogkörét az 
Alapítónak az adott feladat tartalma szerint illetékes Bizottsága, és a Társaság 
Felügyelő Bizottsága véleményének kikérése után gyakorolja. 

 
            Az Alapító illetve a Polgármester a jogkörében hozott döntésekről a Társaságot 

írásban értesíti. A Polgármester fenti felhatalmazás alapján hozott döntése az alapító 
határozatával egy tekintet alá esik. 

 
7.3.   Az Alapító illetve a Polgármester (továbbiakban együtt: vezetőszerv) köteles az 
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ügyvezető rendelkezésére bocsátani a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, 
illetve testületi döntés esetén a döntést támogatók és ellenzők számarányát is 
tartalmazó határozatot, illetve az ezen adatok megállapítására alkalmas testületi ülési 
jegyzőkönyv kivonatot eredetiben, melynek alapján a  2011. évi CLXXV. törvény 
37.§ (2) bekezdés a.  pontjában szabályozott nyilvántartást köteles vezetni az 
ügyvezető. A vezetőszerv Társasággal kapcsolatos határozata a Társasággal és 
harmadik személlyel szemben mindaddig nem hatályosul, míg ezen közlési 
kötelezettségének a vezetőszerv nem tesz eleget. 

 
7.4. A Társaság közhasznú feladatainak ellátásából keletkezett veszteségének 

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

 
 7.5. Az Alapító ingyenes mellékszolgáltatásként vállalja, hogy 1997. március hó 01. 

napjától a társasági alkalmazottak és közhasznú munkások részére a műszaki és 
hatósági előírásoknak megfelelő telephelyeket biztosít. Ez a 2890 Tata, Belterület 
460/143 hrsz. szám alatti ingatlan jelenleg is használt része. Az így használatba adott 
ingatlanrészek karbantartásáról a Társaság kötelezettsége folyamatosan gondoskodni. 

 
8. Az üzletrész:  
 

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

 
 8.2. A Társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a Társaságtól nem követelheti 

vissza. A Társaság tevékenységéből származó számviteli szabályok szerinti 
eredmény nem vonható el, nem osztható fel, azt kizárólag a jelen okiratban 
meghatározott céltevékenységek megvalósítására lehet fordítani.  

 
 
9. A társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja 
 
 A társaság ügyvezetője Jungvirthné Bús Erzsébet 2890 Tata Perényi u. 29. szám alatti lakos. 

Az alapító az ügyvezető megbízatását 2012. november hó 01. napjától 2017. október 31. 
napjáig határozta meg.  

 
 Az ügyvezető a Társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, 

vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatával 
megegyező módon. 

 
 A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában képviseleti joggal felruházott 

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

jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között gyakorolja. Ez 
a korlátozás azonban csak a Társaság belső viszonyaira érvényes, harmadik féllel szemben 
hatálytalan. 

 
 Az ügyvezető a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt 

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

 
 A Társaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. A 

kijelölés határozott időre, legfeljebb öt üzleti évre (az üzleti évet lezáró taggyűlés napjáig, 
legfeljebb azonban az üzleti évet követő május hó 31. napjáig) szól. 

 
 Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyet a vezető állású 

munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes 
megszegésével okozott kárért – a munkaviszonyból következő felelősségén túl a polgári jog 
szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel is tartozik. 

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

 
 Az ügyvezető feladatai különösen 
 

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

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

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

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

i) a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat, 
j) felvilágosítást ad az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a 

Társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti 
könyvekbe, iratokba való betekintést, 

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

l) intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet az Alapító Okirat nem utal az Alapító, a 
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Felügyelő Bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe. 
 
  9/A.  A cégvezető  
 
  9/A.1. A társaságnál az ügyvezető  tevékenységének segítése és helyettesítése érdekében 
             1 (egy) cégvezető működik. A cégvezető a társaság olyan munkavállalója, aki az  
              ügyvezető  rendelkezései és utasításai alapján látja el a feladatait.   
 
  9/A.2. A társaság alapítója felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét arra, hogy a cégvezetőt a 
 társaság munkavállalói közül saját hatáskörében kinevezze és ennek során meg- 
            határozza a cégvezető megbízatási idejét és az ellátandó feladatait a Gt. vonatkozó 
            rendelkezései alapján.  
 
   9/A.3.A cégvezető vonatkozásában a munkáltató jogokat a társaság ügyvezetője gyakorolja. 
 
   9/A.4. A társaság cégvezetője általános képviseleti és önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.      
  
10. A Társaság Felügyelő Bizottsága 
 

A Társaságnál Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) létrehozása kötelező. A FEB három 
tagból áll, mely tagokat az Alapító határozott időre jelöli ki. A FEB tagok az alapító által 
meghatározott összegű díjazásban részesülnek. Ha jogszabályi rendelkezés következtében a 
Társaság munkavállalóinak legalább 1/3-os képviselete a Felügyelő Bizottságban 
megteremtendő, úgy a munkavállalói tagokkal a Felügyelő Bizottság legkevesebb 4 fősre 
kibővül. A munkavállalói FEB tagok választásáról, amennyiben ennek jogszabályi 
szükségessége felmerül, az SzMSz-ben kell rendelkezni. 
 
A FEB munkáját a tagjai közül választott elnök irányításával, a maga által készített ügyrend 
alapján végzi. Az ügyrendet az Alapító hagyja jóvá. A FEB üléseit az elnök hívja össze, 
amelyeken az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg 
kell hívni. 
 
A FEB tagjai a tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. 
Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a 
Társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak. 
10.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának az Alapító által kijelölt tagjai 
 

                       a)  Fekete Béla                                         a.n. Gerencsér Erzsébet 
                                                                           lakik:   2890 Tata, Jázmin u. 4. 
                      b)  Primász Rezső                                     a.n.Perlusz Gabriella                              
                                                                            lakik:  2890 Tata, Vértesszőlősi u. 93. 
                      c)  Tóth Endre                                          a.n. Juhász Sára                                                                                                           
                                                                            lakik:  2890 Tata, Keszthelyi út 2. 1. lh. 4/2.                              

 
       A felügyelő bizottság megbízatása 2013.  március 27. napjától 2018.  március 26. 
       napjáig szól. 
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         A FEB tagok a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy a személyükkel 
kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak 
fenn. 

                         A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai közül elnököt választ. 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. (3 tag) A 
Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.                   

 
                        Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél 

megjelölésével bármely tag, írásban kérheti az elnöktől, aki 8 napon belül köteles 
intézkedni a Felügyelő Bizottság 30napon belüli összehívásáról. Ha ennek nem tesz 
eleget, a tag maga is összehívhatja az ülést. 

                         A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre 
kiterjessze. 

                        Tagjai az Alapító képviselő testületi ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.     
 

10.2. A FEB jogköre 
 
  A FEB a Társaság ügyvezetését ellenőrzi. Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a 

közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Az ellenőrzései 
során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az Alapító figyelmét.  

 
                       Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető munkavállalóitól jelentést, 

felvilágosítást kérhet, munkájába a könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat. 
 
                        A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének 

napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden 
olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik. 

                        Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folyatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli köteles haladéktalanul az Alapító ülését összehívni.  

                        A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és a testületi ülés összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan 
jogszabálysértés illetve a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása illetve 
enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, avagy a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel. A képviselő testületet 30 napon belül össze 
kell hívni.  

 
11. A Társaság könyvvizsgálója 
 
 A Társaságnál könyvvizsgáló működtetése kötelező. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító 

határozott időre (legfeljebb 3 üzleti évre) bízza meg. A könyvvizsgáló az Alapító által 
meghatározott összegű díjazásban részesül. 
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 A Társaság könyvvizsgálójává a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy 
(ideértve a jogi személyt is) jelölhető ki. 

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

Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
11.1. A Társaság könyvvizsgálója 

 
Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg. 13-10-
040594, 2100 Gödöllő,  Hegedűs Gy. utca 2/a., kamarai nyilvántartási száma: 
001504) 
 
A könyvvizsgáló határozott idejű megbízatása 2010. szeptember 22. napjától 2015. 
31. napjáig szól. 
 
A könyvvizsgálatért személyében felelős: Kristóf Jánosné (an.: Valkó Rozália; 
könyvvizsgálói igazolvány száma: 001234) 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a. 
szám alatti lakos.  
 
A könyvvizsgáló a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy 
személyével kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett kizáró 
okok nem állnak fenn. 

 
11.2. A könyvvizsgáló jogköre 

 
A könyvvizsgáló a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági 
beszámolóinak ellenőrzését végzi. Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető 
munkavállalóitól adatokat kérhet, betekinthet az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a 
Társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti. Jelen lehet 
a FEB ülésein, az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjait tárgyaló ülésen részvétele 
kötelező. A könyvvizsgáló az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjaira vonatkozó 
előterjesztés, valamint a FEB elé kerülő gazdasági beszámolók adatainak 
valódiságát, jogszerűségét vizsgálni, és megállapításait írásban rögzíteni köteles. 
 
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentős 
vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető, illetve a FEB tagok vétkesen 
megszegik kötelezettségeiket, azt az Alapítónak jelezni köteles. Ha az Alapító az 
ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozz meg, a könyvvizsgáló 
erről és megállapításairól köteles értesíteni a Cégbíróságot. 

    
12. A Társaság megszűnése 
 
 A Társaság megszűnik:  

- ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 
- ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik vagy átalakul, 
- ha a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 
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- ha a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 
 
             A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 
 
 Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg – a felszámolási eljárás esetét kivéve – 

végelszámolásnak van helye. 
 
 A Társaság megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyonból az 

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

 
13. Vegyes rendelkezések 
 

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

13.2. tevékenységre vonatkozó vezető szervi döntéseket a Tatai Városi Televízió képújsága 
útján ismerteti meg az érintettekkel, a határozat vele való közlését követően ésszerű 
időn belül. Akire a döntés közvetlenül rendelkezést tartalmaz, azzal az ügyvezető a 
döntést postai úton kézbesített értesítéssel közli a döntés meghozatalától számított 15 
napon belül.  

 
13.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

biztosítása az ügyvezető feladata. Ennek keretében az ügyvezető köteles bárkinek 
betekintési lehetőséget biztosítani ezen iratokba. Ennek érdekében az ügyvezető a 
Társaság székhelyén ügyfélfogadási rendet alakít ki, amelyet tájékoztató táblán is 
megjelenít. 

 
13.4. A Társaság biztosítja működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, 

beszámolói megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezető a Tatai 
Városi Televízió képújságában rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a 
működés legfontosabb területeiről, szolgáltatásairól, azok igénybevételének 
módjáról. 
Az ügyvezető gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és  
 
közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai a Tatai Városi Televízió 
képújságában közzétételre kerüljenek. A 2011. évi CLXXV. törvény 46.§ (1) 
bekezdésében meghatározott adatok közzétételét a Társaság a Tatai Városi Televízió 
képújságában köteles megvalósítani.    
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13.5. A Társaság alapítójára, vezető tisztségviselőire, ügyvezetőjére, felügyelő bizottsági 
tagjaira és könyvvizsgálójára alkalmazni kell mind a mindenkor hatályos Gt., mint a 
 2011. évi CLXXV.   törvény, mind egyéb jogszabályok összeférhetetlenségre 
vonatkozó kogens rendelkezéseit, melyek az alábbiak: 

 
Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 2. pont], élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó), a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

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

   
  Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 
                         -a legfőbb szerv tagja,  a társaság ügyvezetője vagy cégvezetője  (ide nem értve a 

legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
-a társasággal a felügyelő bizottságban való közreműködésén kívüli más 
tevékenység kifejtésére  irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszaszabály másképp nem rendelkezik, 
-a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül  - kivéve a bárki által meg- 
  kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ,  
- az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
                         A társaság, vagy a  társaság  közhasznú szervezeti jogállásának 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 adóhiányt tárt fel, 
c. amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletbezárás intézkedést 
alkalmazott vagy üzletbezárást  helyettesítő bírságot alkalmazott,  
d. amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint  felfüggesztette vagy 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. 

 
                        Nem lehet a  társaság vezető tisztségviselője akivel kapcsolatban a a Ptk. 3. könyv 

22.§  (4)-(5) és (6) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak.    
 
  A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 
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részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval 
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet 
vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó 
szervezetben, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. 

 
  A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója [ Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 2. 

pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket. 

 
                        A Társaság a felelős személyt (ügyvezető), a támogatót , valamint e személyek 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével -  cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 
  A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [ Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 

2. pont] a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
 
  A fenti szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó 

igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 
 
  Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, annak tagja. Nem választható 

könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 2. pont], továbbá a 
Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 

 
                       Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat 

a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 
valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású 
munkavállalójára is alkalmazni kell. 

 
 A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján 

munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat 
el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3. 
könyv 129.§  (2) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 

 
  Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is 

megállapíthat. 
 
  Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a Társaság és – ha a Ptk. 3. könyv 211.§ 

(3) bekezdésében meghatározott tag gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet 
vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja. 

 
  A Társaság és annak Alapítója közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba 

foglalása szükséges. 
 
 

14. Záró rendelkezések 
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14.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a   2011. évi CLXXV.  törvény, 
a    2011. évi CLXXXIX törvény,  a  2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadóak. 

 
14.2. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a jelen okirat módosítását jóváhagyás és bejegyzés 

végett a Társaság köteles a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága felé a módosítást 
követő 30 napon belül bejelenteni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a módosítások a 
2006. évi V. törvény rendelkezései szerint hatályosulnak. 

 
 14.3. Az Alapító 177/2000. (XI.29.) számú Képviselő Testületi határozata alapján az 

Alapító a Társaságot kiemelten közhasznú minősítésű szervezetként kívánja 
működtetni, ennek alapján kéri a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot, mint 
Cégbíróságot, hogy a kiemelten közhasznúvá minősítésre vonatkozó eljárást 
lefolytatni szíveskedjen.  

  
Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Tata Város Önkormányzati Képviselő 
Testülete 95/2014. (V.5.) Tata Kt. számú határozatának figyelembevételével került megállapításra.  
 
Tata, 2014.  április    . 
       ………………………………………… 
        Az Alapító képviseletében  
                    Michl József polgármester        
 
Ellenjegyzem:------------------------------- 
                       Dr.Juhász László ügyvéd                                                                                                               
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
95/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratáró l 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Tatai Városgazda 
Nonprofit  Kft. alapítója a társaság Alapító Okiratát egységes szerkezetbe 
foglalja az alábbiak szerint: 
 

NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA  
 

 
Alulírott Alapító, mint a  Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 
Társaság) egyszemélyi Alapítója a  2013. évi V. törvény 3. könyve (továbbiakban: Ptk.),  az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján alapító okiratának hatályos szövegét módosította (vastag, 
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dőlt betű), mely alapján az alapító okirat hatályos szövegét -  a Tatai Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság beolvadására tekintettel - az alábbiakban állapítja meg:  
 
1./ A nonprofit Társaság célja 
 
 A jelen okirat 3./ pontjában megjelölt Alapító a helyi társadalom egyes közös 

szükségleteinek kielégítését nyereség, Tata Város fejlesztési céljainak megvalósítását- és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaság 
alapításával kívánja biztosítani. 

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

  
Tatai Városgazda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
  A Társaság rövidített neve: 
 
  Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 
   
 2.2. A Társaság székhelye: 
 
  2890 Tata,  Belterület 460/143 hrsz. 
   
 2.3.   Telephelye: 
 

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

 
 
3. A Társaság Alapítója 
 
 Tata Város Önkormányzata  székhelye:  2890 Tata, Kossuth tér 1. 
      képviseletében eljár: Tata Város Polgármestere 
 
 
4./ Az alapítás különös feltételei 
 

4.1. Az alapító a Társaság alapításával egyidőben megszűntette az Oktatástechnikai Központi 
Műhely (2890 Tata, Bercsényi u. 7.) költségvetési intézményét, és a Társaság a 
megszüntetett intézmény jogutódja.  
Az alapító 2012. december 31-i fordulónappal a Tatai Városfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű  Társaságot a Társaságba beolvasztotta és a Társaság   -  mint befogadó 
társaság -  a megszüntetésre került beolvadó társaság általános jogutódja. 
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4.2. Az alapító a Társasággal a közhasznú tevékenységek ellátásának feltételeiről hosszú távú 
szerződést kötött, mely szerződés a jelen okirat 1. számú mellékletét képezi. 

 
4.3. A Társaság a jelen okirat 1. számú mellékletét képező megállapodás alapján átvállalja 

Tata Város Önkormányzatának törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján más 
jogszabályban meghatározott feladataiból az alábbi tevékenységek végzését az alább 
részletezett körben és az 1. számú mellékletben szabályozott tartalommal:  

 
- egészségmegőrzés (parlagfű irtása); 
- kulturális tevékenység (általános iskolák részére oktatási eszközök készítése, a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához 
és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység (az önkormányzat felelősségi 
körébe tartozó munkákból) 
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- euroatlanti integráció elősegítése (a „kis lépések” népi diplomáciájával: 
testvérvárosi kapcsolatokból adódó egyes feladatok végrehajtása, Leonardo-
program stb.); 

-     más közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása 
       (valamennyi, cél szerinti tevékenységi kör esetében), 
-     település fejlesztés.  
 
Az Alapító megállapítja, hogy a fenti tevékenységek (továbbiakban: 
céltevékenységek) a  2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pont értelmében közhasznú 
tevékenységnek minősülnek.   A társaság által végzett tevékenységek közhasznú 
jellegének jogszabályi alapja: Magyarország  helyi önkormányzatairól  szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1-21. pontjai.  
 

4.4. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a 4.3./ pontban írt közhasznú céljai, cél 
szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A 
Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártok 
részére támogatást nem nyújt. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. 

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

 
5.1.    0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumósnövény termesztése 
5.2.  50119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
5.3.    0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
5.4.  0220 Fakitermelés 
5.5.   0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése  
5.6.  0240 Erdészeti szolgáltatás. 
5.7.   1610 Fűrészárugyártás. 
5.8.   1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása. 
5.9.  1624 Tároló fatermék gyártása. 
5.10.   1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
5.11.   5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. 
5.12.   5819 Egyéb kiadói tevékenység 
5.13.   1812 Nyomás /kivéve: napilap/ 
5.14.   1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
5.15.  1813 Nyomdai  előkészítő tevékenység 
5.16.  3240 Játékgyártás. 
5.17.  4311 Bontás 
5.18.  4312 Építési terület előkészítése  
5.19.  4313 Talajmintavétel, próbafúrás. 
5.20.  4120 Lakó és nem lakó épület építése 
5.21.  4299  Egyéb m.n.s. építés 
5.22. 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet építés 
5.23.  4211 Út, autópálya építése 
5.24.  4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
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5.25.  4321 Villanyszerelés. 
5.26.  4322 Víz-, gáz-, fűtés- légkondícionáló-szerelés 
5.27.  4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 
5.28. 4331 Vakolás 
5.29.  4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése. 
5.30.  4333 Padló-, falburkolás. 
5.31.  4334 Festés, üvegezés. 
5.32.  4339Egyéb befejező építés m.n.s. 
5.33.  5520 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás 
5.34.  5530 Kempingszolgáltatás 
5.35.  5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
5.36.  5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5.37.  5630 Italszolgáltatás 
5.38. 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
5.39.  9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása. 
5.40. 4941Közúti áruszállítás.. 
5.41. 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
                                                    üzemeltetése. 
5.42.  6832 Ingatlankezelés   
5.44. 8110 Építményüzemeltetés   
5.44.  7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése. 
5.45.    7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk 
                          kölcsönzése 
5.46. 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés. 
5.47. 7311 Reklámügynöki tevékenység 
5.66. 7312 Médiareklám 
5.67. 8121 Általános épülettakarítás 
5.68. 8122 Egyéb épület, ipari takarítás 
5.69. 8129  Egyéb takarítás 
5.70. 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
5.71. 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése.* 
5.72. 3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtése * (Főtevékenység) 
5.73. 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése 
5.74. 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.75. 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
5.76. 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés* 
5.77. 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.* 
5.78. 9102 Múzeumi tevékenység * 
5.79. 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
                                                 működtetése 
5.80. 9311 Sportlétesítmény működtetése.* 
5.81. 9319 Egyéb sporttevékenység.* 
5.82. 9329 M.n.s.  egyéb szórakoztatás,  szabadidős 
  tevékenység. 
5.83. 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás. 

  5.66.                                         9609  M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.* 
            5.67.                                          4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
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           5.68.                                        4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
           5.69.                                        4725  Ital-kiskereskedelem 
           5.70.                                        4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 
           5.71.                                        4778  Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
           5.72.                                        4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
           5.73.                                        4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
           5.74.                                        4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
           5.75.                                        0161 Növénytermesztési szolgáltatás 
           5.76.                                        8130 Zöldterület kezelés    
           5.77.                                        8010 Személybiztonsági tevékenység 
           5.78.                                        4222 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 
           5.79.                                        4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
           5.80.                                        7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
            5.81.                                           8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás       
            5.82                                           4110 Épület építési projekt szervezése 
            5.83                                           7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
            5.84                                           6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
            5.85                                           6831 Ingatlanügynöki tevékenység 
            5.86                                           7021 PR, kommunikáció 
            5.87                                          7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
            5.88                                          7320 Piac, közvélemény-kutatás 
            5.89                                           8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
            5.90                                          7010 Üzletvezetés 
            5.91                                          5813 Napilapkiadás 
            5.92                                          5829 Egyéb szoftverkiadás 
            5.93                                          5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 
            5.94                                          6010 Rádióműsor-szolgáltatás 
            5.95                                          6201 Számítógépes programozás 
            5.96                                           6312 Világháló-portál szolgáltatás 
            5.97                                          7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
 tevékenység 
            5.98                                          7820 Munkaerőkölcsönzés         
            5.99                                          9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület 
                                                                      működtetése                    
                                   
 A Társaság a fenti tevékenységi körök közül a hatósági engedélyköteles tevékenységeket 

csak a szükséges engedélyek beszerzése után gyakorolja, illetve a részben engedélyköteles 
tevékenységeket engedély híján csak engedélymentes részükben gyakorolja. 

 
A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia.  
 
Az Alapító Okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységi köröket a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdése teszi önkormányzati feladattá. (műemlékvédelem: 
9102, Múzeumi tevékenység ,9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése,  
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése,  3811 Nem veszélyes hulladékgyűjtése,   3812 Veszélyes 
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hulladék gyűjtése , 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, 3822 Veszélyes 
hulladék kezelése, ártalmatlanítása , 3900 Szennyeződésmentesítés,  egyéb  hulladékkezelés,  9499  
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,   9104  Növény, állatkert, természetvédelmi terület 
működtetése,  9311 Sportlétesítmény működtetése  , 9319 Egyéb sporttevékenység ). 
 
A közhasznú tevékenységi körök közül a 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3900 TEÁOR számmal 
jelöltek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26 § c, pontjának 9./ 
alpontja, a 9311, 9319 TEÁOR számmal jelölteket a Khtv. 26 § c, pontjának 14./ alpontja, a 9104 
TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 6./ alpontja alapján, a 9102, 9103  TEÁOR 
számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 7./ alpontja, a 9499 TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, 
pontjának 11./ alpontja, míg a 9609 TEÁOR számmal jelölt a Khtv. 26 § c, pontjának 20./ alpontja 
alapján minősül közhasznúnak.                                     
 
A Társaság fenti tevékenységi körei közül a *-gal megjelöltek közhasznú tevékenységnek 
minősülnek. A társaság fő tevékenysége a 3811'08. Hulladékgyűjtés, kezelés tevékenység. 
 
 
6./ A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetétje 
 
 6.1. A Társaság törzstőkéje:  
 
  A Társaság törzstőkéje a tőketartalék felhasználásával végrehajtott tőkeemelést 

követően  16.310.000 Ft, azaz  tizenhatmillió-háromszáz-tízezer forint. 
 
 6.2. Az Alapító törzsbetétje 
 
  A Társaság törzstőkéjét teljes mértékben az Alapító törzsbetétje szolgáltatta. 

 Az Alapító törzsbetétjének összetétele a Társaság törzstőkéjével azonos, az Alapító 
üzletrésze 100 % mértékű. 
 

7.  Az Alapító jogai és kötelezettségei 
 

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

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

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

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

e) az éves üzleti terv jóváhagyása, 
f) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, 
g) a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
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h) a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok díjazásának 
megállapítása, 

i) az SzMSz mellékleteként a Felügyelő Bizottság – maga által megállapított – ügyrendjének 
jóváhagyása, 

j) a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
k) olyam szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke legalább 

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

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

m) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, 
n) az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, 
o) a Társaság egyesülésének, beolvadásának, megszűnésének, szétválásának, gazdasági 

társasággá valló alakulásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, 
illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés, 

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

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

 
Az Alapító jelen szerződés szerinti jogait gyakorolni és kötelezettségeit teljesíteni az Alapító 
legfőbb szerve, Tata Város Önkormányzati képviselő testülete jogosult és köteles. Tata 
Város Önkormányzati Képviselő Testülete a rá vonatkozó jogszabályok és saját szervezeti és 
működési szabályzata alapján tartja üléseit, hozza határozatait. Az  

 
Törölt rendelkezés  

 
Az Alapító értesítése alapján az ügyvezető az Önkormányzat Képviselő Testülete azon 
üléseinek időpontját és vonatkozó napirendjét, amely a Társaságot érintő bármely kérdéssel 
foglalkozik, az ülés időpontját megelőző 15 nappal közzéteszi a Tatai Városi Televízió 
képújságjában. A közzététel az ülés időpontját és a Társaságra vonatkozó napirendet 
tartalmazza. 
 Az Alapító a hatáskörébe utalt döntések meghozatala előtt köteles a Társaság Felügyelő 
Bizottságának és ügyvezetőjének a döntésre vonatkozó, írásbeli véleményét beszerezni. Az 
írásos vélemények nyilvánosak. 
A Társaság az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles 
készíteni. Az éves beszámolót - mely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő 
mellékletből áll -  az Alapító hagyja jóvá(módosított rendelkezés). A Társaság az éves 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít. 
 7.2. Az Alapító képviselő testülete a 7.1./ pontban nem szereplő, de alapítói döntést 

igénylő feladatok ellátásával Tata Város Polgármesterét bízza meg, aki e jogkörét az 
Alapítónak az adott feladat tartalma szerint illetékes Bizottsága, és a Társaság 
Felügyelő Bizottsága véleményének kikérése után gyakorolja. 

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

 
7.3.   Az Alapító illetve a Polgármester (továbbiakban együtt: vezetőszerv) köteles az 

ügyvezető rendelkezésére bocsátani a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, 
illetve testületi döntés esetén a döntést támogatók és ellenzők számarányát is 
tartalmazó határozatot, illetve az ezen adatok megállapítására alkalmas testületi ülési 
jegyzőkönyv kivonatot eredetiben, melynek alapján a  2011. évi CLXXV. törvény 
37.§ (2) bekezdés a.  pontjában szabályozott nyilvántartást köteles vezetni az 
ügyvezető. A vezetőszerv Társasággal kapcsolatos határozata a Társasággal és 
harmadik személlyel szemben mindaddig nem hatályosul, míg ezen közlési 
kötelezettségének a vezetőszerv nem tesz eleget. 

 
7.4. A Társaság közhasznú feladatainak ellátásából keletkezett veszteségének   

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

 
 7.5. Az Alapító ingyenes mellékszolgáltatásként vállalja, hogy 1997. március hó 01. 

napjától a társasági alkalmazottak és közhasznú munkások részére a műszaki és 
hatósági előírásoknak megfelelő telephelyeket biztosít. Ez a 2890 Tata, Belterület 
460/143 hrsz. szám alatti ingatlan jelenleg is használt része. Az így használatba adott 
ingatlanrészek karbantartásáról a Társaság kötelezettsége folyamatosan gondoskodni. 

 
8. Az üzletrész:  
 

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

 
 

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

 
 
9. A társaság ügyvezetése, a cégjegyzés módja 
 
 A társaság ügyvezetője Jungvirthné Bús Erzsébet 2890 Tata Perényi u. 29. szám alatti lakos. 

Az alapító az ügyvezető megbízatását 2012. november hó 01. napjától 2017. október 31. 
napjáig határozta meg.  

 
 Az ügyvezető a Társaságot akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, 

vagy nyomtatott cégszöveg alá nevét önállóan írja a hiteles cégaláírási nyilatkozatával 
megegyező módon. 
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 A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában képviseleti joggal felruházott 

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

             
            Társaság képviselete és ügyeinek intézése az ügyvezető feladata. Az ügyvezető a képviseleti 

jogot az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között gyakorolja. Ez 
a korlátozás azonban csak a Társaság belső viszonyaira érvényes, harmadik féllel szemben 
hatálytalan. 

 
 Az ügyvezető a képviseleti jogkörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt 

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

 
 A Társaság ügyvezetőjének csak büntetlen előéletű, magyar állampolgár jelölhető ki. A 

kijelölés határozott időre, legfeljebb öt üzleti évre (az üzleti évet lezáró taggyűlés napjáig, 
legfeljebb azonban az üzleti évet követő május hó 31. napjáig) szól. 

 
 Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyet a vezető állású 

munkavállalótól elvárható gondossággal köteles teljesíteni. Kötelezettségének vétkes 
megszegésével okozott kárért – a munkaviszonyból következő felelősségén túl a polgári jog 
szabályai szerint a Társaságnak kártérítési felelősséggel is tartozik. 

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

 
 Az ügyvezető feladatai különösen 
 

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

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

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

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

i) a cégbíróságnál bejelenti a Társaság bejegyzett adataiban bekövetkezett változásokat, 
j) felvilágosítást ad az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló részére a 
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Társaság ügyeiről és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, 
iratokba való betekintést, 

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

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

 
  9/A.  A cégvezető  
 
  9/A.1. A társaságnál az ügyvezető  tevékenységének segítése és helyettesítése érdekében 
             1 (egy) cégvezető működik. A cégvezető a társaság olyan munkavállalója, aki az  
              ügyvezető  rendelkezései és utasításai alapján látja el a feladatait.   
 
  9/A.2. A társaság alapítója felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét arra, hogy a cégvezetőt a 
 társaság munkavállalói közül saját hatáskörében kinevezze és ennek során meg- 
            határozza a cégvezető megbízatási idejét és az ellátandó feladatait a Gt. vonatkozó 
            rendelkezései alapján.  
 
   9/A.3.A cégvezető vonatkozásában a munkáltató jogokat a társaság ügyvezetője gyakorolja. 
 
   9/A.4. A társaság cégvezetője általános képviseleti és önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.      
  
10. A Társaság Felügyelő Bizottsága 
 

A Társaságnál Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FEB) létrehozása kötelező. A FEB három 
tagból áll, mely tagokat az Alapító határozott időre jelöli ki. A FEB tagok az alapító által 
meghatározott összegű díjazásban részesülnek. Ha jogszabályi rendelkezés következtében a 
Társaság munkavállalóinak legalább 1/3-os képviselete a Felügyelő Bizottságban 
megteremtendő, úgy a munkavállalói tagokkal a Felügyelő Bizottság legkevesebb 4 fősre 
kibővül. A munkavállalói FEB tagok választásáról, amennyiben ennek jogszabályi 
szükségessége felmerül, az SzMSz-ben kell rendelkezni. 
 
A FEB munkáját a tagjai közül választott elnök irányításával, a maga által készített ügyrend 
alapján végzi. Az ügyrendet az Alapító hagyja jóvá. A FEB üléseit az elnök hívja össze, 
amelyeken az ügyvezető tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésekre a könyvvizsgálót is meg 
kell hívni. 
 
A FEB tagjai a tisztségüktől elvárható gondossággal kötelesek feladatukat ellátni. 
Kötelezettségük vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a 
Társaságnak kártérítési felelősséggel tartoznak. 
10.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának az Alapító által kijelölt tagjai 
 

                       a)  Fekete Béla                                         a.n. Gerencsér Erzsébet 
                                                                           lakik:   2890 Tata, Jázmin u. 4. 
                      b)  Primász Rezső                                     a.n.Perlusz Gabriella                              
                                                                            lakik:  2890 Tata, Vértesszőlősi u. 93. 
                      c)  Tóth Endre                                          a.n. Juhász Sára                                                                                                           



 76 

                                                                            lakik:  2890 Tata, Keszthelyi út 2. 1. lh. 4/2.                              
 
       A felügyelő bizottság megbízatása 2013.  március 27. napjától 2018.  március 26. 
       napjáig szól. 
 

         A FEB tagok a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzítik, hogy a személyükkel 
kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett kizáró okok nem állnak 
fenn. 

                         A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai közül elnököt választ. 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. (3 tag) A 
Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.                   

 
                        Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és cél 

megjelölésével bármely tag, írásban kérheti az elnöktől, aki 8 napon belül köteles 
intézkedni a Felügyelő Bizottság 30napon belüli összehívásáról. Ha ennek nem tesz 
eleget, a tag maga is összehívhatja az ülést. 

                         A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre 
kiterjessze. 

                        Tagjai az Alapító képviselő testületi ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.     
 

10.2. A FEB jogköre 
 
  A FEB a Társaság ügyvezetését ellenőrzi. Kiemelten köteles figyelemmel kísérni a 

közhasznú tevékenység végzésére megkötött szerződések teljesítését. Az ellenőrzései 
során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az Alapító figyelmét.  

 
                       Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető munkavállalóitól jelentést, 

felvilágosítást kérhet, munkájába a könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat. 
 
                        A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének 

napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden 
olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik. 

                        Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folyatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli köteles haladéktalanul az Alapító ülését összehívni.  

                        A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és a testületi ülés összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan 
jogszabálysértés illetve a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása illetve 
enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé, avagy a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel. A képviselő testületet 30 napon belül össze 
kell hívni.  

 
11. A Társaság könyvvizsgálója 
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 A Társaságnál könyvvizsgáló működtetése kötelező. A Társaság könyvvizsgálóját az Alapító 

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

 
 A Társaság könyvvizsgálójává a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy 

(ideértve a jogi személyt is) jelölhető ki. 
 
 A könyvvizsgáló feladatát tisztségétől elvárható gondossággal köteles ellátni. 
 Kötelezettsége vétkes megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint a 

Társaságnak kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
11.1. A Társaság könyvvizsgálója 

 
Law on Conto Könyvvizsgáló Zártkörűen működő Részvénytársaság (Cg. 13-10-
040594, 2100 Gödöllő,  Hegedűs Gy. utca 2/a., kamarai nyilvántartási száma: 
001504) 
 
A könyvvizsgáló határozott idejű megbízatása 2010. szeptember 22. napjától 2015. 
31. napjáig szól. 
 
A könyvvizsgálatért személyében felelős: Kristóf Jánosné (an.: Valkó Rozália; 
könyvvizsgálói igazolvány száma: 001234) 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. utca 2/a. 
szám alatti lakos.  
 
A könyvvizsgáló a mellékelt elfogadó nyilatkozatban írásban rögzíti, hogy 
személyével kapcsolatban a Gt-ben, illetve más jogszabályban részletezett kizáró 
okok nem állnak fenn. 

 
11.2. A könyvvizsgáló jogköre 

 
A könyvvizsgáló a Társaság mérlegének, vagyonkimutatásának, gazdasági 
beszámolóinak ellenőrzését végzi. Vizsgálataihoz az ügyvezetőtől, a Társaság vezető 
munkavállalóitól adatokat kérhet, betekinthet az üzleti könyvekbe, szerződésekbe, a 
Társaság pénztárát, értékpapír-, árukészleteit, bankszámláját ellenőrizheti. Jelen lehet 
a FEB ülésein, az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjait tárgyaló ülésen részvétele 
kötelező. A könyvvizsgáló az Alapító Okirat 7.1./ b./, c./ e./ pontjaira vonatkozó 
előterjesztés, valamint a FEB elé kerülő gazdasági beszámolók adatainak 
valódiságát, jogszerűségét vizsgálni, és megállapításait írásban rögzíteni köteles. 
 
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaságnál jelentős 
vagyonvesztés veszélye áll fenn, vagy az ügyvezető, illetve a FEB tagok vétkesen 
megszegik kötelezettségeiket, azt az Alapítónak jelezni köteles. Ha az Alapító az 
ilyen jelzésre a szükséges döntéseket haladéktalanul nem hozz meg, a könyvvizsgáló 
erről és megállapításairól köteles értesíteni a Cégbíróságot. 

    
12. A Társaság megszűnése 
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 A Társaság megszűnik:  

- ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését, 
- ha más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik vagy átalakul, 
- ha a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, 
- ha a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 

 
             A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 
 
 Ha a társaság jogutód nélkül szűnik meg – a felszámolási eljárás esetét kivéve – 

végelszámolásnak van helye. 
 
 A Társaság megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után megmaradó vagyonból az 

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

 
13. Vegyes rendelkezések 

 
13.1. Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a vezetőszerv azon döntései, határozatai, 

amelyek a Társaság operatív munkájához kapcsolódnak és a Társaság céltevékenységei 
operatív megvalósítását közvetlenül befolyásolják, az érintett lakosság nyilvánossága 
által megismerhetőek legyenek. Ennek érdekében az ügyvezető a  

13.2. tevékenységre vonatkozó vezető szervi döntéseket a Tatai Városi Televízió képújsága 
útján ismerteti meg az érintettekkel, a határozat vele való közlését követően ésszerű 
időn belül. Akire a döntés közvetlenül rendelkezést tartalmaz, azzal az ügyvezető a 
döntést postai úton kézbesített értesítéssel közli a döntés meghozatalától számított 15 
napon belül.  

 
13.3. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása 

az ügyvezető feladata. Ennek keretében az ügyvezető köteles bárkinek betekintési 
lehetőséget biztosítani ezen iratokba. Ennek érdekében az ügyvezető a Társaság 
székhelyén ügyfélfogadási rendet alakít ki, amelyet tájékoztató táblán is megjelenít. 

 
13.4. A Társaság biztosítja működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 

megismerésének a nyilvánosságát. Ennek érdekében az ügyvezető a Tatai Városi 
Televízió képújságában rendszeres tájékoztató közleményt jelentet meg a működés 
legfontosabb területeiről, szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról. 

Az ügyvezető gondoskodik továbbá arról is, hogy a Társaság éves beszámolójának és  
 
közhasznúsági jelentésének sarokszámai, megállapításai a Tatai Városi Televízió 
képújságában közzétételre kerüljenek. A 2011. évi CLXXV. törvény 46.§ (1) 
bekezdésében meghatározott adatok közzétételét a Társaság a Tatai Városi Televízió 
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képújságában köteles megvalósítani.    
 

13.5. A Társaság alapítójára, vezető tisztségviselőire, ügyvezetőjére, felügyelő bizottsági 
tagjaira és könyvvizsgálójára alkalmazni kell mind a mindenkor hatályos Gt., mint a 
 2011. évi CLXXV.   törvény, mind egyéb jogszabályok összeférhetetlenségre 
vonatkozó kogens rendelkezéseit, melyek az alábbiak: 

 
Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 2. pont], élettársa (a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó), a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

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

   
  Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 
                         -a legfőbb szerv tagja,  a társaság ügyvezetője vagy cégvezetője  (ide nem értve a 

legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
-a társasággal a felügyelő bizottságban való közreműködésén kívüli más 
tevékenység kifejtésére  irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszaszabály másképp nem rendelkezik, 
-a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül  - kivéve a bárki által meg- 
  kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ,  
- az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
                         A társaság, vagy a  társaság  közhasznú szervezeti jogállásának 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 adóhiányt tárt fel, 
c. amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletbezárás intézkedést 
alkalmazott vagy üzletbezárást  helyettesítő bírságot alkalmazott,  
d. amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint  felfüggesztette vagy 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. 

 
                        Nem lehet a  társaság vezető tisztségviselője akivel kapcsolatban a a Ptk. 3. könyv 

22.§  (4)-(5) és (6) bekezdésében foglalt körülmények fennállnak.    
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  A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 

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

 
  A vezető tisztségviselő és azok közeli hozzátartozója [ Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 2. 

pont] nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket. 

 
                        A Társaság a felelős személyt (ügyvezető), a támogatót , valamint e személyek 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével -  cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 
  A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [ Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 

2. pont] a Társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
 
  A fenti szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó 

igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni. 
 
  Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, annak tagja. Nem választható 

könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 8. könyv 1.§  1. és 2. pont], továbbá a 
Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 

 
                       Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat 

a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 
valamennyi tagjára (részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású 
munkavállalójára is alkalmazni kell. 

 
 A könyvvizsgálatért felelős személy a Társaság részére más megbízás alapján 

munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat 
el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. 3. 
könyv 129.§  (2) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 

 
  Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is 

megállapíthat. 
 
  Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg a Társaság és – ha a Ptk. 3. könyv 211.§ 

(3) bekezdésében meghatározott tag gazdálkodó szervezet – e gazdálkodó szervezet 
vezető tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja. 

 
  A Társaság és annak Alapítója közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba 

foglalása szükséges. 
 

14. Záró rendelkezések 
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14.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a   2011. évi CLXXV.  törvény, a    

2011. évi CLXXXIX törvény,  a  2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
14.2. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a jelen okirat módosítását jóváhagyás és bejegyzés 

végett a Társaság köteles a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága felé a módosítást 
követő 30 napon belül bejelenteni. Tudomásul veszi továbbá, hogy a módosítások a 
2006. évi V. törvény rendelkezései szerint hatályosulnak. 

 
 14.3. Az Alapító 177/2000. (XI.29.) számú Képviselő Testületi határozata alapján az 

Alapító a Társaságot kiemelten közhasznú minősítésű szervezetként kívánja 
működtetni, ennek alapján kéri a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságot, mint 
Cégbíróságot, hogy a kiemelten közhasznúvá minősítésre vonatkozó eljárást 
lefolytatni szíveskedjen.  

  
Az alapító okirat fentiek szerinti hatályos szövege a Tata Város Önkormányzati Képviselő 
Testülete 95/2014. (V.5.) Tata Kt. számú határozatának figyelembevételével került megállapításra.  
 
Tata, 2014.  április    . 
       ………………………………………… 
        Az Alapító képviseletében  
                    Michl József polgármester        
 
Ellenjegyzem:------------------------------- 
                       Dr.Juhász László ügyvéd                                                                                                               
 
 

Határid ő: értesítésre: 2014. május 31. 
Felelős:    Michl József polgármester 
        dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

10. N a p i r e n d :  
 

   a.) A Tatai Fényes Fürd ő Kft. m űködésével kapcsolatos 2013 évi  
      beszámoló  

       b.) A Tatai Fényes Fürd ő Kft. 2014. évi üzleti terve  
       Előterjeszt ő: Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető-igazgató 
       Előadó :  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

 
M i c h l  József polgármester  köszönti Krámerné Kozicz Marianna ügyvezető-
igazgatót, akinek megköszöni azt a munkát, amelyet  az elmúlt esztendőben 
végzett. Azt gondolja, a tavalyi esztendő nem csak az időjárásnak köszönhetően, 
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de mindenképpen kiemelkedő volt a Fényes fürdő életében. Talán a Tata kártya 
vonzása is most érett be, de szükség volt arra is, hogy az ügyvezető-igazgató 
asszony új vezetői stílussal, új szemlélettel tudta összefogni a munkát.  
Tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy osztottunk ki egy táblázatot az elmúlt évek 
szálláskihasználtságának összehasonlításáról, amelyet a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság kért. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke  
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú 6 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Kft. működésével kapcsolatos 2013 évi       
beszámolót, valamint a  Kft. 2014. évi üzleti tervét. Kiemeli, valóban mérföldkő 
volt a tavalyi év a Kft. életében. A bizottsági ülésen is felvetődött, hogy a tavalyi 
évi üzleti tervhez képest, jelentős változásokat látnak a jelen beszámolóban, ami 
nem a jelenlegi ügyvezető hibája, hiszen a tervezés és végrehajtás között volt az 
ügyvezető váltás. Úgy gondolja, amennyiben a későbbiekben ilyenre sor kerül, 
akkor egy üzleti terv módosítással kellene a testület felé élni. A 2014. évi üzleti 
terv alapja az a beruházás, amelyet tavaly decemberben a képviselő-testület 
jóváhagyott, illetve ez év januárjában, a 2014. évi önkormányzati költségvetésbe 
beruházásként elkülönített, biztosított, hogy a projekt megvalósulhasson. Bízik 
abban, hogy a közbeszerzés, illetve a megvalósítás még a szezon előtt elkészül. 
Köszöni a szállásokkal kapcsolatos áttekinthető táblázatot. Azt gondolja, a Kft-
nek ez az  egyik területe, ahol még vannak tartalékok, amelyhez az eszközök, 
állóeszközök bővítése, felújítása, a kapacitások jobb lekötése lehetőséget teremt 
ahhoz, hogy árbevétel szempontjából pozitívan tudjon működni a Kft. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő felhívja a figyelmet két dologra. Egyrészt, látható, a  
tavalyi, tavalyelőtti üzleti tervek megvalósulásából, ha a jelenlegi konstrukcióban 
nem történik változás, akkor 10-30 MFt-os éves veszteséget termel. Erre hívta fel 
a könyvvizsgálói jelentés is a figyelmet. Azt lehet látni, hogy néhány intézkedés 
és az időjárás az árbevételen mennyit javított, de a költségeket, beleértve az 
anyagjellegű ráfordításokat, illetve a személy jellegű ráfordításokat, nem nagyon 
csökkenthetők, az eredmény nagyságát az elérhető nettó árbevétel fogja 
meghatározni. Folyamatosan vizsgálni kell a működtetés lehetőségeit, s az új 
beruházás belépésével együtt is potenciálisan lehetőség van az értékesítés 
növelésére. Ha a Kft. saját tőkéjét vizsgáljuk, közel félmilliárdos saját tőkével 
rendelkezik, de ez a saját tőke 150 MFt-os nagyságrendet jelent, hiszen közel 
200 MFt-os negatív az eredménytartalék. Ehhez a bizonytalansági tényezőkhöz 
sorolja az értékelési tartalékot is, hiszen az értékelési tartalék akkor valós, ha a 
piac is ezt visszaigazolja. Elmondja, folyamatosan csökken a Kft. saját tőkéje, 
ezért is nagyobb figyelmet kell fordítani az elkövetkezendő időszak működésére, 
hiszen változatlanul nulla körüli üzemeltetési szintet nem tudják elérni még akkor 
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sem, ha jelentős beruházások valósultak meg, amelyek segítették az árbevétel 
növekedést, a jó idő mellett. Tudjuk azt, hideg vizes strandról lévén szó, jelentős 
kockázatot jelent az időjárási tényező is. 
 
H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester elmondja, áttekintve az elmúlt évi 
működés költségeit, látható, hogy  jelentős tétel volt a közüzemi díjak. Úgy tudja, 
az energiaszolgáltatás tekintetében sikerült valamilyen kompromisszumos 
megoldást tenni. Felhívja a figyelmet, még tovább kell törekedni arra, hogy 
lehetőség szerint, további költségmegtakarítások legyenek elérhetőek, ugyan úgy 
a 3 MFt-os víz, szennyvíz költségek területén is. Célszerű a vízfolyások, 
csőtörések mielőbbi kijavítása, valamint az egyéb lehetőségek racionális 
felhasználása, ami ezt a költségelemet is jelentősen csökkentheti. Az 
energiaköltségek tekintetében pedig ha szükséges, az energetikussal, további 
segítséget tudnak nyújtani. Ha most arra gondol, hogy a közvilágítás 
korszerűsítése lesz a városban, akkor azt is el tudja képzelni, hogy a Fényes 
fürdő területére is kerüljenek olyan jó állapotú világítótestek a csere folytán, 
amelyek a világítást növelik, az energiafelhasználást csökkentik. Hallotta azt is az 
Ügyvezető asszonytól, hogy cserépkályhát szeretne fűtésre használni az 
irodában, amelyben partner a Tatai Városgazda Kft.  Ez is jó példamutatás. 
A szállásokkal kapcsolatos számadatokból is az látható, hogy megérett a 
minőségi változás ideje, indokolt volt az a beruházás, amit szintén a Tatai 
Városgazda Kft-vel együttműködve végrehajtottak a fürdő területén.  
A számokat nézve, azt gondolja, ne írjuk le a májusi és a szeptemberi kiadások 
lehetőségét. Az a lehetőség, hogy az ökoturisztikai központ és a tanösvény 
megvalósul, új perspektívát nyit meg a Kft. előtt, amire nagyobb hangsúlyt 
lehetne fektetni. A szeptemberi szállás kiadások esetében pedig lehet, hogy 
változtatni kellene, nem csak az iskolák irányában, hanem más lehetőségeket 
keresve, mert ez az időszak céges rendezvények számára eléggé népszerűek.  
Biztos abban, a tanösvény létrejöttével még nagyobb lesz az érdeklődés, és 
akkor azok a számok, amelyek jó tendenciát mutatnak, tovább javulhatnak.   
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő egyetért az elhangzottakkal, és megerősíti, a 
hidegvizű stranddal kapcsolatosan nem várható óriási pozitív változás. Elmondja, 
a koncepciónak, amelyet a képviselő-testület elfogadott, volt még két lába, az 
egyik a tó horgászati hasznosítása, illetve a kajak, illetve csónakpálya 
rehabilitálása, s annak kihasználása. Emellett az önkormányzatnak van még egy 
lehetősége, amit szálláslehetőségként, illetve új elemként be lehetne emelni, ha 
megállapodás születik a HVDSZ ingatlanával kapcsolatosan, mert akkor az 
egész Fényes fürdő területe visszakerülhet a Kft. kezelésébe. Szükség van az 
árbevétel növelésére, de azt gondolja, a költségcsökkentés már elért arra a 
szintre, hogy ott már összességében nagyságrendi költségcsökkentést nem lát. A 
tulajdonosnak el kell végezni azokat a munkákat,  például a központi vezetékek 
cseréjét, mert enélkül nem lehet biztonságosan működni. Azt gondolja, az 



 84 

ügyvezető személyében olyan szakember van, aki szakmailag átlátja, precízen 
fel tudja építeni ezt a rendszert, és talán a pozitív, nullszaldós cég beszámolója 
nem tűnik nagy távolságnak. Gerébi Ákos képviselőtársa által említett 10-30 MFt-
os veszteség ledolgozható, ha a megfelelő lépések megtörténnek. A bizottsági 
ülésen azért is javasolták, hogy a tanösvény üzemeltetési koncepció 
kidolgozására kérjük fel a Kft. menedzsmentjét, hiszen ez egy első lépés annak 
érdekében, hogy esetlegesen a szezont kitolva tudnák rendezni. Azt gondolja, a 
tatai ökoturisztikai program megvalósulásával, remélhetőleg nagyobb tömegű 
látogatók Tatára való érkezése biztosíthatónak tűnik, akik nem elsősorban az 
ötcsillagos szállodákat fogják kedvelni, hanem az olcsóbb szállást és a kollégiumi 
szálláshelyek piacon lévő megjelenésével is lát egy bővülési  lehetőséget. Azt 
gondolja, a költségvetés helyzetétől függően az önkormányzatnak ezeket a 
projekteket megfelelő befektetésekkel támogatni kell, mert különben nem lesz 
bevétel. 
 
M i c h l  József polgármester  tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy tegnap 
lezajlott a közbeszerzés tárgyalásos része, a Fényes fürdő medencéinek 
felújítására vonatkozóan. Beszámol arról, sikerült talán egy olyan köztes 
megoldást találni, amelyben két medencének a teljes felújítására most, a másik 
két medencének pedig az ideiglenes felújítására kerül sor, valamint a 
vízgépészethez szükséges kiegészítő fejlesztések, javítások, karbantartások is 
megtörténnek. Ennek következtében várhatóan a strand nyitására sikerül 
biztosítani azt, hogy a tatai családok az idei évben is minél nagyobb létszámban 
tudják igénybe venni a Fényes-fürdő szolgáltatásait. A Tatai Városgazda Kft. 
elvégezte a szállások részleges felújítását, és kéri az ügyvezetőt, szervezzen 
meg  egy bejárást a képviselő-testület számára, hogy még mielőtt a 
beavatkozások elkezdődnek, szeretnék áttekinteni a területet, ami az 
ökoturisztikai fejlesztésre is vonatkozik, és folyamatában pedig több alkalommal 
is megtekintik a munkálatokat. 
 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a  Tatai Fényes Fürdő Kft. 
2013 évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata Fényes 
Fürdő Kft. 2013 évi beszámolóját – 12.017. EFt eredménnyel. 

 
melyet a képviselő-testület  jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
96/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. 2013 évi beszámolójáról 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata 
Fényes Fürdő Kft. 2013 évi beszámolóját – 12.017. EFt eredménnyel. 
 

Határid ő:   értesítésre: 2014. május 15. 
Felelős:    Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja a Tatai Fényes Fürdő Kft. 
2014. évi üzleti tervéről szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai Fényes 
Fürdő Kft. 2014. évi üzleti tervét 74.300 EFt tervezett bevétellel és 73.980 
EFt tervezett kiadással. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
97/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tatai Fényes Fürd ő Kft. 2014. évi üzleti tervér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai 
Fényes Fürdő Kft. 2014. évi üzleti tervét 74.300 EFt tervezett 
bevétellel és 73.980 EFt tervezett kiadással. 

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 15. 
Felelős:    Michl József polgármester 

               
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Fényes-fürdő területére 
történő beruházásokról szóló határozati javaslatot, 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Tatai Fényes Fürdő 
Kft. 2014. évben az üzemeltetési szerződés 7. pontjában biztosított fejlesztési 
összeget az alábbiakra fordítsa: 

1. Fogadóépület (porta,recepció) külső hőszigetelése       2.100.000 Ft+áfa 
2. Fogadóépület nyitott terasz hullámpala, korlát cseréje   1.500.000 Ft+áfa 
3. Magasnyomású mosó beszerzése( fóliás medencék tisztításához)  500.000 
Ft+áfa 
4. Szállásoltatás színvonalának fejlesztése      250.000 Ft+áfa 
5. vízteres cserépkályha építése                                300.000 Ft+áfa 
6. személyforgalom számláló rendszer                                 350.000 Ft+áfa 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
98/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Fényes-fürd ő területére történ ő beruházásokról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Tatai Fényes Fürdő 
Kft. 2014. évben az üzemeltetési szerződés 7. pontjában biztosított fejlesztési 
összeget az alábbiakra fordítsa: 

1. Fogadóépület (porta,recepció) külső hőszigetelése       2.100.000 Ft+áfa 
2. Fogadóépület nyitott terasz hullámpala, korlát cseréje   1.500.000 Ft+áfa 
3. Magasnyomású mosó beszerzése( fóliás medencék tisztításához)  500.000 
Ft+áfa 
4. Szállásoltatás színvonalának fejlesztése    250.000 Ft+áfa 
5. vízteres cserépkályha építése                               300.000 Ft+áfa 
6. személyforgalom számláló rendszer                                 350.000 Ft+áfa 

             
Határid ő: értesítésre: 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tata Kártya használatára 
kötött megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot, 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. Jóváhagyja az I/1-72/2014. sz. előterjesztés mellékletét képező 

Tata Város Önkormányzata, a Tatai Fényes Fürdő Kft. és a Tatai 
Városkapu Zrt. között megkötendő, a Tata Kártya használatára 
vonatkozó megállapodás módosítását. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
99/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tata Kártya használatára kötött megállapodás módo sításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. Jóváhagyja az I/1-72/2014. sz. előterjesztés mellékletét 
képező Tata Város Önkormányzata, a Tatai Fényes Fürdő Kft. 
és a Tatai Városkapu Zrt. között megkötendő, a Tata Kártya 
használatára vonatkozó megállapodás módosítását. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 

                Krámerné Kozicz Mariann ügyvezető 
 
 
 
M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja a KDOP-2.1.1/B-12-2012-
0046. számú pályázat keretében megvalósuló beruházás fenntartására 
vonatkozó üzemeltetési terv készítéséről szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tatai Fényes Fürdő 
Kft. ügyvezetőjét, hogy az Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai 
Fényes Fürdő területén című,  KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046. számú 
pályázat keretében megvalósuló beruházás jövőbeni üzemeltetésére 
vonatkozó tervet készítse el és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
100/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046. számú pályázat keretéb en megvalósuló 
beruházás fenntartására vonatkozó üzemeltetési terv  készítésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Tatai Fényes 
Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy az Ökoturisztikai tanösvény kialakítása 
a tatai Fényes Fürdő területén című,  KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046. 
számú pályázat keretében megvalósuló beruházás jövőbeni 
üzemeltetésére vonatkozó tervet készítse el és terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határid ő: értesítésre – 2014. május 15. 

                              Képviselő-testület elé terjesztésre - 2014. június 30. 
Felelős:   Krámerné Kozicz Mariann ügyvezető 
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11. N a p i r e n d :  
 

   A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 2014.évi üzleti te rve  I. olvasat.  
        Előterjeszt ő: Berczelly Attila vezérigazgató 
        Előadó:  Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető 
 

 
M i c h l  József polgármester  jelzi, Berczelly Attila vezérigazgató kérte a 
felmentését a napirend tárgyalásán való részvételtől, mert a fenntartásában 
működő gimnázium ballagása kezdődik ezekben a percekben, és ott kell jelen 
lennie.  
Az előterjesztés I. olvasatként kerül megtárgyalásra, a bizottsági döntéseknek 
megfelelően. 
Kérdés, hozzászólás hiányában, a napirend tárgyalását bezárja. 
 
 

12. N a p i r e n d :  
 

a.) Tata és Környéke Turisztikai Egyesület szakmai és p énzügyi  
           beszámolója  

          b.) A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület marketing-  és éves  
               feladatterve   
         Előterjeszt ő: Berczelly Attila az Egyesület Elnöke 
         Előadó:   Lakos Zsuzsa projekt koordinátor 

 
 
M i c h l  József  polgármester  tájékoztatja a testületet, hogy Magyarics Gábor 
TDM menedzser jelezte, hogy a napirend tárgyalásán nem tud jelen lenni. Jelzi, a 
taggyűlés elfogadta a 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, és a 2014. 
évre szóló szakmai és pénzügyi tervet is. 
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 6 tagja, egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja Tata és Környéke Turisztikai Egyesület  2013. évi beszámolót és a 
2014. évi szakmai és pénzügyi tervet.  
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K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a 
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület  2013. évi beszámolóját, valamint a 2014. évi 
szakmai és pénzügyi tervét. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő elmondja, elismerve a TDM szervezet tevékenységét 
felmerül benne, vajon jut-e közelebb ahhoz, hogy önfenntartó legyen? Felhívja a 
figyelmet, a támogatások és a kis arányú tagdíjból befolyó bevételek 
finanszírozzák a szervezet működését. Azt gondolja, ha lejárnak a projektek, 
hogy folyamatosan fenntartható tevékenység legyen, arra kell koncentrálni, hogy 
önfenntartóvá tudjuk tenni a szervezetet. Úgy gondolja, akkor korrekt, ha az 
önkormányzat mellett, azok a gazdasági szervezetek, akik egyébként üzleti 
alapon részesednek a projektek eredményéből, marketing eredményekből, 
amelyet a TDM szervezet biztosítani tud, hozzájárulnak a működéshez. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő mint a képviselő-testület által megbízott választmányi 
tag minden egyes fórumon elmondja azt, kevés olyan szervezet van, aki 
középtávon ennyire biztosítva érezheti pénzügyileg magát, mert a projektek 
fenntartása miatt 2018-ig., kb. 20 MFt körüli az a nagyságrend, ami a 
menedzsment fenntartására, illetve a marketingtevékenységhez szükséges. 
Ebből 15 MFt-ot biztosít az önkormányzat hosszú távon, és kb. 2,5 MFt körüli a 
tagdíj bevétel. Úgy gondolja, sok eredményt értek el, és komolyan veszik a tagok 
a tevékenységet, amelyet a felügyelő bizottság is megállapított. Azt gondolja, a 
hosszú távú bevételszerző tevékenységet meg kell oldani, mert a 
támogatásokból sokáig nem lehet működtetni ezt a szervezetet ilyen szinten, és 
nem cél, hogy csökkentsük a tevékenység pénzügyi szintjét. A bevételi forrásokat 
kell közösen megtalálni, vagy a tagdíj növelését kell tovább bővíteni, de biztos, 
hogy a tagság soha nem fogja teljes körűen működtetni, tehát az 
önkormányzatnak valamilyen szinten továbbra is pénzügyi erőforrásokat kell 
biztosítani. Az élet más területén, olyan önkormányzati feladatoknál, amelyet civil 
szervezetek, alapítványok végeznek, és az önkormányzat költségtakarékosan 
támogatni tud, itt is meg kell vizsgálni a turisztikai fejlesztéseinket milyen módon 
tudjuk hatékonyabban elvégeztetni az egyesülettel. Nem tartja 
elképzelhetetlennek, ha az egyesület felvállalna turisztikai projektek 
működtetését, az abból adódó bevételekkel talán középtávon önjáróvá tud válni. 
Bízik abban, hogy a központi pályázatok nem fognak csökkenni, és a jövőben is 
lesz lehetőség, hogy ezeket bővíteni tudjuk. 
  
M i c h l   József polgármester  elmondja, amikor ezt az egyesületet létrehozták, 
s abban a város is szerepet vállalt, akkor azt vállalták, hogy a mostani projekt 
időszakban, évente 15 MFt-tal támogatják a szervezet működését. A tagok pedig 
azt vállalták, hogy további 5 MFt-tal kiegészítik. Azt gondolja, magunk elé azt a 
célt tűzhetnénk ki, és talán ez az irány valamelyest látszik is, hogy talán 
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megvalósulhat, hogy az önkormányzat a 15 MFt-ot továbbra is minden évben 
odaadja, de azt várja el, hogy a város turisztikából származó adóbevétele akár az 
IFA-ra gondol, akár egyéb adóformákra, ezt a 15 MFt-ot folyamatosan haladja 
meg, sőt nőjön. A jó az lenne, ha százalékos arányban az önkormányzatnak 
mindig kevesebbet kellene adnia erre a területre, de viszont a valóságos 
összeget nem akarjuk csökkenteni. Ebből láthatná minden tatai, hogy ennek volt 
értelme, és megmozdult a tatai turisztikai terület gazdaságossága, és Tata sokkal 
jobban rákerült a turizmus térképére. Ezt több olyan beruházás is segíti, mint 
például az ökoturisztikai központ elkészülte, ami országos jelentőségű fejlesztés. 
A kerékpár úttal kapcsolatban elmondja, úgy tűnik a Tata – Dunaalmás szakaszra 
is a két település pályázatából fakadóan már komoly összegek állnak 
rendelkezésre, és ha minden feltétel teljesül, akkor ez a pénz lehívható, és Tata 
is benyújtja az erre vonatkozó igényét. Azokat a fejlesztéseket, amelyhez a város 
kell, azt folyamatosan megteszik. Nagy feladat még az Eszterházy kastély jövője, 
amire az állammal közösen kell a megoldást megtalálni, de a napokban 
elhangzott hírekből azt lehetett hallani, végre a tatai kastély következik a kastély 
felújítási sorban. Jelzi, mindig számítanak a tatai vállalkozásokra, akik a 
turisztikában érdekeltek, mert nélkülük nem hajlandó és nem is tudja az 
önkormányzat ezt a területet fejleszteni. Az ő anyagi hozzájárulásuk is kell ehhez 
a munkához. Azt gondolja, jó döntést hozott korábban a testület, és jól is 
menedzseljük e feladatot, e terület fejlődését. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolójára vonatkozó 
határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját az I/1-
95/2014. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
101/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2013. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolója  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját az 
I/1-95/2014. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
Határid ő:  2014. május 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
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                              dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a  Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület marketing és éves feladattervéről szóló határozati 
javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 2014. évi szakmai feladat és pénzügyi tervét az I/1-
95/2014. sz.  előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
102/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

 A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület marketing  és éves feladattervér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Tata és Környéke 
Turisztikai Egyesület 2014. évi szakmai feladat és pénzügyi tervét az 
I/1-95/2014. sz.  előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
Határid ő: 2014. május 5. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 

 
 

13. N a p i r e n d :  
 

Tájékoztató az Eötvös József Gimnázium és Kollégium  2014. évi  
pénzügyi tervér ől 

        Előterjeszt ő: Berczelly Attila Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója 
        Előadó:       Lantainé Nagy Mária pénzügyi és városfejlesztési 

irodavezető  
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, a napirend tárgyalására meghívást kapott 
Barsi Éva igazgató asszony, de a ballagás miatt ő sem tud jelen lenni. 
Látható, hogy pénzügyi gondjai nincsenek a gimnáziumnak, sőt nagyon jó anyagi 
kondícióban működik a gimnázium és kollégium. 
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit.  
 
B o r s ó   Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság is megállapította, jó szerződés köttetett akkor, amikor az 
iskolának ez irányú fenntartásával kapcsolatos költségvetési bevételeket a 
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Minisztérium vállalta. Úgy gondolja, emellett fontos megemlíteni azt a szakmai 
munkát, amit a gimnázium, illetve a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója, mint 
fenntartó elvégez. A személyes figyelés, és költségtakarékos gazdálkodás 
elengedhetetlen feltétele bizonyos tevékenységeknek, mint például az Arany 
János Tehetséggondozó rendszer előfinanszírozásos ügyei, mert ebből a 
„nyereségből” tudja finanszírozni, és nem szorul az önkormányzat pénzügyi 
támogatására. A bizottság jelenlévő 4 tagja, egyhangú, 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a gimnázium 2014. évi pénzügyi tevéről szóló tájékoztatót. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke jelzi, a 
bizottság is megállapította, hogy jó kondícióval vette ezt az évet is a gimnázium 
és kollégium. A több éves igényt, kérést, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója, 
mint a gimnázium fenntartója most is jelezte, hogy egy intézményi referenst 
szeretne alkalmazni. Az idén nyílik lehetőség a pénzmaradványból egy személy 
felvételére, és így ez a kérdés is megoldódik. 
A bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a tájékoztatót. 
  
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
Eötvös J. Gimnázium és Kollégium 2014. évi pénzügyi tervéről szóló tájékoztató 
elfogadását, 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen 
szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
103/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

az Eötvös J. Gimnázium és Kollégium 2014. évi pénzü gyi tervér ől szóló 
tájékoztató elfogadásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium 2014. évi pénzügyi tervéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 

 
Határid ő:   2014. május 6. értesítésre 
Felelős:      Michl József polgármester 

 
 
 

14. N a p i r e n d :  
 

A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagin tézményének   
átszervezése  
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       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:    Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy 
létszámváltoztatásra kért egyetértő nyilatkozatot a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerülete. 
Kérdés nem lévén, felkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen 
szavazattal támogatja a létszámbővítést. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő megemlíti, hogy két éve a kormányhivatal az iskolák 
és tagintézmények beiskolázási körzeteit megváltoztatta, ami az önkormányzat 
korábbi gyakorlatától részben eltérő, s amit sérelmeznek a választókerületében 
élő polgárok egy része. A Jázmin utcai tagintézménnyel kapcsolatosan a Bacsó 
B. lakótelep kikerült a kötelező beiratkozási körzetből, pedig az ott lakóknak ez az 
iskola gyalogosan 5-10 perces távolság. Szeretnék, ha valamilyen módon ez 
visszakerülne. Javasolja a testületnek, kérjük meg a tankerület igazgatóját, 
tekintsék át, és az életszerűséghez igazítva próbálják megoldani, hogy ez 
kevésbé legyen probléma az ott lakók számára. 
 
M i c h l  József polgármester  köszöni a jelzést, és levélben megkeresi a 
tankerület igazgatóját, és az eredményről tájékoztatást ad majd a képviselő-
testületnek.  
 
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a Vaszary János Általános Iskola 
Jázmin Utcai Tagintézményének átszervezéséről szóló határozati javaslat A.) 
variációját, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Vaszary János 
Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének átszervezésével, mely 
alapján a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézménye 
által felvehető maximális gyermeklétszám 208 főről 225 főre emelkedik.  
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
104/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagin tézményének 
átszervezésér ől 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Vaszary 
János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézményének 
átszervezésével, mely alapján a Vaszary János Általános Iskola 
Jázmin Utcai Tagintézménye által felvehető maximális 
gyermeklétszám 208 főről 225 főre emelkedik.  

 
Határid ő:  értesítésre: 2015. május 5. 
Felelős :    Michl József polgármester 

 
 

15. N a p i r e n d :  
 

A Pannon Egyetem és Tata Város Önkormányzata között  
együttm űködési megállapodás létrehozása  

        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
        Előadó:    Keresztesné Csizmók Ágnes intézményi referens 
 
M i c h l  József polgármester  utal az októberi testületi ülésre, ahol tárgyalták 
azt az előterjesztést, amely a város és a felsőoktatás kapcsolatának további 
fejlesztési lehetőségeiről szólt. Dr. Maróti György tanár úr készítette az anyagot, 
amelyet támogatólag fogadott el a képviselő-testület. Most az első konkrétum van 
a testület előtt, személyesen is több alkalommal egyeztetett Fridler rektor úrral a 
Pannon Egyetem rektorával, aki nyitottságot mutatott az együttműködésre, sőt 
kezdeményezője is volt, hiszen ez az anyag is tartalmazza, régi kapcsolata van a 
Pannon Egyetemmel az Eötvös J. Gimnáziumon keresztül. Javasolja, a 
képviselő-testület támogassa a Pannon Egyetem és a város közötti 
együttműködési megállapodást. Tájékoztatásul elmondja, a Pannon Egyetemi 
Tanács is támogatólag nyilatkozott erről az anyagról. 
Kérdés nem lévén, megkéri a két bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok 
véleményeit. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazatával 
elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. Megemlíti, és a 
bizottsági ülésen is elhangzott, más egyetem, főiskola részéről is körvonalazódik 
egy olyan megállapodás a várossal, hogy a turisztikai képzéshez kapcsolódóan, 
hasonló gyakorló helyszínként szeretnék Tatát bevonni a felsőfokú képzésbe. 
Ennek előkészülete folyamatban van. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Pannon Egyetemmel kötendő együttműködési megállapodást. 
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M i c h l  József polgármester  elmondja, ez az első együttműködési 
megállapodás, és olyan alkalmat keresnek, ahol a diákok jelenlétében tudják 
aláírni az együttműködési megállapodást, és hol kéri majd a Rektor urat, mutassa 
is be az egyetem és Tata közötti együttműködés lehetőségét. Reményeink 
szerint első körben egy műszaki-informatikus képzés első két félévének Tatán 
való teljesítésére nyílna lehetőség, ami egy újfajta felsőoktatási konstrukciót is 
jelentene egyben. Reméli, a hátralévő egy évben ezt a munkát el tudjuk végezni, 
és a jövő évben már ünnepelhetjük, hogy Tatán is elindul ilyen formában a 
nappali tagozatos felsőoktatási képzés. 
 
Hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra bocsátja  a Pannon Egyetem és 
Tata Város Önkormányzata között együttműködési megállapodás létrehozásáról 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pannon 
Egyetem és Tata Város Önkormányzata között kötendő együttműködési 
megállapodás létrehozását, melyet az I/I-80/2014 sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal elfogad, és egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
105/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Pannon Egyetem és Tata Város Önkormányzata között e gyüttm űködési 
megállapodás létrehozásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Pannon 
Egyetem és Tata Város Önkormányzata között kötendő 
együttműködési megállapodás létrehozását, melyet az I/I-80/2014 sz. 
előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogad, és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:  2014. május 7. 
Felelős:    Michl József polgármester  

  
 

16. N a p i r e n d :  
 

Köznevelési intézmények átszervezésére irányuló kez deményezés  
       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó :         Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                             Takács Zoltán  személyügyi referens 
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M i c h l  József polgármester  elmondja, a képviselő-testület korábban elvégzett 
már olyan fejlesztéseket, amely következtében több óvodát összevontak, és egy 
intézménnyé alakították. Ilyen a Bartók Béla Óvoda, ahová a korábbi Almási úti 
óvodát vonták össze. Ahhoz, hogy az óvodapedagógusi szint, és a szakmai 
fejlesztés is továbbvihető legyen, ahhoz javasolja, gondolják végig két további 
összevonás lehetőségét. Az önkormányzatunk korábban pályázatot írt ki a Tatai 
Szivárvány Óvoda és az Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda intézményvezetői 
beosztására. Érkezett be pályázat, de a jelöltek pályázataikat visszavonták, ezért 
talán időszerűvé is válik az átszervezés kérdésének felgyorsítása.  
Javasolja a Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda beolvadását a Tatai Geszti 
Óvodába, illetve a Tatai Szivárvány Óvoda beolvadását a Tatai Kincseskert 
Óvodába. Mind a négy intézményvezetővel tárgyaltak, és mindegyikőjük 
támogatólag nyilatkozott, és jelezték, ebben az összevonásban az intézmények 
fejlesztési lehetőségét látják, s mindegyikőjük elfogadta ennek az ötletnek az 
ésszerűségét, és támogatták. A törvény értelmében május végéig van lehetősége 
az önkormányzatnak átszervezésről döntést hozni. Kéri a képviselőtársak 
döntését, és akkor a májusi testületi ülésünkön a végleges döntést meg tudjuk 
hozni. 
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság a ma reggeli rendkívüli ülésén tárgyalta meg az 
előterjesztést, és ahogy a Polgármester úr is említette, a kialakult helyzet miatt 
kellett ezt meglépni, hiszen a törvény által előírt kötelezettséget, hogy az 
átszervezést a májusi testületi ülésre be lehessen terjeszteni, a véleményező kör, 
a szülői munkaközösség, az óvodapedagógusi kör véleményét ki kell kérni. A 
bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az 
előterjesztés határozati javaslatát.  
 
G e r é b i   Ákos képvisel ő felhívja a figyelmet, hogy a kialakult helyzetet érti, 
de az előterjesztés nem foglalkozik a szakmai, tartalmi üggyel. A technikát leírja, 
ami a jogszabályból adódik, de rövid az idő. Akkor tudja a döntést támogatni, ha 
egyrészt az érintettek egyetértenek vele, másrészt pedig valós eredményeket hoz 
az összevonás az óvodapedagógiai munkát illetve a gyerekek nevelését, 
oktatását érintően. Nagyon sok átszervezést megéltek már amióta az 
önkormányzatok működnek, és nem mindig hozták meg azokat az 
eredményeket, amelyeket reméltek, bár bizonyos anyagi eredményeket igen. 
 
M i c h l  József polgármester  jó példaként említi a Bartók Béla Óvoda és a 
Kuckó Óvoda összevonását, mert szerinte jól sikerült konstrukció volt. Itt más 
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dologról van szó, de olyan előnyt is hordoz ez az összevonás, hogy például 
státusznövekedésre is lesz lehetőség, ami azt jelentheti, pedagógiai asszisztenst 
tudnak felvenni, s ezzel erősíteni tudják a munkát.  
Jelzi, amikor a javaslatot kidolgozták, azt vették figyelembe, korábban mely 
intézmények között, milyen kapcsolat volt, így a szakmai együttműködésre 
alapozva is tudták ezt megtenni. A Szivárvány Óvodának és a Kincseskert 
Óvodának az adminisztratív segítője azonos személy, tehát már van ilyen fajta 
együttműködés, és szakmai együttműködés is volt a két óvoda között. A 
Bergengócia Óvodánál pedig azt vették figyelembe, hogy egycsoportos, kicsi 
óvoda, ezért jó, ha van egy nagyobb „testvér”, aki a szakmai munkát segíteni, 
támogatni tudja. Hangsúlyozza, továbbra is azt szeretnék, hogy Agostyánban 
működjön az óvoda. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a két óvodára vonatkozó 
pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításáról szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tatai Szivárvány Óvoda 
/13/2014.(I.30) Tata Kt. határozat/, valamint a Tata-Agostyáni Bergengócia 
Óvoda /14/2014.(I.30) Tata Kt. határozat/ magasabb vezetői beosztás 
ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

106/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tatai Szivárvány 
Óvoda /13/2014.(I.30) Tata Kt. határozat/, valamint a Tata-Agostyáni 
Bergengócia Óvoda /14/2014.(I.30) Tata Kt. határozat/ magasabb 
vezetői beosztás ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 

  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Michl József polgármester 

 
 

M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a köznevelési intézmények 
(Tata-Agostyáni Bergengócia Óvoda és a Tatai Geszti Óvoda)  átszervezéséről 
szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 
vonatkozóan, hogy a Tata-Agostyáni Bergengócia Óvodát beolvadással 
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megszünteti, és azt a 2014/15-ös nevelési évtől kezdve a Tatai Geszti 
Óvoda tagintézményeként működteti tovább. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény átszervezésére 
vonatkozó döntés meghozatalához szükséges egyeztetéseket lefolytassa, 
valamint előkészítse az ehhez szükséges dokumentumokat. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
107/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

köznevelési intézmények átszervezésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 
vonatkozóan, hogy a Tata-Agostyáni Bergengócia Óvodát 
beolvadással megszünteti, és azt a 2014/15-ös nevelési évtől kezdve 
a Tatai Geszti Óvoda tagintézményeként működteti tovább. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény átszervezésére 
vonatkozó döntés meghozatalához szükséges egyeztetéseket 
lefolytassa, valamint előkészítse az ehhez szükséges 
dokumentumokat. 

  
Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős: Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester szavazásra bocsátja a köznevelési intézmények 
(Tatai Szivárvány Óvoda és Tatai Kincseskert Óvoda) átszervezéséről szóló 
határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 
vonatkozóan, hogy a Tatai Szivárvány Óvodát beolvadással megszünteti, 
és azt a 2014/15-ös nevelési évtől kezdve a Tatai Kincseskert Óvoda 
tagintézményeként működteti tovább. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény átszervezésére 
vonatkozó döntés meghozatalához szükséges egyeztetéseket lefolytassa, 
valamint előkészítse az ehhez szükséges dokumentumokat. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
108/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

köznevelési intézmények átszervezésér ől 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 
vonatkozóan, hogy a Tatai Szivárvány Óvodát beolvadással 
megszünteti, és azt a 2014/15-ös nevelési évtől kezdve a Tatai 
Kincseskert Óvoda tagintézményeként működteti tovább. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmény átszervezésére 
vonatkozó döntés meghozatalához szükséges egyeztetéseket 
lefolytassa, valamint előkészítse az ehhez szükséges 
dokumentumokat. 

  
Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős: Michl József polgármester 

 
 
 

17. N a p i r e n d :  
 

A tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet m űködtetésére vonatkozó 
feladat-ellátási el őszerződés  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 

      Előadó:    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                            Ősz Tibor intézményi referens 
 
 
M i c h l   József polgármester  utal a képviselő-testület februári ülésére, ahol 
tudomásul vette, hogy április 30-val dr. Kicska Zsuzsanna lemond a Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intézmény magasabb vezetői beosztásáról. A doktornő 
április 17-i levelében kérte önkormányzatunktól, támogassa, hogy a tatai 4.sz. 
házi gyermekorvosi praxisra vonatkozó feladatellátási előszerződést 
megköthesse. 
Javasolja, a képviselő-testület támogassa a kezdeményezést. 
 
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
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M i c h l  József polgármester  hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra 
bocsátja a  tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére 
vonatkozó előszerződésről szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
1. a tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

vonatkozóan feladat-ellátási előszerződést köt a GYÓGY-OKT 
Szolgáltató Kft-vel, a I/1-62/2014. sz. előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalommal. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
109/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet 
területi ellátási kötelezettségére vonatkozó el őszerződésről 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. a tatai 4. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

vonatkozóan feladat-ellátási előszerződést köt a GYÓGY-OKT 
Szolgáltató Kft-vel, a I/1-62/2014. sz. előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalommal. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős:   Michl József polgármester 

 
 
 

18. N a p i r e n d :  
 
 Együttm űködési megállapodás az Es őemberekért Egyesülettel  
      Előterjeszt ő: Michl József polgármester  
      Előadó:          Ősz Tibor intézményi referens 
      
A napirend tárgyalásán jelen van:  Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület 
Elnöke. 
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M i c h l  József polgármester  elmondja, több alkalommal is tapasztalhattuk, 
hogy szoros az együttműködésünk az Esőemberekért Egyesülettel. Köszönti 
Schenk Lászlónét az egyesület elnökét, aki azzal kereste meg, hogy kössünk 
együttműködési megállapodást, mellyel hivatalossá is tesszük az 
együttműködésünket. Jelzi, minden városunkban működő, nem önkormányzati 
fenntartású intézménnyel természetesnek vesszük az együttműködést.  
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság a ma reggeli rendkívüli ülésén tárgyalta meg az 
előterjesztést, és a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal 
támogatja az Esőemberekért Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodást. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő elmondja, kb. 15 évvel ezelőtt a könyvtárban 
beszélgettek Schenk Lászlónéval erről a projektről, és akkor azt mondta, mivel 
nem önkormányzati feladat, mert a megyei önkormányzatnak volt feladata ez a 
tevékenység, próbálja úgy felépíteni a rendszert, hogy ne nagyon számítson az 
önkormányzat segítségére. Nem gondolta volna, hogy országos hírű projektet 
hoznak létre, és ennyire elszántan, pozitívan állnak ezekhez a kérdésekhez. Az 
emberi oldalán érezte, és az elkötelezettségét is látta Schenk Lászlónénak akkor, 
de hogy így sikerül, az egy olyan eredmény, ami dicséretet érdemel, és az az 
elhivatottság, hogy ezeket az embereket, ilyen körülmények között, ilyen 
munkával el tudják látni, példanélküli, és országos szinten is kiváló, melyhez 
gratulál. 
 
S c h e n k  László az egyesület elnöke köszöni azt, hogy nyitottsággal 
fogadják az együttműködési megállapodás-tervezetüket. Fontos állomásához 
érkeztek az egyesület életében. Olyan tudások halmozódtak fel a szervezetben, 
mely méltán országosan is elismert, és erre valóban büszke, amit köszön, hogy 
Önök is észrevettek. Fontos számukra, és a továbblépés egyik lehetőségét 
abban látják, ha az önkormányzat egy gesztusértékű együttműködési 
megállapodást köt velük, akkor továbbgördülő hatással, talán a lakosság 
irányában is hat, és a befogadó társadalom ilyen szinten tud majd működni. A 
következő időszak fontos feladata, hogy az emberek személy szerint is 
megértsék azt, hogy az autizmus minden más fogyatékosságtól eltérő módon, a 
világnak egy másképp érzékelése, és értelmezése által, olyan más gondolkodást 
eredményez az autisták életében, amelynek csak a megértése jelenti azt, hogy 
ők be tudják fogadni az autista embereket. Ezt a megértést szeretnék a jövőben 
segíteni a lakosság körében, és a befogadó társadalmat alakítani. Reméli, hogy a 
jövőben sem szorulnak anyagilag az önkormányzat segítségére, dolgoznak azon 
folyamatosan, hogy ez így történjen, sőt reméli, hogy a működésük hasznát is 
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tudja élvezni majd a város. Köszöni az együttműködést, ha azt a képviselő-
testület megszavazza. 
 
M i c h l   József polgármester  elmondja, az együttműködési megállapodás 
több területet is érint, mint például a turisztikát, a Help rehabilitációban élők 
segítésén keresztül sok mindenre kiterjed, tehát reméli, hogy ezzel erősödik a 
közös munkánk. Köszöni a megkeresést, kezdeményezést, és az eddigi 
együttműködést. 
Megemlíti, hogy a Csillagsziget Bölcsőde vezetője örömmel mondta el, hogy 
amikor a Bölcsődék Napja alkalmával Egerben átvették munkájukért a miniszteri 
elismerő oklevelet, ott nem más ajándékot, mint a Tatai Esőemberekért 
Alapítvány által készített termékeket adták ajándékba a díjazottaknak.   
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az Esőemberekért 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó határozati 
javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. elfogadja az Esőemberekért Egyesülettel kötendő Együttműködési 
Megállapodást az I/1-63/2014. sz. előterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő  10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
110/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Együttm űködési Megállapodás az Es őemberekért Egyesülettel  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. elfogadja az Esőemberekért Egyesülettel kötendő Együttműködési 

Megállapodást az I/1-63/2014. sz. előterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős: Michl József polgármester 

 
     

19.  N a p i r e n d :  
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   Tájékoztató a Magyary Zoltán Népf őiskolai Társaság 2011- 2013.évi  
           tevékenységér ől 
           Előterjeszt ő:  Keresztesi József a Társaság elnöke 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Keresztesi Józsefet a Társaság elnökét. 
Elmondja, a Népfőiskola hosszú évek óta a város kiemelkedő civil szervezete, és 
végzi tevékenységét Magyary Zoltán nyomdokain és példamutatása alapján, a 
korábbi elődök segítségét is magáénak tudva. Megköszöni Elnök úrnak az 
előterjesztést, aki jelezte, néhány mondattal szeretné kiegészíteni azt. 
 
K e r e s z t e s i  József a Társaság elnöke  köszöni a képviselő-testületnek, 
hogy figyelemmel kísérik a Népfőiskola munkáját. Elmondja, viszonylag 
széleskörű tagsággal rendelkeznek, és a hagyományos népfőiskolai munka 
mellett olyan szolgáltatást, állami feladatot is ellátnak, ami a munkaügyi 
kirendeltségek feladataihoz kapcsolódik. Hozzáfűzi, fontosnak tartja az 
önkormányzattal való együttműködést, és a támogatásukkal további lehetőségek 
feltárásával még tovább fejleszthetnék egy olyan programmal, ami Magyary 
emlékéhez még méltóbban szolgálná, és még szélesebb körben vonzóbbá, 
elismertté tenné a nevét, munkásságát.  
 
M i c h l   József polgármester  kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen 
szavazattal a tájékoztató elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő hozzászólásában elmondja, egy komoly civil 
szervezetről van szó, ha csak a pályázati forrás elnyerését nézik az évek során, 
komoly erőforrásokkal rendelkezik. A Magyary névnek, mint örökségnek az 
ápolása is fontos kapcsolódási pont az önkormányzat és a civil szervezet között, 
ami támogatásra érdemes. Úgy gondolja, konkrét feladatokat is meg lehetne 
határozni, hiszen a javaslatok között általános megállapodás szerepel, ami más 
civil szervezeteknél érzékelhető.  
 
K a s z á l  József képvisel ő elmondja, egy együttműködési megállapodást az 
elmúlt évben már kötött a képviselő-testület, ami elvi alapokra helyezte az ún. 
együttműködési megállapodás kiindulási pontjait, de nem nevesítette azokat a 
feladatokat, lehetőségeket, amelyekben az önkormányzattal együtt tud működni. 
Gondol arra a felvetésre, hogy egy Magyary ház keretében méltóképpen legyen 
Magyary emléke ápolva, és rendelkezésre bocsáthatna a képviselő-testület egy 
ingatlant, ingatlanrészt, aminek lehetősége már többször is felvetődött. Ki kellene 
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dolgozni, konkretizálni, melyek azok a pontok, amelyben az önkormányzat a 
közművelődési megállapodást egyértelműsíti, mivel járul hozzá a Népfőiskolai 
Társaság, és a képviselő-testület ahhoz, hogy valóban eredményes legyen, és ne 
csak egy névleges megállapodás szülessen.  
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő arra bíztatná a Népfőiskolai Társaságot, hogy azt a 
fajta feladatvállalást, melyet korábban tett, folytassa. Úgy gondolja, talán a 
Magyary hagyományok ápolásában tovább lehetne lépni, hiszen elég hosszú 
tradíciója van Magyary Zoltán tevékenységének, munkásságának, és 
eredményességének ápolásában. Támogatja a közigazgatás tudománnyal 
összefüggő szimpóziumokat, akár képzéseknek a folytatását, hiszen az elmúlt 
két-három év önkormányzati, talán közigazgatási változásai is szükségessé 
tennék, hogy a szakemberek is egyfajta segítséget kapjanak egy-egy konkrét 
szakmai témában, de legalább annyira fontos, hogy az állampolgárok is 
megismerjék azt a változást, ami az elmúlt 25 év önkormányzati feladatköréhez 
képest jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban. Azt gondolja, végig kellene 
gondolni, hiszen több kulturális ingatlanja is van az önkormányzatnak, amely az  
együttműködést segítheti, hogy a meglehetősen szűkös forrásokat a 
legoptimálisabban lehessen kihasználni. Ebben gondolja a közös gondolkodást, a 
tartalmi kérdéseken túl folytatni.  
 
 
M i c h l  József polgármester  úgy gondolja, volt értelme az előterjesztésnek. A 
most felújításra kerülő Bercsényi u. 1. sz. épület emeleti termét, amit majd össze 
tudnak kötni a Polgármesteri Hivatal épületével, javasolja, hogy  Magyary 
Zoltánról nevezzék el, és azt a termet Magyaryra utaló emlékekkel díszítenének. 
Javasolja végiggondolni, melyek azok a funkciók, feladatok és milyen 
időszakokban van azoknak helyiség igénye, mert nem biztos, hogy egy egész 
épületet kell fenntartani az egyesületnek, ha meg tudnak egyezni. A Magyary 
szülőházát közösen igyekeznek továbbra is megszerezni a város számára, de 
mivel magántulajdon, nehezen megy.  
 
 
További hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja  az előterjesztés 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság 2011-2013 évi tevékenységéről készített 
tájékoztatást 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen 
szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
111/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Magyary Zoltán Népf őiskolai Társaság tájékoztatójának elfogadásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság 2011-2013 évi tevékenységéről 
készített tájékoztatást. 

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 10. 
Felelős:   Michl József polgármester 
 

 
 

20. N a p i r e n d :  
 

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézmény vezetői 
beosztás ellátására beérkezett pályázat elbírálása      

          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                Takács Zoltán személyügyi referens 
         
A napirend tárgyalásán jelen van: dr. Cseh Tamás pályázó. 

 
M i c h l  József polgármester  köszönti dr. Cseh Tamást, akinek megköszöni, 
hogy  megtisztelte önkormányzatunkat azzal, hogy benyújtotta a pályázatát e 
feladatra. Tájékoztatja a képviselőtársakat, két körben is a pályázat előzetes 
bírálata megtörtént. Megadja a szót dr. Cseh Tamásnak, aki a pályázatát szóban 
is szeretné kiegészíteni. 
 
Dr. C s e h  Tamás pályázó megerősíti a pályázatában leírtakat, hogy úgy látja 
két pontban lesz fontos teendője. Az egyik az ellátás biztonságának 
megteremtése, illetve folyamatos fenntartása, a másik az ellátás minőségének 
biztosítása. Az első pontban lényeges az emberi háttér biztosítása, hogy 
megfelelő létszámban, megfelelő motiváltsággal legyenek jelen a kollégák az 
egészségügy ezen szegmensén, a műszerezettség fenntartása, illetve az 
egészségügyi  anyagok folyamatos biztosítása. A másik szempont a 
minőségbiztosításban az orvosi ügyelet szempontjából a sürgősségi szemlélet 
elmélyítése, védőnői, iskolaorvosi ellátásában pedig a megfelelő preventív 
szemlélet fenntartása és biztosítása. Ha ezeket sikerül elérnie, akkor betegei 
bizalommal fordulnak hozzájuk, és ezek megvalósításához kéri a támogatást.  
 



 106 

M i c h l  József polgármester kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság a beérkezett pályázatot elbírálta. Megjegyzi, az 
önkormányzat részéről részt vett a véleményező bizottságban is, akik szintén 
egyhangúan támogatták szakmailag a pályázatot. A bizottság jelenlévő 9 tagja, 
egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja dr. Cseh Tamás 
pályázatának elfogadását. 
 
M i c h l  József polgármester  még egyszer megköszöni a pályázatot, és 
véleménye szerint is az elhangzott két szempont az, ami alapján a döntést 
meghozzák. Úgy gondolja, Kicska doktornő jól elindította az intézmény életét, 
felépítette a rendszert, működik, amiért köszönetet mond. Dr. Cseh Tamás 
pályázónak pedig jó munkát kíván, amennyiben pozitívan dönt a képviselő-
testület. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  az előterjesztés 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
1.) a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM 
rendeletben kapott felhatalmazás alapján a megbízási feltételként 
megjelölt legalább öt éves szakmai gyakorlat, valamint az egészségügyi 
(szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés megléte alól Dr. 
Cseh Tamás pályázó részére felmentést ad. 

 
2.) Dr. Cseh Tamás a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján 2014. május 1. napjától határozatlan időre 
közalkalmazotti jogviszonyba, orvos munkakörbe kinevezi négy hónapos 
próbaidő kikötésével. Munkaideje: heti 20 óra. 

    Dr. Cseh Tamást fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett 2014. 
május 1. napjától 2019. április 30. napjáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján megbízza az 
Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) 
feladatainak ellátásával. 

 
3.) Dr. Cseh Tamás besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és 

fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai 
végzettsége szerint a megbízás időpontjában I fizetési osztályban és 1. 
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fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 71.000 Ft/hó, 
garantált illetményét összesen kerekítve 71.000 Ft/hó magasabb vezetői 
pótlékát az illetménypótlék számítási alap 200 %-ában (40.000 Ft), 
mindösszesen 111.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
4.) Dr. Cseh Tamás részére előírja a gyógyintézetek vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendeletben megbízási feltételként megjelölt  
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés –a megbízás adásától számított 5 éven belül történő- 
megszerzését.  

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
112/2014. (V.5.)  Tata Kt. határozata 

A Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézmény vezetői beosztás 
ellátására beérkezett pályázat elbírálásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 
pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM 
rendeletben kapott felhatalmazás alapján a megbízási feltételként 
megjelölt legalább öt éves szakmai gyakorlat, valamint az egészségügyi 
(szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés megléte alól Dr. 
Cseh Tamás pályázó részére felmentést ad. 

 
2.) Dr. Cseh Tamás a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján 2014. május 1. napjától határozatlan időre 
közalkalmazotti jogviszonyba, orvos munkakörbe kinevezi négy hónapos 
próbaidő kikötésével. Munkaideje: heti 20 óra. 

    Dr. Cseh Tamást fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett 2014. 
május 1. napjától 2019. április 30. napjáig a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján megbízza az 
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Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) 
feladatainak ellátásával. 

 
3.) Dr. Cseh Tamás besorolása alapjául szolgáló fizetési osztályát és 

fokozatát közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai 
végzettsége szerint a megbízás időpontjában I fizetési osztályban és 1. 
fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált illetményét 71.000 Ft/hó, 
garantált illetményét összesen kerekítve 71.000 Ft/hó magasabb vezetői 
pótlékát az illetménypótlék számítási alap 200 %-ában (40.000 Ft), 
mindösszesen 111.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 
4.) Dr. Cseh Tamás részére előírja a gyógyintézetek vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól 
szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendeletben megbízási feltételként megjelölt  
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
képesítés –a megbízás adásától számított 5 éven belül történő- 
megszerzését.  

 
Határid ő:   2014. május 1. 
Felelős:      Michl József, polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester  gratulál Doktor úrnak, és jó munkát kíván. A 
feladatot a döntésünk értelmében, 2014. május 1. napjától, 2019. április 30. 
napjáig dr. Cseh Tamás fogja ellátni. 
 
 

21. N a p i r e n d :  
 

A Tata, 4017/10 hrsz.-ú ingatlanon – Épít ők parkja – található 
felépítmény (Borostyán Ház) jöv őbeni hasznosításával kapcsolatos 
döntés meghozatala  

       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó :         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
      
A napirend tárgyalásán jelen van: Kocsis Mihály, a Vértesi Erdészeti és Faipari 
Zrt. vezérigazgatója. 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Kocsi Mihály vezérigazgató urat.  
Elmondja, Tatán az Építők parkjában van az az ingatlan, amelyet 
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önkormányzatunk néhány évvel ezelőtt megvásárolt, de az ingatlan befejezését, 
megépítését nem tudta végrehajtani. Többszöri tárgyalásban arra jutottak 
Vezérigazgató úrral, hogy közös projektben ezt a feladatot el tudnák végezni. A 
közös az lenne, hogy az önkormányzat adná az épületet, az ingatlant, 
Vezérigazgató úr pedig komoly összeget ráköltene az épületre, és létrejönne egy 
olyan új ingatlan, intézmény, amellyel az erdészet tatai megerősítése is létrejöhet 
azzal, hogy a városunkban működik a várost is híressé tevő Agostyáni 
arborétum. Ennek működtetéséhez is nagy segítséget nyújtana ez az ingatlan, és 
az erdészetnek a várossal és a környező településekkel való együttműködését is 
tovább segíthetné a létrejövő látogató központ, aminek a koncepcióját 
fogalmazták most meg.  
 
K o c s i s  Mihály, a Vértesi Erdészeti és Faipari  Zrt. vezérigazgatója  
elmondja, ha kérdés van, arra válaszolna, mivel a pénzügyi és városfejlesztési 
bizottság ülésén részletesen tárgyaltak a koncepcióról. 
 
H o r v á t h y  Lóránt alpolgármester megkérdezi, ha létrejön a megállapodás 
a várossal, akkor milyen beruházási ütemezés várható, mit tervez Vezérigazgató 
Úr? Az idén elkezdődik, jövőre befejeződik. 
 
K o c s i s  Mihály, a Vértesi Erdészeti és Faipari  Zrt. vezérigazgatója  
válaszában elmondja, ha abban tudnak segítséget kapni, hogy az engedélyek 
gyorsan megszülessenek, akkor nekiállnak, mert anyagi akadály nincs, és 
kapacitásbeli akadálya sincs, mert van egy építőbrigádjuk, akik bármikor 
átmozdíthatók erre a feladatra. Szeretnék minél előbb használatba venni az 
épületet.  
 
M i c h l  József polgármester  jó szívvel megígérheti, hogy ebben a projektben 
is kiemelten segíti a hivatal az engedélyezést, a kötelező köröket meg kell futni, 
az alól nem tudnak felmentést kapni. Mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a lehető leggyorsabban ez a munka elkezdődhessen. 
További kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 4 tagja, egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. Megköszöni, hogy egy ilyen nagy 
állami cég fontosnak tartja a közszolgálati feladatát is. A bizottsági ülésen is 
elhangzott, és a párbeszéd kapcsán is kinyilvánítottuk azt a szándékot, hogy Tata 
ökoturisztikai értékeihez nagyban hozzájárul ez a beruházás. A koncepcióval 
kapcsolatosan felmerült egy-két olyan terület, ahol kicsit párhuzamosságot érez, 
vannak az önkormányzatnak már olyan programjai, mint a helyi termékbemutató, 
erdei iskolai tevékenység, amelyek más ingatlanban helyet kapnak. Mivel ez a 
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terület, az Építők parkjában a város kiemelt idegenforgalmi látványosságánál 
helyezkedik el, és mivel a város ökoturisztikai programjaihoz kapcsolódna, felkéri 
Vezérigazgató urat, fontolják meg, hogy a Tata és Környéke Turisztikai 
Egyesületbe tagságként, ha nincsenek benne, legyenek benne. Ez a tagdíjak 
növelése szempontjából sem lenne rossz, de funkcionálisan ennek az ágnak be 
kell épülnie a város ökoturisztikai kapcsolatrendszerébe. A használatbavételi 
engedélyhez fontos feladat, hogy elkészüljön a beruházás, de az 
önkormányzatnak is van egy fontos feladata, amit évek óta próbálnak megoldani, 
és eddig még nem sikerült, a terület megosztása, a szabályozási terv szerinti 
kialakítása. Gondol az alapterületre, mert jelenleg egy út megy a szabályozás 
szerint az épületen keresztül, tehát a használatbavétel során ez problémát 
okozhat, ha nem sikerül lehatárolni, a felépítménynek megfelelő telket biztosítani.  
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő szerint is az első lépés, hogy  a megfelelő 
telekalakítás megtörténjen. Örül annak, hogy az évek óta nagyon frekventált 
helyen, és az új turisztikai fejlesztések kapcsán még inkább a középpontba 
kerülő területen, az Építők parkjában a helyhez, a városhoz méltó funkció fog 
kialakulni. A pénzügyi és városfejlesztési bizottsági ülésen a bizottság, és 
Vezérigazgató úr is egyetértett abban, hogy a környezetvédelem és az 
ökoturizmus legyen a súlypontja, kevésbé iroda, és egyéb funkcionális 
hasznosítása az épületnek. Azt gondolja, jól kiegészíti a városnak azon 
törekvéseit, ami az ökoturisztikában próbálunk véghezvinni, és az 
erdőgazdaságnak az a lehetősége, amit a saját profiljában meg tud tenni. A 
határozati javaslat 4. pontja tartalmazza végleges, a jövőbeni hasznosítás 
részleteit tartalmazó megállapodás előkészítésének fontosságát. Ha ezek 
megvalósulnak jó szívvel lehet támogatni a projekt teljes megvalósulását. 
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. támogatja, hogy a „Borostyán ház” a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-vel 
közösen kerüljön hasznosításra. 

2. Elfogadja az I/1-87/2014. sz. előterjesztés 3. számú mellékletét képező 
keret-megállapodást. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a keret-megállapodás aláírására. 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-vel 

kötendő végleges, a jövőbeni hasznosítás részleteit tartalmazó 
megállapodást készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
113/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 4017/10 hrsz.-ú ingatlanon – Épít ők parkja – található felépítmény 
(Borostyán Ház) jöv őbeni hasznosításával kapcsolatos döntés 

meghozataláról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. támogatja, hogy a „Borostyán ház” a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-vel 

közösen kerüljön hasznosításra. 
2. Elfogadja az I/1-87/2014. sz. előterjesztés 3. számú mellékletét képező 

keret-megállapodást. 
3. Felhatalmazza a polgármestert a keret-megállapodás aláírására. 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-vel 

kötendő végleges, a jövőbeni hasznosítás részleteit tartalmazó 
megállapodást készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 15. 

                3. pont esetén: 2014. május 30. 
                 4. pont esetén: 2014. június 30. 

Felelős:    Michl József polgármester 
 
 
M i c h l   József polgármester  jó munkát kíván, és reméli egy új korszakot is 
elindít a Vértesi Erdőgazdaság és a város közötti együttműködésben, ami eddig 
is nagyon jó volt. 
 
 

22. N a p i r e n d :  
 

Intézkedési terv Tata Város Sportkoncepciójában fog lalt feladatok  
2014. évi végrehajtására  

        Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
        Előadó:  Schäfferné Czirok Vera ifjúsági és sportreferens 
 
 
M i c h l  József polgármester  kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi 
bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az intézkedési tervet. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
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előterjesztés határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/1-58 /2014. sz. 
előterjesztés 1.számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a 2011-
2014. évekre szóló sportkoncepciójára épülő 2014. évi intézkedési tervét. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen 
szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
114/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a 2014. évi sport intézkedési terv meghatározásának  elfogadásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a I/1-58 /2014. sz. 
előterjesztés 1.számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a 
2011-2014. évekre szóló sportkoncepciójára épülő 2014. évi 
intézkedési tervét. 

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 31. 
                megvalósításra: 2014. december 31. 
Felelős:   értesítésért: polgármester, jegyző 

               megvalósításért: intézkedési tervben megjelölt személyek 
és szervek 

 
 

23. N a p i r e n d :  
 

A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (K őkúti Általános Iskola el őtti terület) 
építend ő sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozatala  

       Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
       Előadó:  dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
      
A napirend tárgyalásán jelen van:  Lázár Ottó, a Tatai Atlétikai Club elnöke 
 

 
M i c h l   József polgármester  elmondja, önkormányzatunk korábban döntést 
hozott arról, hogy a TAC által benyújtott tao-s pályázat keretében támogatja ezt a 
projektet. Köszönti Lázár Ottót a TAC elnökét. Az előterjesztés témája, hogy II. 
ütemre szóló pályázatot szeretne a TAC benyújtani, és ehhez kéri továbbra is az 
önkormányzat együttműködését. Azt gondolja, az első döntésünkkor már tudtuk, 
hogy II. üteme is lesz ennek a projektnek, és a pályázat beadási határideje április 
30-a.  
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Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a következő néhány napirendnél az önkormányzat vagyonügyein felül, 
kötelezettségvállalást is tartalmaznak az előterjesztések. A bizottsági ülésen, 
amikor a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló napirendnél a 
pénzmaradvány figyelembe vételével elmondták, a mostani költségvetési 
helyzetet tekintve, olyan konkrét kötelezettségvállalást, ami meghatározott 
nagyságrendű pénzösszeggel párosul, nem szabadna megtenni. Mindenki tudja, 
hogy jó cél, és így komplett a beruházás, hogy a II. ütem is hozzátartozik, de el 
kell mondani, nem véletlenül kérték a „szándék” szó beszúrását a határozati 
javaslat 4. pontjában, mert ennek jelen pillanatban az ez évi  költségvetés 
módosítása előtt nem látják a konkrét finanszírozási összegét. Úgy gondolja, 
sikerült a bizottsági ülésen olyan kompromisszumos megoldást hozni, hogy a 
pályázat így elindulhat, a munka folytatódhat tovább, az önkormányzat 
teherviselésével kapcsolatos végső döntést pedig bízik abban, hogy az év 
folyamán meg tudják oldani. Az elmondott elv alapján a bizottság jelenlévő 4 
tagja, egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
  
Michl József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (Kőkúti Általános Iskola előtti terület) építendő 
sportcsarnokkal kapcsolatos határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tatai 17/4 hrsz.-ú, 
5713 m2 nagyságú, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan 
tulajdonosa: 

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Tatai Atlétikai Club pályázatot nyújtson 
be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény alapján ezen ingatlanon a Magyar Kézilabda Szövetség 
ki/JH01-0285/2013. számú határozata alapján megépülő 
sportcsarnok bővítésére vonatkozóan. 

2. ezennel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 22/C. § (6) bek. a) pontja alapján 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tao. tv. idézett 
szakasza szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 
15 éves időtartamra, a beruházás üzembe helyezését követő 30 
napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az 
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre az Ingatlan tulajdoni lapjára. 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, illetőleg aláírja. 

4. a pályázat benyújtásához szükséges 115.500.000.-Ft önerőt a 
felmerülés évében  szándékozik biztosítani.  
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5. A sportcsarnok II. ütemben megépülő részére vonatkozóan, annak 
üzembe helyezését követően a fenntartásához  szükséges 
összeget a felmerülés évében szándékozik biztosítani. 

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
115/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tata, 17/4 hrsz.-ú ingatlanon (K őkúti Általános Iskola el őtti terület) 
építend ő sportcsarnokkal kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a tatai 17/4 

hrsz.-ú, 5713 m2 nagyságú, kivett általános iskola megnevezésű 
ingatlan tulajdonosa: 

 
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Tatai Atlétikai Club pályázatot nyújtson 

be a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény alapján ezen ingatlanon a Magyar Kézilabda Szövetség 
ki/JH01-0285/2013. számú határozata alapján megépülő 
sportcsarnok bővítésére vonatkozóan. 

 
2. ezennel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 22/C. § (6) bek. a) pontja alapján 
előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tao. tv. idézett 
szakasza szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 
15 éves időtartamra, a beruházás üzembe helyezését követő 30 
napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az 
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre az Ingatlan tulajdoni lapjára. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 

kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, illetőleg aláírja. 
 
4. a pályázat benyújtásához szükséges 115.500.000.-Ft önerőt a 

felmerülés évében  szándékozik biztosítani.  
 
5. A sportcsarnok II. ütemben megépülő részére vonatkozóan, annak 

üzembe helyezését követően a fenntartásához  szükséges 
összeget a felmerülés évében szándékozik biztosítani. 
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Határid ő:  értesítésre: 2014. május 15. 
Felelős:     Michl József polgármester 
                  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 
 
 
 
 

24. N a p i r e n d :  
 

a.) A tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon  - Tata, Jávorka Sá ndor  
Mezőgazdasági Szakközépiskola mögötti terület – építend ő  
labdarúgó pályával kapcsolatos döntés meghozatala  

   b.) Kosárlabda csarnok kialakításának lehet ősége a tatai 1243 hrsz.-ú  
        ingatlanon (Tata, Jávorka Sándor Mez őgazdasági Szakközépiskola  
        mögötti terület)  

         Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
         Előadó:         dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
     
A napirend tárgyalásán jelen van: Lázár Ottó a TAC elnöke és Kiss Antal a Tatai 
Sport Egyesület képviselője. 

 
a.) ponttal kapcsolatban:  
 

M i c h l  József polgármester  elmondja, önkormányzatunk volt a pályázó, de a 
TAC labdarugó munkáját szeretnék támogatni, mint ahogy erről korábban is szó 
volt. Ehhez készült egy előterjesztés, melyben a labdarúgó szövetséggel kötendő 
együttműködési megállapodásról kell dönteni, az elnyert pénzfelhasználásáról 
megszületett a döntés, 85 MFt körüli összeget nyertünk, s most az MLSZ által 
készített szerződést kéri, hogy képviselőtársak pozitív döntésükkel erősítsék 
meg. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 4 tagja, egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az előterjesztés a.) pontjához tartozó határozati javaslatot. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés a.) pontjához tartozó határozati javaslatot, a tatai 1243 hrsz.-ú 
ingatlanon  - Tata, Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola mögötti 
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terület – építendő labdarúgó pályával kapcsolatos döntést 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. elfogadja az I/1-71/2014. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodást. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az azzal 
kapcsolatos teendő megtételére. 

 
 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
116/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon  - Tata, Jávorka Sá ndor Mez őgazdasági 
Szakközépiskola mögötti terület – építend ő labdarúgó pályával kapcsolatos 

döntés meghozataláról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
1. elfogadja az I/1-71/2014. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a 

Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő együttműködési megállapodást. 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és az azzal 

kapcsolatos teendő megtételére. 
 

Határid ő: 2. pont esetén: 2014. május 5. 
Felelős:   Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
L á z á r  Ottó a TAC elnöke  köszöni a támogatást, és egy meghívást kíván 
átnyújtani a képviselő-testület tagjainak, Tata sportbarátainak, mert ma a Tatai 
Atlétikai Club felnőtt labdarúgó csapata a legjobb négy közé jutásért játszik 
Magyar Kupamérkőzést, 18.00 órakor még a régi pályán, ahová szeretettel vár 
mindenkit. 
 

b.) ponttal kapcsolatban 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Kiss Antalt a Tatai Sport Egyesület 
képviselőjét. Az egyesület egy kosárlabda csarnok létrehozásával kereste meg 
önkormányzatunkat, amit csak egy munkacsarnokként kell szem előtt tartanunk, 
s az ehhez szükséges önkormányzati támogatást kéri az Egyesület. Az 
önkormányzat terveiben ez a terület egy rekreációs területként szerepel, ezért is 
jól illeszkedik ez az ötlet, amivel megkereste önkormányzatunkat az egyesület. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
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B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, ez is egy új kötelezettségvállalás, ha nem is tűnik nagy összegnek, de 
a bizottsági ülésen felmerült, ennek a projektnek biztos lebonyolításához 
szükséges feltételek még nem álltak teljesen össze, nincs előterv sem. Mivel 
építési engedélyhez kötött beruházás, nincsenek számba véve azok a járulékos 
költségek, mint például a terület megközelítése, a parkolók kiépítése. A 
működtetést az egyesület próbálja magára vállalni, akinek a költségvetési 
teherbíró képességét ismerjük, és elég nagy nagyságrend ez ahhoz, hogy 
önállóan meg tudja oldani. Úgy gondolja, itt is az a szándék meg van az 
önkormányzatban, hogy elinduljon a projekt, de konkrét kötelezettségvállalásra 
ne számítsanak.  Vannak még feladatok, amelyeket le kell bonyolítani, a nyertes 
pályázaton kívül is. A jelenlegi költségvetési helyzetben az önkormányzat új 
anyagi tehervállalási képessége még nem látszik, és a projekt igényelt önrészét, 
a projekt bekerülési költségét sem ismerve, itt is a szándékát tudja a testület 
kifejezni. A bizottság jelenlévő 5 tagja,  ezen elvek mentén, egyhangú, 5 igen 
szavazattal támogatja a határozati javaslatot.  
 
S z a b ó  Gyula képvisel ő utal az előző napirendek között tárgyalt 
sportkoncepcióra, melynek IX. pontja foglalkozik a sportegyesületekkel való 
együttműködéssel. Lehet, hogy a sportkoncepcióba kellett volna  beépíteni ezt a 
helyzetet, ami itt kialakult. Beszéltünk a labdarúgó pályáról, ami elkészül, és a 
város tulajdonába van. Most egy kosárlabda csarnokról tárgyalunk, ami elkészül, 
és a sportegyesület tulajdonába lesz, mert a telket az önkormányzat adja, és 
annak vételárából finanszírozzuk az önrészt. Létrejön egy kettős tulajdon a 
területen, és ez nem illik a sportkoncepcióba, tehát bele kellene foglalni, hogy 
azon a területen városi tulajdonú sportlétesítmények lesznek, amivel az 
önkormányzat rendelkezik, hogy ne fordulhasson még egyszer elő az a helyzet, 
mint amikor a THAC eladta a sporttelepét. A sportkoncepcióba lehet, hogy be 
kellene építeni, hogy például egy nagy sportegyesületben kellene működtetni 
ezeket a szakosztályokat. A határozatot támogatni lehet, de hogy ott  vegyes 
tulajdon legyen, az nem kívánatos. 
 
M i c h l   József polgármester  elmondja, keresik a megoldást, mert valóban 
régi terv, javaslat, hogy minél erősebb legyen a sport Tatán, de ehhez nem 
biztos, hogy az kell, hogy túl szétszabdalt legyen az összetétele a sportegyesületi 
hálónak. Olyan jó együttműködést kellene találni, ahol egy szervezetben, de 
megtartva a lehetőség szerinti minél nagyobb önállóságát a szakosztályoknak. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő felhívja a figyelmet, hogy új létesítményeket 
léptetnek be, ami igaz a tornacsarnok II. ütemére is, és erre is, de kérdés, hogyan 
tudjuk finanszírozni ezek működtetését. Össze kellene hangolni a fejlesztéseket, 
hogy milyen fejlesztéseket gondol az önkormányzat középtávon megvalósítani. 
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Indul az új európai uniós tervezési rendszer egy kicsit más konstrukcióban, mint 
ahogy eddig, nagyobb centralizáció mellett. Ezekbe az ügyekbe beleértve a 
kerékpáros fejlesztést, úthálózat fejlesztést, és mást, meg kell nézni, hogy 
ténylegesen megvalósíthatók, és működtethetők legyenek a tervezett projektek. 
A beadási határidő itt is április 30-a, tehát az előzetes döntést meghozhatja a 
képviselő-testület, de az egyesület vezetésének felhívja a figyelmét, hogy ez nem 
biztos, hogy végleges döntés, hiszen az előbbiekben elhangzott feltételektől függ 
az, hogy ez működtethető legyen. 
 
K i s s  Antal a Tatai Sport Egyesület képvisel ője utal a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság ülésére, ahol volt egy ígérete, hogy a megalapozott 
műszaki tervezés jelenleg zajlik, és mire a projekt tényleges kivitelezési 
stádiumba kerül, addigra megnyugtatóan tudják igazolni azt, hogy valóban 
alacsonynak látszó beruházási költségek megállják a helyüket. A mai napon 
kapta meg Páhy László mérnök úrtól az ide vonatkozó tervezés részeként a 
látványterveket, a műszaki paraméterek kialakításra kerültek, illetve elsődleges 
elképzelések a terület hasznosításával kapcsolatban, a labdarúgó pályával 
történő összehangolás. Attól függetlenül, hogy április 30-a a pályázat 
benyújtásának határideje, a pályáztató szervezettel egyeztetve, egy féléves 
idővallum áll rendelkezésre, hogy megnyugtatóan, megalapozottan kidolgozásra 
kerüljenek ezek a paraméterek, és ne kelljen meggondolatlanul, kapkodva 
döntéseket hozni.  
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja a Kosárlabda csarnok kialakításának lehetősége a tatai 1243 hrsz.-ú 
ingatlanon  (Tata, Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola mögötti 
terület) határozati javaslatát, 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

 
1. mint a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosa támogatja, hogy 

a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon egy kosárlabdacsarnok kerüljön 
kialakítására. 

2. Támogatja, hogy a kosárlabdacsarnok kialakítására a Tatai Sport 
Egyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségéhez TAO-s forrás igénybevétele céljából. 

3. Szándékát fejezi ki, hogy a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanból a kosárlabda 
csarnok kialakításához szükséges telekrészt értékesíti a Tatai Sport 
Egyesület részére. 

4. A telekértékesítésből befolyó vételárat, valamint, amennyiben szükséges, 
további 15.000.000.-Ft-ot  a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 
kosárlabdacsarnok megépítéséhez szükséges önerőhöz, támogatás 
formájában a felmerülés évében szándékozik biztosítani.  
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
117/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Kosárlabda csarnok kialakításának lehet ősége a tatai 1243 hrsz.-ú 
ingatlanon  (Tata, Jávorka Sándor Mez őgazdasági Szakközépiskola mögötti 

terület) 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  
 
1. mint a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosa támogatja, hogy 

a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon egy kosárlabdacsarnok kerüljön 
kialakítására. 

2. Támogatja, hogy a kosárlabdacsarnok kialakítására a Tatai Sport 
Egyesület pályázatot nyújtson be a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségéhez TAO-s forrás igénybevétele céljából. 

3. Szándékát fejezi ki, hogy a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanból a kosárlabda 
csarnok kialakításához szükséges telekrészt értékesíti a Tatai Sport 
Egyesület részére. 

4. A telekértékesítésből befolyó vételárat, valamint, amennyiben szükséges, 
további 15.000.000.-Ft-ot  a tatai 1243 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 
kosárlabdacsarnok megépítéséhez szükséges önerőhöz, támogatás 
formájában a felmerülés évében szándékozik biztosítani.  

 
Határid ő: 2. pont esetén: 2014. május 5. 
Felelős:    Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tata Építési Szabályzat 
módosításának kezdeményezését a Jávorka Sándor Szakközépiskola mögötti 
Különleges területre vonatkozóan, 

 
1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata  

Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati 
rendeletének módosítását a tatai 1241-1243 helyrajzi számú 
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ingatlanok részletes szabályozását Különleges Rekreációs Sport 
övezetként. 

2. Tata város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe a tatai 
sportegyesületeket vonja be. 

3. A partnerek  
- tájékoztatásának módja és eszközei, 
- a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának 

módja,  
- az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
   a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási 
szervekkel  azonos módon történik.  

4. Tata város Önkormányzata az településrendezési eszköz 
módosításának teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel 
együtt, valamint az elfogadott koncepció, stratégia és 
településrendezési eszközök Tata város honlapján közzé teszi. 

 
 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
118/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Tata Építési szabályzata módosításának kezdeményezé séről 
Jávorka Sándor Szakközépiskola mögötti Különleges t erületre vonatkozóan 

 
 

1. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Tata  
Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati 
rendeletének módosítását a tatai 1241-1243 helyrajzi számú 
ingatlanok részletes szabályozását Különleges Rekreációs Sport 
övezetként. 

2. Tata város Önkormányzata a partnerségi egyeztetésbe a tatai 
sportegyesületeket vonja be. 

3. A partnerek  
- tájékoztatásának módja és eszközei, 
- a javaslatainak, véleményeinek dokumentálása, nyilvántartásának 

módja,  
- az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
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   a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási 
szervekkel  azonos módon történik.  

4. Tata város Önkormányzata az településrendezési eszköz 
módosításának teljes dokumentációját a beérkezett véleményekkel 
együtt, valamint az elfogadott koncepció, stratégia és 
településrendezési eszközök Tata város honlapján közzé teszi. 

 
Határid ő:   az államigazgatási egyeztetésének megindítására: 

   2014. június 15. 
a vélemények közzétételére: a beérkezéstől számított 5 
munkanap 

Felelős:     Michl József polgármester 
 
 

25. N a p i r e n d :  
 
    Megállapodás megkötése a tópart sétány rendezésére   
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó:     dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és  

     vagyongazdálkodási csoportvezető  
 

A napirend tárgyalásán jelen van:  Szeles László, Perfekt Motorfelújítás Kft. 
ügyvezetője. 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Szeles Lászlót, a Perfekt Motorfelújítás 
Kft ügyvezetőjét. Az előterjesztés arról szól, hogy a tópart sétányon egy 
kertészeti és útfejlesztést hajtsunk végre az ott lévő vállalkozásokkal 
együttműködve. A Perfekt Motorfelújítás Kft. ügyvezetője segítette azzal az 
önkormányzatot, hogy a terveket saját költségén elkészíttette. Erre vonatkozóan 
tárgyalást kezdeményezett a Finombőr Zrt-vel, illetve az Albatrosz 
üzemeltetőjével, tulajdonosával, és az egyik városnéző kisvonat tulajdonosával, 
így kerül sor a terület fejlesztésére. Ennek első üteme Szeles László úrékkal 
kötendő városfejlesztési megállapodás. Ma kiosztásra került egy új 
szerződéstervezetet, melyben rögzítették azt is, hogy az együttműködésünk 
anyagi oldala hogyan néz ki.  
Köszöni, hogy egy újabb közös projektet valósíthatunk meg a város és a Kft. 
együttműködésében, és reméli, a többi érdekelt féllel is együtt tudunk működni, s 
egy következő időszakban, ha több ütemben is, de megvalósulhat a tópart egyik 
legfrekventáltabb területének olyan méltó megújítása, felújítása, ami a hozzánk 
látogató turistának egy szép látványt jelent, a tataiak számára pedig sokkal 
komfortosabb használati lehetőséget biztosít. 
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Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság a tegnapi rendkívüli ülésén tárgyalta az előterjesztést, és a 
jelenlévő 4 bizottsági tag, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. A bizottsági ülésen 
elhangzottak alapján készült a városfejlesztési megállapodás módosítása, amit 
ma reggel kaptak meg a képviselőtársak. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő elmondja, a bizottsági ülésen hosszas vita alakult ki, 
melynek lényege az volt, hogy a közterület-használatról szóló rendeletünk 
meghatároz egy meglehetősen merev tarifát az előkertek hasznosításához 
főszezonban, és azon kívüli időszakra. Akkor lehet hosszú távon a vállalkozó és 
az önkormányzat számára megnyugtató megoldást találni, ha a szabályok 
világosak, és kellőképpen, minden vállalkozóra a versenysemlegességet 
biztosítják. A kompromisszum megszületett az átdolgozott megállapodás, ami 
ténylegesen leszabályozza azt, hogy milyen ellenértéke van a területnek. Azt 
gondolja, gyakorlattá kellene válni a képviselő-testület ilyen típusú döntéseiben, 
hogy városfejlesztési megállapodás keretében történik, vagy területhasználati 
megállapodás keretében történik, az részletkérdés, de a fejlesztés fontosságát, 
anyagi kondícióit tekintve, mint ahogy az a korábbi időszakban jól működött az 
önkormányzat gyakorlatában, egyedi megállapodást lehet kötni azokkal a 
beruházókkal, akik valamilyen módon, saját forrásaik felhasználásával is hozzá 
kívánnak járulni a város fejlesztéséhez. Ha csak a közterület-használati 
rendeletet alkalmazzuk, akkor ez egyfajta statikus megoldási lehetőséget ad, 
hiszen közigazgatási eljárás keretében történik a döntés, tehát sok mérlegelésre 
nincs lehetőség. A vitában elhangzott a beruházó részéről, olyan típusú, főleg a 
nagyobb területet, amit eredetileg kért, arra vonatkozó megállapodás a jelenlegi 
közterület-használati tarifákkal számolva, nem gazdálkodható ki. Nyilván érthető, 
próbált a beruházó olyan megoldást keresni, ami mind a két fél céljait szolgálja, 
amit úgy gondol, többé, kevésbé sikerült ebben a megállapodásban rendezni. A 
kérdés az, hogy ezt a fajta gyakorlatot hosszú távon az önkormányzatnak éppen 
a működtethetőség kedvéért érdemes fenntartani.  
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő azt gondolja, az elszámolás korrekt, picit más mint a 
korábban megszokott a Platánnál lévő közterületi szabályozás, de jogilag 
megfelelő. Számára megnyugtató volt az, hogy a Perfekt Motorfelújítás Kft. 
tulajdonosa az egész projektet városszépítő programnak tartja, és nem pénzügyi 
befektetésnek alapvetően. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy munkahelyet 
hoz létre, idegenforgalmilag frekventált helyen hoz létre olyan beruházást, ami a 
város érdeke is. Nem kötődik a másik két projekthez, és Polgármester úrral 
ellentétben nem látja  a másik két félnél azt az elkötelezett szándékot, mint 
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Szeles úrnál, hogy a projektet megvalósítsa, de bízik annak megvalósulásában 
is. Véleménye szerint, jó szándékkal ezt a típusú megállapodást, a későbbiekben 
hasonló Kft-nek, cégeknek felajánlani, hiszen az elveket tekintve használható 
másokra is, a részletkérdésekben pedig az egyedi szabályozásnak megfelelően 
kell megoldani a szerződést. Támogathatónak tartja  a javaslatot. 
 
M i c h l  József polgármester  az elhangzottakat kiegészíti azzal, annyira nem 
egyedi, mert lehet, hogy a következő testületi ülésre el is készül, és be tudja 
terjeszteni az Építők parkjában a büfésor előtti terület felújítását, amit 
szeretnének  megtenni, az ottani büfétulajdonosok bevonásával. Ott is hasonló 
együttműködés történne, és komoly anyagi ráfordítással szállnának be a 
büfétulajdonosok a terület megújításában, ami régóta húzódik.  
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja  a „Megállapodás 
megkötése a tópartsétány rendezésére” vonatkozó határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 

 
1. Elfogadja az I/1-83/2014. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező,  a Perfekt Motorfelújítás Kft.-vel kötendő városfejlesztési 
megállapodás tervezetet  

2. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Tópart sétány felújítása érdekében a 

többi féllel is (akiket az I/1-83/2014.  számú előterjesztés 
megnevezett) folytasson le tárgyalásokat és a kötendő 
megállapodás-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
119/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

 „Megállapodás megkötése a tópartsétány rendezésére ” 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete: 
 
1. Elfogadja az I/1-83/2014. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező,  a Perfekt Motorfelújítás Kft.-vel kötendő városfejlesztési 
megállapodás tervezetet  

2. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Tópart sétány felújítása érdekében a 

többi féllel is (akiket az I/1-83/2014.  számú előterjesztés 
megnevezett) folytasson le tárgyalásokat és a kötendő 
megállapodás-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Határid ő: 2014. május 16. 
Felelős:  Michl József polgármester 
   dr. Kórósi Emőke jegyző 
 

M i c h l  József polgármester  megköszöni még egyszer a kezdeményezést, és 
további jó munkát kíván. 
 
 
 

26. N a p i r e n d :  
 

A tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szá m alatti ingatlan 
hasznosítása  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:    dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
A napirend tárgyalásán jelen van: Perger Gyula a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatója 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a Tata, Ady E. u. 29. sz. ingatlan a 
Magyar Állam tulajdonában és egy másik, kereskedelmi szolgáltató Kft. 
tulajdonában van. A Magyar Állam tulajdonát képező felépítmény, az emeleti 
részek átvételéről van most lehetőség dönteni. Korábban több funkciót is 
megvizsgáltunk, például a rendőrséggel kapcsolatosan, de ott az a megállapodás 
született, hogy önálló, új ingatlan-együttest hozzanak létre a tatai 
rendőrkapitányság részére a városban. Erről folynak a tárgyalások. Tovább 
vizsgálva az ügyet, arra jutottak, hogy a Kuny Domokos Múzeum részére 
hasznosan tudnánk használni az épületrészt, hiszen az adminisztratív és vezetői 
feladatok ellátására bizonyos értelemben még a restaurátori munkák végzésére, 
bizonyos raktározási részre is alkalmas lenne az ingatlan. Javasolja, 
kezdeményezze az önkormányzat, hogy a Magyar Állam ezt az ingatlant 
ingyenesen adja át Tata városa számára.  
Köszönti Perger Gyulát a Kuny Domokos Múzeum igazgatóját. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra 
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bocsátja a tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szám alatti ingatlan 
hasznosításáról szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
1. szándékát fejezi ki a Magyar Állam tulajdonát képező, Tata, Ady E. 

u. 29. szám alatti, 3137/9 hrsz-ú kivett lakóház megnevezésű 
ingatlan önkormányzat tulajdonba vételére. 

2. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a MNV Zrt-
vel Tata, Ady E. u. 29. szám alatti, 3137/9 hrsz-ú kivett lakóház 
megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével 
kapcsolatban. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen 
szavazattal elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
120/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A tatai 3137/9 hrsz.-ú ingatlan (Ady E. u. 29.) szá m alatti ingatlan 
hasznosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. szándékát fejezi ki a Magyar Állam tulajdonát képező, Tata, Ady E. 

u. 29. szám alatti, 3137/9 hrsz-ú kivett lakóház megnevezésű 
ingatlan önkormányzat tulajdonba vételére. 

2. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a MNV Zrt-
vel Tata, Ady E. u. 29. szám alatti, 3137/9 hrsz-ú kivett lakóház 
megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével 
kapcsolatban. 

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

 
 
 

27. N a p i r e n d :  
 

A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. kezelésébe kerül ő lakóingatlanokkal 
kapcsolatos döntés meghozatala  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó:   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 

vagyongazdálkodási csoportvezető 
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M i c h l  József polgármester  javasolja a pozitív döntést, elsősorban a lakók 
érdekében, mert segítünk a családokon, de ezáltal vagyongyarapodást érhetünk 
el Tata városa számára. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 4 tagja, egyhangú, 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslat „B” variációját  az 1. pontban már 
látható kiegészítéssel: Konkrét döntést az átvételre vonatkozó pénzügyi, jogi, 
és műszaki üzemeltetési feltételek ismeretében hoz. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat „B” variációját, az 1. pont kiegészítésével, a Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. kezelésébe kerülő lakóingatlanokkal kapcsolatos döntés 
meghozataláról, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. előzetesen szándékát fejezi ki, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
megvásárolt lakásokat térítésmentesen tulajdonba vegye. Konkrét 
döntést az átvételre vonatkozó pénzügyi, jogi, és műszaki üzemeltetési 
feltételek ismeretében hoz. 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel a 

térítésmentes átvétellel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le és annak 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
121/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Nemzeti Eszközkezel ő Zrt. kezelésébe kerül ő lakóingatlanokkal 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1. előzetesen szándékát fejezi ki, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
által megvásárolt lakásokat térítésmentesen tulajdonba vegye. 
Konkrét döntést az átvételre vonatkozó pénzügyi, jogi, és műszaki 
üzemeltetési feltételek ismeretében hoz. 
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2. felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel a 
térítésmentes átvétellel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le és 
annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. 

 
Határid ő: értesítésre: 2014. május 15. 
Felelős:    Michl József polgármester 

       dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
 
 

28. N a p i r e n d :  
 

Tata, Ady E. u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkoz ó bérleti szerz ődés 
módosítása  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                    vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 

M i c h l  József polgármester  kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke  
tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú 5 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés „A” variációját, 5 éves 
meghosszabbítással. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának „A” variációját, az 5 éves időtartamra szóló 
meghosszabbítással, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. meghosszabbítja a Nagy Nándorral kötött, a Tata, Ady E. u. 23. szám 
alatti, 3134/A/1 hrsz-ú, 219 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződést 2004. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig. 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I/188/2014. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező bérleti szerződés 
módosításának aláírására 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
122/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Tata, Ady E. u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkoz ó bérleti szerz ődés 
módosításáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. meghosszabbítja a Nagy Nándorral kötött, a Tata, Ady E. u. 23. szám 
alatti, 3134/A/1 hrsz-ú, 219 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződést 2004. május 01. napjától 2019. április 30. napjáig. 

2. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az I/188/2014. számú 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező bérleti szerződés 
módosításának aláírására 

 
Határid ő:   2014. május 31. 
Felelős:     Michl József polgármester 
                   dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 

29. N a p i r e n d :  
 

Vállalkozások foglalkoztatás-növel ő támogatása  
Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
Előadó :   dr. Fogarasi Richárd városüzemeltetési és 
                                    vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
M i c h l  József polgármester  tájékoztatja a testület, hogy a megjelölt határidőig 
nem érkezett pályázat, ezért a javaslat, hogy újabb időtartamra írjuk ki a 
pályázatunkat, 2014. június 6-i beadási határidővel. 
Kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a 
vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az I/1-68/2014. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező, a 
helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni 
vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok 
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munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás megjelentetésére azzal, 
hogy a pályázat beadási határideje 2014. június 6. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

123/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
vállalkozások foglalkoztatás-növel ő támogatásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az I/1-68/2014. sz. előterjesztés 1. mellékletét képező, 
a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni 
vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok 
munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás megjelentetésére 
azzal, hogy a pályázat beadási határideje 2014. június 6. 

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

 
 
30. N a p i r e n d :  

 
     Csillagsziget Bölcs őde vezetésére pályázat kiírása  
           Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
           Előadó :    Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető 
                                 Takács Zoltán személyügyi referens 
 

 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a képviselő-testület korábban már 
döntést hozott a pályázat kiírásáról, de nem volt eredményes a pályázatunk, 
ezért javasolja, készüljön újra pályázati kiírás. A II. határozati javaslatban Bálint 
Anita humánszolgáltatási irodavezetőt, illetve Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
alpolgármestert javasolja a véleményező bizottság tagjainak. 
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 9 tagja, egyhangú, 9 igen szavazattal támogatja a 
Csillagsziget Bölcsőde magasabb-vezetői pályázat kiírását 
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M i c h l  József polgármester  hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja az 
előterjesztés I. határozati javaslatát a Csillagsziget Bölcsőde magasabb-vezetői 
pályázat kiírásáról 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Csillagsziget Bölcsőde magasabb vezetői beosztás ellátására az I/1-
60/2014. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
124/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Csillagsziget Bölcs őde magasabb-vezet ői pályázat kiírásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Csillagsziget Bölcsőde magasabb vezetői beosztás ellátására az I/1-
60/2014. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 
 

Határid ő: közzétételre, 2014. május 30. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot, az 
eseti bizottság létrehozásáról a Csillagsziget Bölcsőde magasabb vezetői 
beosztás betöltésére beérkezett pályázatok véleményezéséhez, kiegészítve 
Bálint Anita és Robozné Schőnfeld Zsuzsanna személyével, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget Bölcsőde 
magasabb vezetői beosztásának ellátására  pályázatot benyújtók 
meghallgatására háromtagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai a 
betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkeznek.  

 
A bizottság tagjai: 
 
1.) Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető (a pályázat 

előkészítője, vagy képviselője),  
2.) Szakmai érdekképviseleti szövetség, egyesület képviselője, 

vagy szakmai kollégium tagja, 
3)  Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester (munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági tag) 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
125/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

eseti bizottság létrehozásáról a Csillagsziget Bölc sőde magasabb vezet ői 
beosztás betöltésére beérkezett pályázatok vélemény ezéséhez 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagsziget 

Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának ellátására  pályázatot 
benyújtók meghallgatására háromtagú bizottságot hoz létre, 
melynek tagjai a betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkeznek.  

 
A bizottság tagjai: 
 
1. Bálint Anita humánszolgáltatási irodavezető (a pályázat 

előkészítője, vagy képviselője),  
 

2. Szakmai érdekképviseleti szövetség, egyesület képviselője, vagy 
szakmai kollégium tagja, 

 
3. Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester (munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági tag) 
 

Határid ő:  2014. július 30.  
Felelős:    Michl József polgármester 

 
 

31. N a p i r e n d :  
 

     Beszámoló a Tatai Rend őrkapitányság tevékenységér ől, Tata város  
közbiztonsági helyzetér ől 

          Előterjeszt ő: dr.Friedrich Gábor r. alezredes, kapitányságvezető 
 
A napirend tárgyalásán jelen van: Farkas Gábor megyei rendőrkapitány, rendőr 
ezredes, és Galambos Gréta rendőr százados. 
 
M i c h l  József polgármester  köszönti Farkas Gábor megyei rendőrkapitányt, 
rendőr ezredes urat, Galambos Gréta rendőr százados asszonyt, és dr. Friedrich 
Gábor alezredest,  Tata rendőrkapitányát. 
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dr. F r i e d r i c h  Gábor r. alezredes, kapitány ságvezet ő elmondja, az 
írásbeli előterjesztésében igyekezett a legrészletesebben kifejteni a témát, ezért 
ehhez külön szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Megemlíti, és megköszöni az 
önkormányzat évek óta rendszeresnek, hagyományosnak mondható pénzügyi 
támogatását, amellyel a nyári idegenforgalmi feladataikat segíti elő. Ez közterületi 
túlszolgálatok pénzbeli megváltására fordították, a közterületi jelenlétüket 
növelték. Szintén köszönet illeti azt a szándékot, azt a gesztust, hogy felajánlott 
az önkormányzat egy megfelelő méretű, elhelyezkedésű telket a kapitányság új 
objektumának felépítéséhez. A tegnapi napon került sor a rendőrség napja 
alkalmából rendezett ünnepségükre, ahol a Tatai Önkormányzat elismerte egy 
kiemelkedő dolgozójuk elmúlt évi munkáját, amit szintén külön megköszön.  
 
M i c h l   József polgármester  tájékoztatja a képviselőtársakat, hogy tegnap 
Szent György napjához kapcsolódóan a rendőrség és tűzoltóság, 
katasztrófavédelem ünnepét tartották Tatabányán, ahol sok megyei rendőr 
kaphatott kitüntetést, elismerést. Köszöni a javaslatot, felkérést arra, hogy Tata 
városa is megtisztelhette az egyik Tatán dolgozó rendőrt. Azt reméli, minél több 
alkalommal, minél jobban köszönhetjük meg azt a munkát, amelyet a tatai 
rendőrség végez, amit szeretnének megerősíteni is, hogy az az együttműködés, 
amelyet Kapitány úr említett, az jól működik, és reméli ezt a Főkapitány úr is így 
látja, és az a hosszú távú együttműködés, amelyet a Tatai Rendőrkapitányság és 
a város visz, abban valóban folyamatos fejlődés tapasztalható. Köszöni azt a 
lehetőséget, felvetést, hogy a nyári időszakban fiatal rendőrtanulókkal is, ha 
sikerül, megerősíttetik a Tatai Rendőrkapitányság, és a turista szezonban jóval 
nagyobb létszám figyelheti a város közéletét. 
Megemlíti, a mai napon döntést hozott a testület arról, hogy a BM pályázatára 
Tata is benyújtja a pályázatát, 25 MFt-os összegben pályáztunk meg térfigyelő 
kamerarendszert. Reméli, pozitív lesz a pályázatunk, és ha a Főkapitány úrnak 
van lehetősége ezt támogatni, kéri, azt tegye meg.  
A kistérségi üléseken Kapitány úr rendszeresen beszámol a polgármestereknek, 
és ezek a közbiztonsági fórumok, amelyek minden kistérségi ülésen megvalósul, 
azt gondolja, pozitívan épültek be a kistérségünk életében is. Ott is olyan döntés 
született, hogy a következő időszak pénzügyi fejlesztéseiből, ami az uniós 
lehetőséget jelenti, szeretnék az egész kistérségre vonatkozó kamerarendszert 
létrehozni, ami  a tatai rendőrkapitányságra bekötve segíthetné elsősorban a 
rendőrség munkáját, de azon keresztül az itt élők biztonságát. 
 
G e r é b i  Ákos képvisel ő elmondja, lassan három évtizede van döntés arról, 
hogy a városi rendőrkapitányság épülete nem alkalmas a feladat ellátására, egy 
új épületet kellene építeni. Emlékei szerint, legalább két BM államtitkár ígérte 
meg a képviselő-testület előtt a rendszerváltás után, hogy ebben valamilyen 
lépés történik. Utal Polgármester úr által említettekre, hogy a város telket biztosít, 
érdeklődik, az ágazatnak meg van-e a forrása arra, hogy belátható időn belül 
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ilyen típusú beruházást megvalósítson. 
Érdeklődik, meg van-e a kellő működtetési forrás humán oldalról és anyagi forrás 
oldaláról is, hogy a térfigyelő kamerarendszer valóban működjön, ha a pályázat 
eredményes lesz.  
 
F a r k a s   Gábor megyei rend őrkapitány, rend őr ezredes  örül, hogy részt 
vehet a testületi ülésen, és beszámolhatunk  a rendőrkapitányság munkájáról.  
Köszöni a kérdéseket, melyre válaszában elmondja, valóban a tatai 
rendőrkapitányság épülete, a megyében a legrosszabb állapotban van. Ezen 
mindenképpen változtatni kell. Polgármester úrral elkezdődött együttgondolkodás 
tavaly, amikor idekerült a megyei kapitányság élére, és azt látták 
kivitelezhetőnek, ha a várostól kapnak egy telket, akkor 2015. évi 
költségvetésükbe betervezik, hogy kérnek központi forrást, és ha ezt megkapják, 
akkor lehet megépíteni az új épületet. A rendőrségen belül az a központi 
gyakorlat, hogy évente két-három új rendőrkapitányságot építenek. Az országban 
150 rendőrkapitányság van, és megnézik, hol van a legnagyobb probléma. Bízik 
abban, hogy tudnak ehhez központi forrásokat kérni. Egy ilyen projekt 
megvalósítása kb. 2-3 év lenne. Ha a telket ingyen megkapják, ez sokat jelent, 
ezzel meg tudnak más városokat előzni, ahol a rendőrségnek kell biztosítani az 
épületet és a telket is. A megyében Tatán kívül rossz helyzetben van a Kisbéri 
Rendőrkapitányság, a Komáromi kapitányság, de a három közül a tatait 
támogatja, hogy ide építsünk zöldmezős beruházásba egy XXI. századnak 
megfelelő, új, korszerű épületet, ahol a kollégák megfelelőképpen tudnak 
dolgozni, jó hőszigeteléssel, klimatizálással, megfelelő szociális helyiségekkel 
felszerelve, az ügyfelek számára legyen parkolóhely, meg lehessen közelíteni a 
kapitányságot, ez fő elvárás az új épülettel szemben. Ha valamilyen előrelépés 
történik, azt mindenképpen közlik Polgármester úrral, aki tájékoztathatja a 
képviselő-testületet. Optimista, hogy 2-3 éven belül talán megvalósulhat az új 
rendőrkapitányság épülete. 
A térfigyelő kamerával kapcsolatban örömmel veszik, hogy az önkormányzat 
pályázott a kamerákra. Az elbírálásnál, ahol sok bűncselekmény történik, vagy 
növekszik, azokat részesítik előnyben, de azt örömmel jelenthetik, hogy Tata 
városában a bűncselekmények száma évről-évre csökken, ami jó dolog, de 
reméli emiatt nem lesznek vesztesek. Azon lesznek, hogy legyen 
kamerarendszer Tata városában. A kamera figyelése kétféle módon történhet, 
vagy 24 órás figyelést szerveznek, vagy amikor az adatvédelmi törvén y lehetővé 
teszi, megnézik a kamera felvételét, azokat rögzítik, és akkor használják fel a 
szabálysértési büntetőeljárások során. Ezt kidolgozzák majd, először legyen meg 
a nyertes pályázat, a kamerák, és eldöntik milyen formában fogják ezeket 
figyelni. 
Elmondja, az a központi eljárás náluk, a megye székhelyeken vannak ügyeletek, 
onnan történnek a kamerák figyelése. Abban teljesen biztos, hogy a térfigyelő 
kameráknak jótékony hatása lesz a közterületi bűncselekmények visszaszorítása 
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érdekében. 
 
M i c h l  József polgármester  köszöni a Főkapitány úr válaszát.  
Kérdés nem lévén, megkéri a humán és ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság véleményét. 
 
K a s z á l  József képvisel ő, a humán és ügyrendi bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet, hogy megköszönve Rendőrkapitány úrnak a 
beszámolóját az elmúlt éves tevékenységükről, a a bizottság jelenlévő 9 tagja, 
egyhangú, 9 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, mint ahogy Főkapitány úr is jelezte, a 
központi rendőri vezetés is pozitívan fogadta jelzését, hogy tudunk ilyen módon 
segíteni a rendőrségnek, ezt követően lesz lehetősége a képviselő-testület elé 
hozni döntésre is. Most már kiválasztásra került a valamikori tüzép terület az 
Agostyáni út mentén, a leendő körforgalom mellett felszabadul egy olyan területe 
a városnak, amit másra nem nagyon tudnának használni, viszont központi helyre 
kerülne a rendőrség, minden irányba könnyen elérhető lesz a város, kellő 
területet tudnak biztosítani a parkolóra. Az ezzel kapcsolatos munkát mi is 
megkezdjük, és minél hamarabb hoz majd a testület olyan döntést, amellyel ezt a 
területet tudják biztosítani a rendőrség számára. Köszöni ebben is az 
együttműködését Főkapitány úrnak, Kapitány úrnak. 
Megköszöni még egyszer a rendőrség egész éves munkáját, és szép nyarat 
kíván atekintetben, minél kevesebb problémás eset legyen, ha pedig van, akkor 
időben ott legyenek, és el tudják hárítani a problémát. 
 
További hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja a Tatai 
Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójára vonatkozó határozati javaslatot, 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai 
Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolóját Tata város közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
126/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Rend őrkapitányság 2013. évi beszámolójának elfogadásáról  
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tatai 
Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolóját Tata város közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról. 

 
Határid ő:  2014. május 10. – tájékoztatásra 
Felelős:     Michl József polgármester 
 
 

 
 
 
 

32. N a p i r e n d :  
 
     Beszámoló a kerékpárosbarát település stratégiai me gvalósítási  
        terv 2013. évre meghatározott feladatok tel jesítésér ől és a 2014. évi  
        feladatok meghatározása  

          Előterjeszt ő: Horváthy Lóránt alpolgármester 
Előadó:        Tene Gáborné városüzemeltetési ügyintéző 

 
 
M i c h l  József polgármester  kérdés nem lévén, megkéri a pénzügyi és 
városfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő, a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke 
elmondja, a bizottság jelenlévő 4 tagja, egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
M i c h l  József polgármester  hozzászólás, vélemény hiányában, szavazásra 
bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát, 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

 
1.) A kerékpárosbarát település stratégiai megvalósíthatósági terv 2013. 

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

2014. évi feladatait az I/1-84/2014. sz. előterjesztés mellékletében 
szereplő részletezettséggel elfogadja.  

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza:      
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
127/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Kerékpárosbarát település stratégiai megvalósítható sági terv 2013. évre 
meghatározott feladatainak teljesítésér ől és a 2014. évi feladatok 

meghatározásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 
1.) A kerékpárosbarát település stratégiai megvalósíthatósági terv 2013. 

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

2014. évi feladatait az I/1-84/2014. sz. előterjesztés mellékletében 
szereplő részletezettséggel elfogadja.  

 
Határid ő:  végrehajtásra: 2014. december 31.     
Felelős:      Michl József polgármester    

      
 

33. N a p i r e n d :  
 

 Egyes közalapítványok további m űködése  
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
          Előadó :         dr. Kórósi Emőke jegyző 
                                dr. Lantai Éva jegyzői kabinetvezető 
        
A napirend tárgyalásán jelen van: a Tatai Televízió Közalapítvány Elnöke, 
Petzke Ferenc. 
 
M i c h l  József polgármester  elmondja, a határozati javaslatokban szereplő 
alapító okiratoknak a törvény által előírt módosítására kerül sor. Megkéri Jegyző 
asszonyt, ismertesse az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 
 
dr. K ó r ó s i  Em őke jegyz ő tájékoztatja a képviselő-testületet, az új civil 
törvény újraszabályozta a közhasznúság megszerzésének, illetve megtartásának 
feltételeit. Ennek jegyében készítettük el a módosításokat, amelyeket csak a 
tegnapi napon tudtuk továbbítani a képviselő-testület számára, és a mai napon 
kiosztott anyag a tegnapihoz képest annyi változást tartalmaz, hogy meg kell 
jelölni minden egyes esetben a közfeladatot, illetve a közfeladatot tartalmazó 
jogszabályhelyet.   
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Az előterjesztésben jeleztük, a  közalapítványok alapító okirataiban a 
módosítások az alábbi tárgyakat érintik: 
- a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok módosítása a Civil tv-nek megfelelően,  
- Civil tv. és az új ágazati jogszabályok megjelölése, 
- az alapító okiratok közzétételének helyeként kizárólag a www.tata.hu honlap 
megjelölése,  
- a közhasznúsági mellékletre, vállalkozási tevékenység folytatására vonatkozó új 
előírások átvezetése,  
Felmerült még az, miként kezelhető, hogy adott esetben a felügyelő szerv 
testületében olyan személy szerepel a képviselők közül, aki adott esetben az 
adott kuratóriumban tevékenykedik. Ezt rendezi az önkormányzati törvény 
azáltal, hogy személyes érintettség okán ezekbe a döntéshozatalokban nem vesz 
részt.  
 
Az utolsó pont, azaz a közalapítvány által ellátott közfeladat, közfeladatot 
tartalmazó jogszabályhely megjelölése, pontosítása érdekében a kiküldött 
előterjesztést ismételten áttekintettük és az alapító okiratokban a közfeladatok 
felsorolását tovább pontosítottuk, bővítettük az alábbiak szerint: 
 
Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány Alapító O kiratának módosítása 
 
- A közfeladatot tartalmazó jogszabályhelyek felsorolása kibővült a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjával – szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása -. 
Eddig a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerepelt hivatkozásként.  
 
Tatai Mecénás  Közalapítvány Alapító Okiratának mód osítása 
 
- A közfeladatot tartalmazó jogszabályhelyek felsorolása kibővült a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
és 15. pontjával - kulturális szolgáltatás, sport, ifjúsági ügyek -, a hatásköri 
törvénnyel, azaz 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) pontjával és a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) és e) pontjával.    
Eddig a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerepelt hivatkozásként.  
 
Szakmai Képzésért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
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- A közfeladatot tartalmazó jogszabályhelyek felsorolása kibővült a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont e), h) i) pontja - 
szakközépiskolai kollégiumi ellátás, nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás 
-. 
Eddig a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerepelt 
hivatkozásként.  
 
Tatai Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának mó dosítása 
 
- A közfeladatot tartalmazó jogszabályhelyek felsorolása kibővült a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pontjával, - kulturális szolgáltatás -.  
Eddig a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény szerepelt hivatkozásként.  
 
Tatai Mecénás  Közalapítvány Alapító Okiratának mód osítása 
 
Jelenlegi helyzet: 

- A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv:  
 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán és Ügyrendi    
Bizottsága. 

 
Javasolt módosítás: 
 

- A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv:  
  Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott mindenkori    
           pénzügyi  bizottság képviselő-testületi tagsággal rendelkező tagjai: 
 A 2010. évi választást követően: 

1. Borsó Tibor 
2. dr. Varga András 
3. Gerébi Ákos 
4. Szabó Gyula 

 
Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány Alapító O kiratának módosítása 
 
Jelenlegi helyzet: 
A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv: Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó 
bizottsága. 
 
Javasolt módosítás: 
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A közalapítvány kezelő szervének ellenőrzésére jogosult szerv: Tata Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének mindenkori szociális ügyekkel foglalkozó 
bizottsága képvisel ő-testületi tagsággal rendelkez ő tagjai: 
 
 A 2010. évi választást követően: 
1. Kaszál József 
2. Dinga László 
3. Brunner Sándor 
4. Király István   
 
Szakmai Képzésért Közalapítvány 
A felügyelő szerv tagjai határozatlan ideig: 

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

 
Az iskola igazgatója jelezte, hogy az alapító okiratban a honlap helyes 
megjelölése: www.blathy-tata.hu. 
 
 
Tatai Televízió Közalapítvány  
A felügyelő szerv tagjai négy évre Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által létrehozott mindenkori pénzügyi bizottság képviselő-testületi tagsággal 
rendelkező tagjai: 
 A 2010. évi választást követően:  

1. Borsó Tibor 
2. dr. Varga András 
3. Gerébi Ákos 
4. Szabó Gyula 

 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő elmondja, a májusi testületi ülés fogalmazza meg a 
közalapítványok előző évi mérlegbeszámolóját, és az azzal kapcsolatos 
döntéseket. Jelzi, a Szakmai Képzésért Közalapítvány kuratóriumának felügyelő 
bizottságában olyan hivatali kolléga szerepel, aki már nyugdíjba ment, és hogy a 
felügyelő bizottság határozatképes legyen, ezért javasolja a módosítást. 
 
M i c h l  József polgármester  köszöni az észrevételt, és előkészítik,  javaslatot 
tesznek erre vonatkozóan. 
 
További vélemény, hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátja Tata Város 
„Szociális Háló” Közalapítvány Alapító Okiratának m ódosításáról szóló 
határozati javaslatot, 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.202/1990/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tata Város 
„ Szociális Háló” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

   
Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítása 
 

a) Az Alapító Okirat 3. A közalapítvány célja című rész 4. francia bekezdése 
helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

 
- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot – 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátáso k biztosítása -  lát el, 
melyr ől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, tová bbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (1)-
(3) bekezdése szerint az önkormányzatnak kell gondo skodnia, és mely a 
Közalapítvány céljainak megfogalmazása során került  részletezésre.  

b) Az Alapító Okirat 6. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve című rész 
16 bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
A közalapítvány alapító okiratának módosítását (mód osítással 
egybeszerkesztett szövegét) helyben szokásos módon Tata Város 
honlapján (www.tata.hu) közzé kell tenni. 

c) Az Alapító Okirat 8. Egyéb rendelkezések című pont első bekezdése „74/A §-
74/F §” szövegrésze hatályát veszti. 

 
d) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
 
e) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
formában hatályban maradnak. 
 
f) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem 
jegyzett adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat 
nem keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 
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Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2014. (…..)  Kt. határozata rendelkezett. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
128/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány Alapító O kiratának 
módosításáról 

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

   
Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítása 
 

c) Az Alapító Okirat 3. A közalapítvány célja című rész 4. francia bekezdése 
helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

 
- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot – 
szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátáso k biztosítása -  lát el, 
melyr ől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, tová bbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (1)-
(3) bekezdése szerint az önkormányzatnak kell gondo skodnia, és mely a 
Közalapítvány céljainak megfogalmazása során került  részletezésre.  

d) Az Alapító Okirat 6. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve című rész 
16 bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
A közalapítvány alapító okiratának módosítását (mód osítással 
egybeszerkesztett szövegét) helyben szokásos módon Tata Város 
honlapján (www.tata.hu) közzé kell tenni. 

c) Az Alapító Okirat 8. Egyéb rendelkezések című pont első bekezdése „74/A §-
74/F §” szövegrésze hatályát veszti. 
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d) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
 
e) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
formában hatályban maradnak. 
 
f) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem 
jegyzett adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat 
nem keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2014. (V.5.)  Kt. határozata rendelkezett. 
 

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja Tata Város „Szociális 
Háló” Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításo kkal egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslato t, 
 
 

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

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. Pk. 60.202/1990/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tata Város 
„Szociális Háló” Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
30/1990.(XII.5.) sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 
213/1991.(VIII.21.), a 214/1991.(VIII.21.), a 34/1995.(III.8.), a 130/1996.(VI.26.), a 
151/1996. (VII.17.), a 169/1997.(X.2.), a 102/1998.(V.10.), a 173/1998.(IX.30.), a 
223/1998.(XII.02.), a 121/1999.(VI.30.), a 240/2004.(X.27.), a 215/2005. (IX.14.), a 
216/2005.(IX.14.), a 93/2006.(IV.26.),   a 498/2011. (X.27.), 112/2012.(III.29.), 
468/2012.(XI.29.), és a 128/2014.(V.5.) Tata Kt. határozatokkal elfogadott 
módosításokkal  
 
 

Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány  
Alapító Okirata 

 a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Tata Város Önkormányzata Közalapítványt létesít a társadalmi létminimum határán, 
vagy határa alatt élő polgárainak megsegítésére. Az ország gazdasága az 
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összeomlás küszöbén áll, az infláció egyre nagyobb méreteket ölt, a munkanélküliek 
száma várhatóan jelentősen emelkedik. 

A társadalom nem engedheti meg, nem nézheti tétlenül, hogy ezek következtében 
egyre több idős ember, hátrányos helyzetű család kerül olyan helyzetbe, hogy 
számukra az emberi lét legelemibb feltételei sem biztosíthatók. Az alapvető 
létfeltételekhez minden embernek joga van és e jogosultság független attól, hogy 
sorsának alakulásáért a társadalom, vagy maga is felelős. 

A Közalapítvány tevékenysége kiegészíti a város szociális segélyezési rendszerét. A 
Közalapítvány természetbeni vagy pénzbeli támogatást nyújt olyan személyeknek és 
családoknak, akiknek létfenntartása veszélybe került. A Közalapítvány hozzájárul 
természetbeni vagy pénzbeni juttatás formájában szociálisan rászoruló családok 
gyermeknevelési költségeihez. 

1. A közalapítvány neve: 

TATA VÁROS „SZOCIÁLIS HÁLÓ” KÖZALAPÍTVÁNYA 

2. A közalapítvány célja: 

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

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

- A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
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 
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 közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot 
– szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátá sok biztosítása -  lát 
el, melyr ől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, tová bbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § 
(1)-(3) bekezdése szerint az önkormányzatnak kell g ondoskodnia, és 
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mely a Közalapítvány céljainak megfogalmazása során  került 
részletezésre.  

A közalapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja 

A közalapítvány induló vagyona 200.000 Ft, mely vagyonhoz – az alapítvány 
bejegyzését követően – az OTP tatai fiókjánál megnyitásra kerülő és széles körben 
nyilvánosságra hozott csekkszámlára történő befizetéssel bárki hozzájárulhat. 

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

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

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.  

A közalapítvány szolgáltatásait bármely tatai lakóhelyű magánszemély igénybe 
veheti.  

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

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

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

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

3. A közalapítvány székhelye:  

Tata, Kossuth tér 1. 

 

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

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

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

5. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve  

A kuratórium szervezete elnökből, elnökhelyettesből és kuratóriumi tagokból áll. 

A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a város képviselő-testülete választja 
meg. 

A kuratórium létszáma 7 fő. 

A  kuratórium elnöke:  Horváth József  Tata, Új u. 46. 

 elnökhelyettese:  Kemecsi Lajosné Tata, Május 1. u. 45. 2/3.  

A kuratórium tagjai:  Dr. Márkus Mihályné Tata, Kocsi u. 15. 

     Sziklai Tiborné Tata, Szegfű u. 8.  

     Andorka Ferencné Tata, Ady E. u. 1. 

     Sasvári Beáta Tata, Új u. 20. IV/2. 

     Futó Kovács Éva Tata, Építők útja 7. 

A kuratórium jogköre: 

- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása 

- döntés a vagyoni alap felhasználásáról (befektetésekről, vállalkozásokról) 

- az alapítvány hozadékának segélyezési célra történő felhasználásának 
módjáról és a rászorultak körének megállapításáról való döntés. 

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

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

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

A kezelő szerv megbízása a közalapítvány időtartamáig szól. 

A kuratórium működésének részletes szabályait a kuratórium külön szabályzatban 
állapítja meg. 
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A közalapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett a kuratórium elnöke és Sziklai 
Tiborné kuratóriumi tag együttesen, vagy a kuratórium elnökhelyettese és Sziklai 
Tiborné kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni.  

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

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. 

A közalapítvány alapító okiratának módosítását (mód osítással 
egybeszerkesztett szövegét) helyben szokásos módon Tata Város honlapján 
(www.tata.hu) közzé kell tenni. 

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 Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektől eltiltást 
kimondó ítélet vagy büntető eljárás 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 
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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. 

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

A Kuratórium ülésére a Kuratórium tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A 
meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között legalább 15 napi 
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 3 nappal 
ismertetni kell a tagokkal.  

A Kuratórium határozatképességéhez szükséges a Kuratórium tagjai felének plusz 
egy főnek jelenléte. A Kuratórium határozat hozatalához a jelenlévő tagok egyszerű 
szótöbbsége szükséges. 

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

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 
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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 15 nappal előbb a Kuratórium elnökének jelzi. 

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

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.  

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

7. Egyéb rendelkezések  

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi előírások 
(Ptk., Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, Az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LV. törvény és A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.) 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 ……/2014. (…...)  Tata Kt. határozata rendelkezett. 
 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
129/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány Alapító O kiratának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. Pk. 60.202/1990/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tata Város 
„Szociális Háló” Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
30/1990.(XII.5.) sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 
213/1991.(VIII.21.), a 214/1991.(VIII.21.), a 34/1995.(III.8.), a 130/1996.(VI.26.), a 
151/1996. (VII.17.), a 169/1997.(X.2.), a 102/1998.(V.10.), a 173/1998.(IX.30.), a 
223/1998.(XII.02.), a 121/1999.(VI.30.), a 240/2004.(X.27.), a 215/2005. (IX.14.), 
a 216/2005.(IX.14.), a 93/2006.(IV.26.),   a 498/2011. (X.27.), 112/2012.(III.29.), 
468/2012.(XI.29.), és a 128/2014.(V.5.) Tata Kt. határozatokkal elfogadott 
módosításokkal  
 
 

Tata Város „Szociális Háló” Közalapítvány  
Alapító Okirata 

 a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

Tata Város Önkormányzata Közalapítványt létesít a társadalmi létminimum határán, 
vagy határa alatt élő polgárainak megsegítésére. Az ország gazdasága az 
összeomlás küszöbén áll, az infláció egyre nagyobb méreteket ölt, a munkanélküliek 
száma várhatóan jelentősen emelkedik. 

A társadalom nem engedheti meg, nem nézheti tétlenül, hogy ezek következtében 
egyre több idős ember, hátrányos helyzetű család kerül olyan helyzetbe, hogy 
számukra az emberi lét legelemibb feltételei sem biztosíthatók. Az alapvető 
létfeltételekhez minden embernek joga van és e jogosultság független attól, hogy 
sorsának alakulásáért a társadalom, vagy maga is felelős. 

A Közalapítvány tevékenysége kiegészíti a város szociális segélyezési rendszerét. A 
Közalapítvány természetbeni vagy pénzbeli támogatást nyújt olyan személyeknek és 
családoknak, akiknek létfenntartása veszélybe került. A Közalapítvány hozzájárul 
természetbeni vagy pénzbeni juttatás formájában szociálisan rászoruló családok 
gyermeknevelési költségeihez. 

1. A közalapítvány neve: 

TATA VÁROS „SZOCIÁLIS HÁLÓ” KÖZALAPÍTVÁNYA 

 

2. A közalapítvány célja: 

1. A közalapítvány célja a legrászorultabb emberek / idősek, betegek, 
sokgyermekes családok, más nélkülözők / természetbeni megsegítése 
olymértékben, hogy minimálisan a létfenntartáshoz szükséges feltételekkel 
rendelkezzenek. 
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2.Alapvető célkitűzése a közalapítványnak, hogy éhes felnőtt, alultáplált 
gyermek, kukából élelmet szerző személy soha ne legyen Tatán. Senkit ne 
kényszerítsen az éhség lopásra, más bűncselekmény elkövetésére. 

3.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 
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 közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot 
– szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátá sok biztosítása -  lát 
el, melyr ől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, tová bbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § 
(1)-(3) bekezdése szerint az önkormányzatnak kell g ondoskodnia, és 
mely a Közalapítvány céljainak megfogalmazása során  került 
részletezésre.  

A közalapítvány céljára rendelt vagyon és annak felhasználási módja 

A közalapítvány induló vagyona 200.000 Ft, mely vagyonhoz – az alapítvány 
bejegyzését követően – az OTP tatai fiókjánál megnyitásra kerülő és széles körben 
nyilvánosságra hozott csekkszámlára történő befizetéssel bárki hozzájárulhat. 

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

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

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.  

A közalapítvány szolgáltatásait bármely tatai lakóhelyű magánszemély igénybe 
veheti.  

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

A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratban meghatározott közhasznú  tevékenységére fordítja. 
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A közalapítvány működésének társadalmi nyilvánosságot kell biztosítani és 
összhangba kell hozni az egyéb önkormányzatot illető szociális keretek 
felhasználásával. 

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

3. A közalapítvány székhelye:  

Tata, Kossuth tér 1. 

 

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

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

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

5. A közalapítvány kezelő szerve, felügyelő szerve  

A kuratórium szervezete elnökből, elnökhelyettesből és kuratóriumi tagokból áll. 

A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait a város képviselő-testülete választja 
meg. 

A kuratórium létszáma 7 fő. 

A  kuratórium elnöke:  Horváth József  Tata, Új u. 46. 

 elnökhelyettese:  Kemecsi Lajosné Tata, Május 1. u. 45. 2/3.  

A kuratórium tagjai:  Dr. Márkus Mihályné Tata, Kocsi u. 15. 

     Sziklai Tiborné Tata, Szegfű u. 8.  

     Andorka Ferencné Tata, Ady E. u. 1. 

     Sasvári Beáta Tata, Új u. 20. IV/2. 

     Futó Kovács Éva Tata, Építők útja 7. 

A kuratórium jogköre: 

- az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása 
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- döntés a vagyoni alap felhasználásáról (befektetésekről, vállalkozásokról) 

- az alapítvány hozadékának segélyezési célra történő felhasználásának 
módjáról és a rászorultak körének megállapításáról való döntés. 

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

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

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

A kezelő szerv megbízása a közalapítvány időtartamáig szól. 

A kuratórium működésének részletes szabályait a kuratórium külön szabályzatban 
állapítja meg. 

A közalapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett a kuratórium elnöke és Sziklai 
Tiborné kuratóriumi tag együttesen, vagy a kuratórium elnökhelyettese és Sziklai 
Tiborné kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni.  

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

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. 
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A közalapítvány alapító okiratának módosítását (mód osítással 
egybeszerkesztett szövegét) helyben szokásos módon Tata Város honlapján 
(www.tata.hu) közzé kell tenni. 

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 Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyektől eltiltást 
kimondó ítélet vagy büntető eljárás 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. 

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

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

A Kuratórium határozatképességéhez szükséges a Kuratórium tagjai felének plusz 
egy főnek jelenléte. A Kuratórium határozat hozatalához a jelenlévő tagok egyszerű 
szótöbbsége szükséges. 

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

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 15 nappal előbb a Kuratórium elnökének jelzi. 

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

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.  

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

7. Egyéb rendelkezések  

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályi előírások 
(Ptk., Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, Az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
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2006. évi LV. törvény és A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.) 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 129/2014. (V.5.)  Tata Kt. határozata rendelkezett. 
 

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja Tatai Mecénás 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szól ó határozati javaslatot, 
 
 
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 II. A közalapítvány célja című pont második és harmadik francia 
bekezdése helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 
 

- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot -  
kulturális szolgáltatás, el őadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme; a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; a 
közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásá nak, a művelődésre, 
társaséletre szervez ődő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja 
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításána k támogatása, a m űvészeti 
intézmények, továbbá a lakosság m űvészeti kezdeményezéseinek, 
önszervez ődéseinek támogatása, a m űvészi alkotó munka feltételeinek 
javítása és a m űvészeti értékek létrehozásának, meg őrzésének segítése; a 
helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek;  elősegíti 
az egészséges életmód és a szabadid ősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését; az esélyegyenl őség jegyében támogatja a gyermek- és 
ifjúsági sportot, a n ők és a családok sportját, a hátrányos helyzet ű társadalmi 
csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,  - lát  el, melyr ől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tö rvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a kö ztársasági megbízottak, 
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valamint egyes centrális alárendeltség ű szervek feladat- és hatásköreir ől 
szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja,  a muzeális intézményekr ől, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 76. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi ö nkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. p ontja, a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 49. § c) és e) pontja  pontja   szerint az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljaina k megfogalmazása során 
került részletezésre. 

- A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet  nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

 A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító ok iratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenys ég, az országgy űlési 
képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi 
önkormányzat képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történ ő jelölés, a megyei jogú város képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; n em 
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törv ényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás valamint a 
polgármester jelölése. 

 
b) Az Alapító Okirat VI. A közalapítvány vagyona című pont negyedik francia bekezdése 
helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

 
Az alapító a közalapítvány alapító okiratát, az ala pító okiratának 
módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegé t) helyben szokásos 
módon Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzéteszi . 

  
c) Az Alapító Okirat VII. A közalapítvány kezelő szerve című pont utolsó francia 
bekezdése helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

 
- A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
A felügyel ő szerv ellen őrzi a közhasznú szervezet m űködését és 
gazdálkodását, ennek során a kuratórium tagjaitól j elentést, az alapítvány 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágo sítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinth et, azokat 
megvizsgálhatja.  

A felügyel ő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási jogga l részt vehet.  

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem töltenek be), 
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b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel kezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

  
 

d) Az Alapító Okirat a IX. Záró rendelkezések című pont második francia bekezdése 
helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 
 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a  Ptk.,  Az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil s zervezetek m űködésér ől és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény és Az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó törvények mó dosításáról szóló 2006. 
évi LXV. törvény rendelkezései  az irányadók. 

 
e) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
 
f) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
g) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem jegyzett 
adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat nem 
keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (…...)  Kt. határozata rendelkezett. 
 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
130/2013.(V.5.) Tata Kt. határozata 

Tatai Mecénás Közalapítvány Alapító Okiratának módo sításáról 
 
 
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:  
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Tatai Mecénás  Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása 

 
a) Az Alapító Okirat II. A közalapítvány célja című pont második és harmadik francia 
bekezdése helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 
 

- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot -  
kulturális szolgáltatás, el őadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme; a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; a 
közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásá nak, a művelődésre, 
társaséletre szervez ődő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja 
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításána k támogatása, a m űvészeti 
intézmények, továbbá a lakosság m űvészeti kezdeményezéseinek, 
önszervez ődéseinek támogatása, a m űvészi alkotó munka feltételeinek 
javítása és a m űvészeti értékek létrehozásának, meg őrzésének segítése; a 
helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek;  elősegíti 
az egészséges életmód és a szabadid ősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését; az esélyegyenl őség jegyében támogatja a gyermek- és 
ifjúsági sportot, a n ők és a családok sportját, a hátrányos helyzet ű társadalmi 
csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,  - lát  el, melyr ől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tö rvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a kö ztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltség ű szervek feladat- és hatásköreir ől 
szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja,  a muzeális intézményekr ől, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 76. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi ö nkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. p ontja, a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 49. § c) és e) pontja  pontja   szerint az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljaina k megfogalmazása során 
került részletezésre. 

- A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet  nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

 A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító ok iratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenys ég, az országgy űlési 
képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi 
önkormányzat képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történ ő jelölés, a megyei jogú város képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; n em 
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törv ényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
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önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás valamint a 
polgármester jelölése. 

 
b) Az Alapító Okirat VI. A közalapítvány vagyona című pont negyedik francia bekezdése 
helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

 
Az alapító a közalapítvány alapító okiratát, az ala pító okiratának 
módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegé t) helyben szokásos 
módon Tata Város honlapján (www.tata.hu) közzéteszi . 

  
c) Az Alapító Okirat VII. A közalapítvány kezelő szerve című pont utolsó francia 
bekezdése helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 

 
- A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
A felügyel ő szerv ellen őrzi a közhasznú szervezet m űködését és 
gazdálkodását, ennek során a kuratórium tagjaitól j elentést, az alapítvány 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágo sítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinth et, azokat 
megvizsgálhatja.  

A felügyel ő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási jogga l részt vehet.  

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel kezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

  
d) Az Alapító Okirat a IX. Záró rendelkezések című pont második francia bekezdése 
helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 
 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a  Ptk.,  Az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil s zervezetek m űködésér ől és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény és Az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó törvények mó dosításáról szóló 2006. 
évi LXV. törvény rendelkezései  az irányadók. 

 
e) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
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f) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
g) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem jegyzett 
adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat nem 
keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2014. (V.5.)  Kt. határozata rendelkezett. 
 

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tatai Mecénás 
Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal e gységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló határozati javaslatot, 

 
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.) és a 130/2014.(V.5.) 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: 
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 Tatai Mecénás Közalapítvány 
 

III. A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:  

 
 2890 Tata, Kossuth tér 1. 
 
 

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:  

- 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. 

b. A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során oly an közfeladatot -  
kulturális szolgáltatás, el őadó-művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közm űvelődési tevékenység 
támogatása; a közösségi kulturális hagyományok és é rtékek ápolásának, 
a művelődésre, társaséletre szervez ődő közösségek tevékenységének, a 
lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális cé lok megvalósításának 
támogatása, a m űvészeti intézmények, továbbá a lakosság m űvészeti 
kezdeményezéseinek, önszervez ődéseinek támogatása, a m űvészi alkotó 
munka feltételeinek javítása és a m űvészeti értékek létrehozásának, 
megőrzésének segítése; a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; 
sport, ifjúsági ügyek; el ősegíti az egészséges életmód és a 
szabadid ősport gyakorlása feltételeinek megteremtését; az 
esélyegyenl őség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sport ot, a nők 
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és a családok sportját, a hátrányos helyzet ű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportját,  - lát el, melyr ől a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 
pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztá rsasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltség ű szervek feladat- és hatásköreir ől 
szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja,  a muzeális 
intézményekr ől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésről 
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 me ly a Közalapítvány 
céljainak megfogalmazása során került részletezésre . 

 
c. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenysége t nem folytat, 

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi tá mogatást nem nyújt.  

 A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító ok iratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenys ég, az országgy űlési 
képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi 
önkormányzat képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történ ő jelölés, a megyei jogú város képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; n em 
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törv ényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képvisel ői választáson történ ő 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.  
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- 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:  

- 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 ala pító okiratának 

módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegé t) helyben 
szokásos módon Tata Város honlapján (www.tata.hu) k özzéteszi. 

VII. A KÖZALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE:  

 
- A kuratórium négy 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.   
   Varga Istvánné 2890 Tata, Fazekas u. 64/a.  
 

- A megbízás meghosszabbítható, illetve visszavonható. 
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- 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.  

- 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 -, 
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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. 

- 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 
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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 felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
A felügyel ő szerv ellen őrzi a közhasznú szervezet m űködését és 
gazdálkodását, ennek  során a kuratórium tagjaitól jelentést, az 
alapítvány munkavállalóitól pedig  tájékoztatást va gy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet  könyveibe  é s irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja.  

A felügyel ő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási jogga l részt vehet.  

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányul ó egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel kezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően 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.  
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- Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a  Ptk.,  Az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamin t a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény é s Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvén y 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   ……/2014.(…...) Tata Kt. határozata rendelkezett. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
131/2013.(V.5.) 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.) és a 130/2014.(V.5.) 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 
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- 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 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. 

- A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olya n közfeladatot -  
kulturális szolgáltatás, el őadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme; a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; a 
közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásá nak, a művelődésre, 
társaséletre szervez ődő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja 
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításána k támogatása, a m űvészeti 
intézmények, továbbá a lakosság m űvészeti kezdeményezéseinek, 
önszervez ődéseinek támogatása, a m űvészi alkotó munka feltételeinek 
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javítása és a m űvészeti értékek létrehozásának, meg őrzésének segítése; a 
helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági ügyek;  elősegíti 
az egészséges életmód és a szabadid ősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését; az esélyegyenl őség jegyében támogatja a gyermek- és 
ifjúsági sportot, a n ők és a családok sportját, a hátrányos helyzet ű társadalmi 
csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,  - lát  el, melyr ől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tö rvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontja, a helyi önkormányzatok és szerveik, a kö ztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltség ű szervek feladat- és hatásköreir ől 
szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja,  a muzeális intézményekr ől, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm űvelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 76. § (1) bekezdése, a Magyarország helyi ö nkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. p ontja, a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 49. § c) és e) pontja  pontja   szerint az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia, és mely a Közalapítvány céljaina k megfogalmazása során 
került részletezésre. 

 
- A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet  nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

 A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító ok iratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenys ég, az országgy űlési 
képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi 
önkormányzat képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történ ő jelölés, a megyei jogú város képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; n em 
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törv ényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képvisel ői választáson történ ő 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 
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- 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:  

- 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 ala pító okiratának 

módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegé t) helyben 
szokásos módon Tata Város honlapján (www.tata.hu) k özzéteszi. 

VII. A KÖZALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE:  

 
- A kuratórium négy tagból áll, melynek  
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 elnöke:  Lévai Ádám 2890 Tata, Komáromi u. 16. 

tagjai:  Kaszál József 2890 Tata, Váralja u. 3.  
   Dezső Mariann 2890 Tata, Vaszary J. u. 7.   
   Varga Istvánné 2890 Tata, Fazekas u. 64/a.  
 

- 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.  

- 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, 
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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. 

- 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.  
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- 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 felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
A felügyel ő szerv ellen őrzi a közhasznú szervezet m űködését és 
gazdálkodását, ennek  során a kuratórium tagjaitól jelentést, az 
alapítvány munkavállalóitól pedig  tájékoztatást va gy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet  könyveibe  é s irataiba betekinthet, 
azokat megvizsgálhatja.  

A felügyel ő szerv tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási jogga l részt vehet.  

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányul ó egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel kezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően 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 
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- 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, valamin t a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény é s Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvén y 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   131/2014.(V.5.) Tata Kt. határozata rendelkezett. 

 
Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15.  
Felelős:  Michl József polgármester 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Szakmai Képzésért 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szól ó határozati javaslatot 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.225/1995/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Szakmai 
Képzésért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

 
Szakmai Képzésért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítása 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakmai Képzésért Közalapítvány 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Alapító Okirat II. rész A közalapítvány célja című fejezetének 5. és 6. bekezdése 
helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - 
szakközépiskolai kollégiumi ellátás, nevelés-oktatá s, szakiskolai nevelés-
oktatás - lát el, mely a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
§ 1. pont e), h) i) pontja és a szakképzésr ől szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
1. § (1) bekezdése szerint állami feladat és mely a  Közalapítvány céljainak 
megfogalmazása során került részletezésre.  



 175 

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenys ég, az országgy űlési 
képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat 
képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának 
történ ő jelölés, a megyei jogú város képvisel ő-testületébe történ ő 
jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; ne m min ősül közvetlen 
politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatá rozott nemzetiségi 
szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkorm ányzati képvisel ői 
választáson történ ő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése. 

b) Az Alapító Okirat III. rész 5. § A Közalapítvány induló vagyona című  fejezete 2. és 
3.  bekezdésének a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszél yeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,  azt a létesít ő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, akk ént, hogy a kuratórium 
által meghatározott részét évente, az éves eredmény  elszámolását követ ően 
az alaptőkébe kell helyezni, másik része a közalapítvány cél jaira 
felhasználható. 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy az t minden évben a mérleg 
elkészülte után a helyi lapban megjelenteti. 

c) Az Alapító Okirat IV. rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 6. bekezdése 
helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

 
A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyekt ől eltiltást 
kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az egyesülési  
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil s zervezetek m űködésér ől és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabál yai szerint 
összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem ál l fenn.  

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt a z a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kö telezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a 
megkötend ő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretéb en a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület ál tal 
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tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, lé tesítő okiratnak megfelel ő 
cél szerinti juttatás. 

A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak megsz űnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot szabott 
ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 

A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 
érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

d) Az Alapító Okirat IV. rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 10-12. 
bekezdése hatályát veszti. 

 
e) Az Alapító Okirat IV. Rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 22. 
bekezdés második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
A Kuratórium döntésér ől a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 nap on 
belül értesíti, illetve Tata Város honlapján (www.t ata.hu) közzé kell tenni. 

f) Az Alapító Okirat IV. Rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 24. 
bekezdése hatályát veszti. 
 
g) Az Alapító Okirat IV. Rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 27. 
bekezdés első francia bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
(A közalapítvány akkor szűnik meg, ha:) 

- Ptk.,  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállás ról, valamint a civil 
szervezetek m űködésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 
és Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tö rvény és egyes kapcsolódó 
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törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvén yben szabályozott 
feltételek valamelyike bekövetkezik, 

h) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezetének 27. bekezdés első 
francia bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
Az alapító az alapító okiratot a közalapítvány nevé nek, céljának és 
vagyonának sérelme nélkül indokolt esetben módosíth atja. A közalapítvány 
alapító okiratának módosítását (módosítással egybes zerkesztett szövegét) 
helyben szokásos módon Tata Város honlapján (www.ta ta.hu) közzé kell 
tenni. 

i) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezetének negyedik bekezdése 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy az t minden évben a mérleg 
elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.  

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló ba bárki betekinthet, 
illetve abból saját költségére másolatot készíthet.  A közalapítvány éves 
beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határoz attal.  

A közhasznúsági mellékletet elfogadása a kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

A Közalapítvány a közhasznúsági mellékletet az álta la fenntartott iskola 
honlapján (www.blathy-tata.hu) teszi közzé. 

 
j) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezetének 8. és 9. bekezdése 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az személy 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja (ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik 
tisztséget nem töltenek be), 
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b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 

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

k) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezete az utolsó bekezdését 
követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 
Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egysége s szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alap ján hatályos 
tartalmának.   

 
l) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
m) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem jegyzett 
adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat nem 
keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (…...)  Kt. határozata rendelkezett. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
132/2014.(V.5.) Tata Kt. határozata 

Szakmai Képzésért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.225/1995/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Szakmai 
Képzésért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

 
Szakmai Képzésért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítása 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakmai Képzésért Közalapítvány 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az Alapító Okirat II. rész A közalapítvány célja című fejezetének 5. és 6. bekezdése 
helyébe az alábbi bekezdés lép:  

 
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - 
szakközépiskolai kollégiumi ellátás, nevelés-oktatá s, szakiskolai nevelés-
oktatás - lát el, mely a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
§ 1. pont e), h) i) pontja és a szakképzésr ől szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
1. § (1) bekezdése szerint állami feladat és mely a  Közalapítvány céljainak 
megfogalmazása során került részletezésre.  

A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat 
jelenti: párt érdekében végzett politikai tevékenys ég, az országgy űlési 
képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat 
képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának 
történ ő jelölés, a megyei jogú város képvisel ő-testületébe történ ő 
jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; ne m min ősül közvetlen 
politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatá rozott nemzetiségi 
szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkorm ányzati képvisel ői 
választáson történ ő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése. 

b) Az Alapító Okirat III. rész 5. § A Közalapítvány induló vagyona című  fejezete 2. és 
3.  bekezdésének a helyébe az alábbi szövegrész lép: 

A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszél yeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,  azt a létesít ő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja, akk ént, hogy a kuratórium 
által meghatározott részét évente, az éves eredmény  elszámolását követ ően 
az alaptőkébe kell helyezni, másik része a közalapítvány cél jaira 
felhasználható. 

A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy az t minden évben a mérleg 
elkészülte után a helyi lapban megjelenteti. 

c) Az Alapító Okirat IV. rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 6. bekezdése 
helyébe az alábbi bekezdések lépnek: 

 



 180 

A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyekt ől eltiltást 
kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az egyesülési  
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil s zervezetek m űködésér ől és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szabál yai szerint 
összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem ál l fenn.  

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt a z a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kö telezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a 
megkötend ő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretéb en a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület ál tal 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, lé tesítő okiratnak megfelel ő 
cél szerinti juttatás. 

A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak megsz űnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot szabott 
ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 

A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 
érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

d) Az Alapító Okirat IV. rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 10-12. 
bekezdése hatályát veszti. 

 
e) Az Alapító Okirat IV. Rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 22. 
bekezdés második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:  
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A Kuratórium döntésér ől a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 5 nap on 
belül értesíti, illetve Tata Város honlapján (www.t ata.hu) közzé kell tenni. 

f) Az Alapító Okirat IV. Rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 24. 
bekezdése hatályát veszti. 
 
g) Az Alapító Okirat IV. Rész A közalapítvány szervezete című fejezetének 27. 
bekezdés első francia bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
(A közalapítvány akkor szűnik meg, ha:) 

- Ptk.,  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállás ról, valamint a civil 
szervezetek m űködésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 
és Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tö rvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvén yben szabályozott 
feltételek valamelyike bekövetkezik, 

h) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezetének 27. bekezdés első 
francia bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
Az alapító az alapító okiratot a közalapítvány nevé nek, céljának és 
vagyonának sérelme nélkül indokolt esetben módosíth atja. A közalapítvány 
alapító okiratának módosítását (módosítással egybes zerkesztett szövegét) 
helyben szokásos módon Tata Város honlapján (www.ta ta.hu) közzé kell 
tenni. 

i) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezetének negyedik bekezdése 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy az t minden évben a mérleg 
elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.  

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló ba bárki betekinthet, 
illetve abból saját költségére másolatot készíthet.  A közalapítvány éves 
beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határoz attal.  

A közhasznúsági mellékletet elfogadása a kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

A Közalapítvány a közhasznúsági mellékletet az álta la fenntartott iskola 
honlapján (www.blathy-tata.hu) teszi közzé. 
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j) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezetének 8. és 9. bekezdése 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az személy 

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

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 

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

k) Az Alapító Okirat V. rész Egyéb rendelkezések című fejezete az utolsó bekezdését 
követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 
Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egysége s szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alap ján hatályos 
tartalmának.   

 
l) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
m) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem jegyzett 
adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat nem 
keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2014. (V.5.)  Kt. határozata rendelkezett. 
 

Határid ő:   a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15. 
Felelős:        Michl József polgármester 
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M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Szakmai Képzésért 
Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal e gységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló határozati javaslatot, 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. Pk.60.225/1995/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Szakmai 
Képzésért Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
198/1995.(X.11.) sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 
101/1998.(V.10.), a 172/1998. (IX.30.), a 175/1998. (IX.30.), a 223/1998.(XII.02.), 
az 152/1999.(IX.15.), a 99/2001.(IV.25.), a 26/2002.(II.27.), 263/2004.(XI.24.), a 
343/2008.(XI.26.), a 364/2011.(VIII.22.) és a 132/2014.(V.5.) Tata Kt. 
határozatokkal elfogadott módosításokkal 
 

A Szakmai Képzésért Közalapítvány  
Alapító Okirata 

 a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

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

I. 

A Közalapítvány neve:   SZAKMAI KÉPZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

a továbbiakban Közalapítvány) 

A Közalapítvány székhelye:  2890 Tata, Hősök tere 9. 

II. 

A Közalapítvány célja: 

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

 

A Komárom-Esztergom Megyében hagyományosan jó hírű, széleskörű gazdasági és 
társadalmi kapcsolatokkal rendelkező szakoktatási intézmény oktatási színvonalának 
megtartásához és emeléséhez szükséges anyagi erőforrások biztosítása. 
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Az intézmény polgárainak és nevelőtestületének képesség-, személyiség- és 
készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, 
ugyanakkor a közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában. 

A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium volt és jelenlegi hallgatói 
kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel. 

A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - 
szakközépiskolai kollégiumi ellátás, nevelés-oktatá s, szakiskolai nevelés-oktatás - 
lát el, mely a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont e), h) 
i) pontja és a szakképzésr ől szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1. § (1) bekezd ése 
szerint állami feladat és mely a Közalapítvány célj ainak megfogalmazása során 
került részletezésre.  
 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat jelenti: párt 
érdekében végzett politikai tevékenység, az országg yűlési képvisel ői választáson 
történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat képvisel ő-testületébe 
történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának törté nő jelölés, a megyei jogú 
város képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; 
nem min ősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törv ényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás valamint a polgármester 
jelölése. 

III. 

A Közalapítvány induló vagyona:  

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

A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve v égez, gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít ő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységre fordítja, akként, hogy a ku ratórium által meghatározott 
részét évente, az éves eredmény elszámolását követ ően az alapt őkébe kell 
helyezni, másik része a közalapítvány céljaira felh asználható. 
 
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. 
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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. 

A Közalapítvány gazdálkodása és forrásai: 

A Tata Város Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Közalapítvány bírósági 
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, a 
Közalapítvány ingyenes használatába adja a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium által jelenleg birtokban tartott és az önkormányzat tulajdonát képező 
ingóságokból álló vagyontömeget, illetőleg az intézmény infrastruktúrájához tartozó 
felszerelési és berendezési tárgyakat. 

A képviselő-testület határozatának megfelelően ugyanerre a határnapra gondoskodik 
arról, hogy az iskola által jelenleg használt ingatlanok ingyenes használatára vonatkozó 
megállapodás létrejöjjön. 

A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes, illetőleg jogi 
személy csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy 
bármely más módon támogatni kívánja. 

A Közalapítvány részére a csatlakozók részéről devizában is történhet befizetés. Ilyen 
befizetés esetén a közalapítvány külön devizaszámlát nyit és a devizában történt 
befizetéseket, valamint annak kamatait, illetőleg hozadékát, akár devizában, akár 
forintban az alapítványi céloknak megfelelően használhatja fel. 

A közalapítvány induló vagyonát növeli: 

- a Közalapítványhoz csatlakozó bel-és külföldi természetes és jogi személyek 
befizetése, valamint egyéb vagyoni hozzájárulása 

- a Közalapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék és árfolyamnyereség 
és a vállalkozási tevékenységből származó nyereség 

- az önkormányzati költségvetésből és állami forrásokból a Közalapítvány céljára 
befizetett összeg. 

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

A közalapítvány vagyonából kell fedezni a Közalapítvány kezelésével, működtetésével 
és fejlesztésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is. 

IV. 

A Közalapítvány szervezete:  

A Kuratórium (vagyonkezelő) 

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

A közalapítvány kezelő szerve: a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Gazdasági Hivatala 2890 Tata, Hősök tere 9., képviselő: a hivatalvezető. 

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

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog jogosultjai: 

- a kuratórium elnöke, vagy a kuratórium titkára együttesen a Kuratórium bármely 

tagjával 

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

A kuratórium hatásköre: 

- gondoskodik a közalapítványi cél megvalósításáról, 

- dönt a közalapítványi vagyon felhasználásáról, annak gyarapításáról, vállalkozás 

szervezéséről, az abban való részvételről, 

- ellátja a közalapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával kapcsolatos 

gazdálkodási feladatokat, 

- dönt a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
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- dönt a közalapítvány éves tervéről, 

- beszámol az alapítóknak éves tevékenységéről, 

- döntést hoz minden olyan kérdésben, amelyet saját hatáskörébe utal. 

A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyekt ől eltiltást 
kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az egyesülési  
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil s zervezetek m űködésér ől és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabá lyai szerint 
összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem ál l fenn.  
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt a z a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezet tség vagy felel ősség alól 
mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a megkötend ő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a közhasznú szervezet 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg kötés nélkül igénybe vehet ő nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által t agjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesít ő okiratnak megfelel ő cél szerinti juttatás. 
A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak megsz űnését megel őző 
két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítet te ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű adóhiányt 
tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesít ő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 
A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 
érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 
A kuratórium tagjai: 
 
A kuratórium elnöke: Pákozdi Szabolcs   Tata, Mindszenty tér 9. fszt.2.sz. 

alatti lakos 
A kuratórium titkára:  Ádám Árpád         Tata, Jázmin u. 3. sz. alatti lakos 
A kuratórium tagjai:   Balogh István      Tata, Kakas u. 42.sz. alatti lakos 

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

15.sz. alatti  lakos 
  Riszter Jánosné      Tata, Nyár u. 1. sz. alatti lakos 
  Tatai Tóth András   Tata, Móra F. u. 1. sz. alatti lakos. 

 
 
A megbízatás határozatlan ideig szól. 
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A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke vagy titkára jogosult. 

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

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

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

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

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 a Közalapítvány működéséről évente köteles beszámolni az alapítónak és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 

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

A kuratórium elnöke a kuratórium üléseiről köteles jegyzőkönyvet készíteni. 

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 döntésér ől a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 
5 napon belül értesíti, illetve Tata Város honlapjá n (www.tata.hu) közzé kell tenni.  

A Közalapítvány belső szabályzatában rendelkezik a Közalapítvány működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről. 

A közalapítvány képviselete: 

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

A közalapítvány megszűnése: 
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Az alapítók a közalapítványt határozatlan időre hozzák létre. 

A közalapítvány akkor szűnik meg, ha: 

- Ptk.,  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásró l, valamint a civil 
szervezetek m űködésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 
es  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. t örvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényben 
szabályozott feltételek valamelyike bekövetkezik 

- az illetékes bíróság a közalapítványt megszüntető határozatot hozott. 

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

V. 

Egyéb rendelkezések:  

- Az alapító az alapító okiratot a közalapítvány nevé nek, céljának és 
vagyonának sérelme nélkül indokolt esetben módosíth atja. A közalapítvány 
alapító okiratának  módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegé t) 
helyben szokásos módon Tata Város honlapján (www.ta ta.hu) közzé kell 
tenni. 

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

- A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy az t minden évben a mérleg 
elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.  

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos 
módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A bes zámolóba bárki 
betekinthet, illetve abból saját költségére másolat ot készíthet. A 
közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá 
határozattal.  
 
A közhasznúsági mellékletet elfogadása a kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 
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A Közalapítvány a közhasznúsági mellékletet az álta la fenntartott iskola 
honlapján (www.blathy-tata.hu) teszi közzé. 

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

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

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

A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az személy  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányul ó egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel kezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
A felügyelő szerv tagjai határozatlan ideig: 

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

Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egysége s szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatá lyos tartalmának.  

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének   …./2014.(…...) Tata Kt. határozata rendelkezett. 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
133/2014.(V.5.) Tata Kt. határozata 
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Szakmai Képzésért Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. Pk.60.225/1995/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Szakmai 
Képzésért Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 
198/1995.(X.11.) sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 
101/1998.(V.10.), a 172/1998. (IX.30.), a 175/1998. (IX.30.), a 223/1998.(XII.02.), 
az 152/1999.(IX.15.), a 99/2001.(IV.25.), a 26/2002.(II.27.), 263/2004.(XI.24.), a 
343/2008.(XI.26.), a 364/2011.(VIII.22.) és a 132/2014.(V.5.) Tata Kt. 
határozatokkal elfogadott módosításokkal 

A Szakmai Képzésért Közalapítvány  
Alapító Okirata 

 a módosításokkal egységes szerkezetben 
 

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

I. 

A Közalapítvány neve:   SZAKMAI KÉPZÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

a továbbiakban Közalapítvány) 

A Közalapítvány székhelye:  2890 Tata, Hősök tere 9. 

II. 

A Közalapítvány célja: 

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

 

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

Az intézmény polgárainak és nevelőtestületének képesség-, személyiség- és 
készségfejlesztése, olyan állampolgárok nevelése, akik szuverén egyéniségként, 
ugyanakkor a közösség tagjaként vállalnak részt a társadalom gyarapításában. 
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A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium volt és jelenlegi hallgatói 
kötődésének elősegítése és erősítése az oktatási intézménnyel. 

A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - 
szakközépiskolai kollégiumi ellátás, nevelés-oktatá s, szakiskolai nevelés-oktatás - 
lát el, mely a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont e), h) 
i) pontja és a szakképzésr ől szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1. § (1) bekezd ése 
szerint állami feladat és mely a Közalapítvány célj ainak megfogalmazása során 
került részletezésre.  
 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat jelenti: párt 
érdekében végzett politikai tevékenység, az országg yűlési képvisel ői választáson 
történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat képvisel ő-testületébe 
történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának törté nő jelölés, a megyei jogú 
város képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; 
nem min ősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törv ényben 
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi 
önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás valamint a polgármester 
jelölése. 

III. 

A Közalapítvány induló vagyona:  

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

A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve v égez, gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít ő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységre fordítja, akként, hogy a ku ratórium által meghatározott 
részét évente, az éves eredmény elszámolását követ ően az alapt őkébe kell 
helyezni, másik része a közalapítvány céljaira felh asználható. 
 
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 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. 



 193 

A Közalapítvány gazdálkodása és forrásai: 

A Tata Város Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Közalapítvány bírósági 
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, a 
Közalapítvány ingyenes használatába adja a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium által jelenleg birtokban tartott és az önkormányzat tulajdonát képező 
ingóságokból álló vagyontömeget, illetőleg az intézmény infrastruktúrájához tartozó 
felszerelési és berendezési tárgyakat. 

A képviselő-testület határozatának megfelelően ugyanerre a határnapra gondoskodik 
arról, hogy az iskola által jelenleg használt ingatlanok ingyenes használatára vonatkozó 
megállapodás létrejöjjön. 

A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes, illetőleg jogi 
személy csatlakozhat, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért és azt anyagi vagy 
bármely más módon támogatni kívánja. 

A Közalapítvány részére a csatlakozók részéről devizában is történhet befizetés. Ilyen 
befizetés esetén a közalapítvány külön devizaszámlát nyit és a devizában történt 
befizetéseket, valamint annak kamatait, illetőleg hozadékát, akár devizában, akár 
forintban az alapítványi céloknak megfelelően használhatja fel. 

A közalapítvány induló vagyonát növeli: 

- a Közalapítványhoz csatlakozó bel-és külföldi természetes és jogi személyek 
befizetése, valamint egyéb vagyoni hozzájárulása 

- a Közalapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék és árfolyamnyereség 
és a vállalkozási tevékenységből származó nyereség 

- az önkormányzati költségvetésből és állami forrásokból a Közalapítvány céljára 
befizetett összeg. 

 
A Közalapítvány céljainak elérésére az alapítványi vagyon és annak hozadékai 
szolgálnak. A Közalapítvány induló vagyonának terhére is teljesíthetők az alapítványi 
céloknak megfelelő kiadások. A Közalapítvány gazdálkodásának szabályait az 
alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

Az alapítványi vagyon mindenkori év végi záróállománya érékének 20 %-át kockázati 
tartalékolás céljára kell fenntartani és azt elkülönített bankszámlán készpénzben kell 
tartani. Az alapító és a Közalapítványhoz csatlakozók a közalapítvány részére befizetett 
összegeket és egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza. 
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A közalapítvány vagyonából kell fedezni a Közalapítvány kezelésével, működtetésével 
és fejlesztésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is. 

IV. 

A Közalapítvány szervezete:  

A Kuratórium (vagyonkezelő) 

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

A közalapítvány kezelő szerve: a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Gazdasági Hivatala 2890 Tata, Hősök tere 9., képviselő: a hivatalvezető. 

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

A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog jogosultjai: 

- a kuratórium elnöke, vagy a kuratórium titkára együttesen a Kuratórium bármely 

tagjával 

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

A kuratórium hatásköre: 

- gondoskodik a közalapítványi cél megvalósításáról, 

- dönt a közalapítványi vagyon felhasználásáról, annak gyarapításáról, vállalkozás 

szervezéséről, az abban való részvételről, 

- ellátja a közalapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával kapcsolatos 

gazdálkodási feladatokat, 

- dönt a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 

- dönt a közalapítvány éves tervéről, 

- beszámol az alapítóknak éves tevékenységéről, 

- döntést hoz minden olyan kérdésben, amelyet saját hatáskörébe utal. 
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A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyekt ől eltiltást 
kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az egyesülési  
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil s zervezetek m űködésér ől és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabá lyai szerint 
összeférhetetlenség személyük vonatkozásában nem ál l fenn.  
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt a z a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezet tség vagy felel ősség alól 
mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a megkötend ő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a közhasznú szervezet 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által meg kötés nélkül igénybe vehet ő nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által t agjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesít ő okiratnak megfelel ő cél szerinti juttatás. 
A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak megsz űnését megel őző 
két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítet te ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű adóhiányt 
tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesít ő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 
A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 
érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 
A kuratórium tagjai: 
 
A kuratórium elnöke: Pákozdi Szabolcs   Tata, Mindszenty tér 9. fszt.2.sz. 

alatti lakos 
A kuratórium titkára:  Ádám Árpád         Tata, Jázmin u. 3. sz. alatti lakos 
A kuratórium tagjai:   Balogh István      Tata, Kakas u. 42.sz. alatti lakos 

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

15.sz. alatti  lakos 
 Riszter Jánosné      Tata, Nyár u. 1. sz. alatti lakos 
 Tatai Tóth András   Tata, Móra F. u. 1. sz. alatti lakos. 

 
 
A megbízatás határozatlan ideig szól. 

A közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke vagy titkára jogosult. 

A kuratórium évente szükség szerint, de legalább két alkalommal tartja meg ülését. 
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A Kuratóriumi tagok legalább 1/3-ának írásbeli és indokolt kérésére az elnök köteles a 
Kuratórium ülését 15 napon belül összehívni. 

A kuratórium ülésére a kuratórium tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A 
meghívók elküldése és a kuratórium ülésének napja között legalább 15 napi 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 3 nappal ismertetni kell a tagokkal 

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 a Közalapítvány működéséről évente köteles beszámolni az alapítónak és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 

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

A kuratórium elnöke a kuratórium üléseiről köteles jegyzőkönyvet készíteni. 

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 döntésér ől a Kuratórium elnöke az érintetteket írásban 
5 napon belül értesíti, illetve Tata Város honlapjá n (www.tata.hu) közzé kell tenni.  

A Közalapítvány belső szabályzatában rendelkezik a Közalapítvány működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről. 

A közalapítvány képviselete: 

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

A közalapítvány megszűnése: 

Az alapítók a közalapítványt határozatlan időre hozzák létre. 

A közalapítvány akkor szűnik meg, ha: 
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- Ptk.,  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásró l, valamint a civil 
szervezetek m űködésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 
es  Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. t örvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényben 
szabályozott feltételek valamelyike bekövetkezik 

- az illetékes bíróság a közalapítványt megszüntető határozatot hozott. 

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

V. 

Egyéb rendelkezések:  

- Az alapító az alapító okiratot a közalapítvány nevé nek, céljának és 
vagyonának sérelme nélkül indokolt esetben módosíth atja. A közalapítvány 
alapító okiratának  módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegé t) 
helyben szokásos módon Tata Város honlapján (www.ta ta.hu) közzé kell 
tenni. 

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

- A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
a sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy az t minden évben a mérleg 
elkészülte után a helyi lapban megjelenteti.  

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos 
módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A bes zámolóba bárki 
betekinthet, illetve abból saját költségére másolat ot készíthet. A 
közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá 
határozattal.  
 
A közhasznúsági mellékletet elfogadása a kuratórium  kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

A Közalapítvány a közhasznúsági mellékletet az álta la fenntartott iskola 
honlapján (www.blathy-tata.hu) teszi közzé. 
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Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 3 tagú 
felügyelő szervet hoz létre. 

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

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

A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

A felügyel ő szerv tagja nem lehet az személy  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy tagja 
(ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányul ó egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendel kezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
A felügyelő szerv tagjai határozatlan ideig: 

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

Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egysége s szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatá lyos tartalmának.  

Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének   133/2014.(V.5.) Tata Kt. határozata rendelkezett. 

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15.  
Felelős:  Michl József polgármester 
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M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tatai Televízió 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szól ó határozati javaslatot, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.075/1997/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai Televízió 
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

   
 

Tatai Televízió  Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása 

 
a) Az Alapító Okirat bevezető rész 3. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - 
kulturális szolgáltatás, a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; - lát 
el, mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint önkorm ányzati feladat és mely a 
Közalapítvány céljainak megfogalmazása során került  részletezésre. Az 
ellátott közfeladat a médiaszolgáltatásokról és a t ömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 6.§-a értelmében kö zszolgálati 
médiaszolgáltatásként a demokratikus társadalmi ren d megfelel ő 
működésének elengedhetetlenül szükséges feltétele. 

 
b) Az Alapító Okirat 3. § 1. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

A közalapítvány els ődleges célja, hogy mivel a m űsorszolgáltatás 
vételkörzetében, éves átlagban nem éri el az ott él ő lakosok száma a százezer 
főt, 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 15. pontjának m egfelel ő, helyi 
médiaszolgáltatást biztosítsa, az önkormányzati kép visel ő-testület 
döntéseir ől, határozatairól a lakosságot tájékoztassa. 

 

c) Az Alapító Okirat 4. § 1. bekezdése, az 1. bekezdés a. és h. pontja helyébe az alábbi 
bekezdés lép: 

 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az 2 010. évi CLXXXV. 
törvényben foglaltak szerint jár el.  

a. A rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem  pénzbeli 
támogatások és egyéb vagyonrendelkezésekb ől eredő jövedelmek 
felhasználásával gondoskodik Tata város és térségén ek műsorral történ ő 
ellátásáról, a tv fejlesztéséhez szükséges beruházá sok finanszírozásáról 
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és a feladatkörébe utalt üzemeltetési, kezelési, fe nntartási munkák 
elvégzésér ől. 

 h. Céljainak hatékony megvalósítása érdekében együ ttműködik 
- Tata város és a térségbeli települések önkormányzat i képvisel ő-
testületeivel, önkormányzati társulásokkal, 

- A Médiatanáccsal 

- a Helyi Televíziók Országos  Egyesületével 

- Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 

- a Megyei Televíziók Egyesületével 

- civil szervezetekkel 

- illetve minden – az alapítványi célok elérésében tá mogatását kifejez ő 
– hazai vagy külföldi szervezettel. 

 
d) Az Alapító Okirat 5. § 10. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszél yeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét  nem osztja fel , azt a létesít ő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

e) Az Alapító Okirat 7. § 1.3-1.6. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

1.3.  A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehe tnek, akik közügyekt ől 
eltiltást kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamin t a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabályai 
szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásába n nem áll fenn.  

1.4 A kuratórium határozathozatalában nem vehet rés zt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kö telezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a 
megkötend ő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretéb en a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alap ján nyújtott, létesít ő 
okiratnak megfelel ő cél szerinti juttatás. 
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1.5 A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak 
megszűnését megel őző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette 
ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot 
szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjér ől szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 

 
1.6 A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 

érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

f) Az Alapító Okirat 8. § 1-2. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló ba bárki betekinthet, 
illetve abból saját költségére másolatot készíthet.  A közalapítvány éves 
beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határoz attal.  

A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium k izárólagos hatáskörébe 
tartozik.  

g) Az Alapító Okirat 10. § 3. pont 2. mondata hatályát veszti. 
 

h) Az Alapító Okirat 12. § 5-6. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 
5. A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

6. A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja (ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik 
tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
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egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

 
i) Az Alapító Okirat 13. § 2. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  
A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat jelenti: 
párt érdekében végzett politikai tevékenység, az or szággy űlési képvisel ői 
választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának törté nő jelölés, 
a megyei jogú város képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a 
polgármester jelölése; nem min ősül közvetlen politikai tevékenységnek a 
külön törvényben meghatározott nemzetiségi szerveze t által a helyi, illetve 
nemzetiségi önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás valamint 
a polgármester jelölése.  

 
 

j) Az Alapító Okirat 16. §-t követően az alábbi 4. ponttal egészül ki:  
 
4. Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egys éges szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alap ján hatályos tartalmának.   
 

k) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
 
l) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
m) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem jegyzett 
adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat nem 
keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (…..)  Kt. határozata rendelkezett. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
134/2014.(V.5.) Tata Kt. határozata 

Tatai Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának mó dosításáról 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.075/1997/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai Televízió 
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerinti módosítja:  

   
 

Tatai Televízió  Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítása 

 
a) Az Alapító Okirat bevezető rész 3. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - 
kulturális szolgáltatás, a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; - lát 
el, mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint önkorm ányzati feladat és mely a 
Közalapítvány céljainak megfogalmazása során került  részletezésre. Az 
ellátott közfeladat a médiaszolgáltatásokról és a t ömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 6.§-a értelmében kö zszolgálati 
médiaszolgáltatásként a demokratikus társadalmi ren d megfelel ő 
működésének elengedhetetlenül szükséges feltétele. 

 
b) Az Alapító Okirat 3. § 1. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

A közalapítvány els ődleges célja, hogy mivel a m űsorszolgáltatás 
vételkörzetében, éves átlagban nem éri el az ott él ő lakosok száma a százezer 
főt, 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 15. pontjának m egfelel ő, helyi 
médiaszolgáltatást biztosítsa, az önkormányzati kép visel ő-testület 
döntéseir ől, határozatairól a lakosságot tájékoztassa. 

 

c) Az Alapító Okirat 4. § 1. bekezdése, az 1. bekezdés a. és h. pontja helyébe az alábbi 
bekezdés lép: 

 
A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az 2 010. évi CLXXXV. 
törvényben foglaltak szerint jár el.  

a. A rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem  pénzbeli 
támogatások és egyéb vagyonrendelkezésekb ől eredő jövedelmek 
felhasználásával gondoskodik Tata város és térségén ek műsorral történ ő 
ellátásáról, a tv fejlesztéséhez szükséges beruházá sok finanszírozásáról 
és a feladatkörébe utalt üzemeltetési, kezelési, fe nntartási munkák 
elvégzésér ől. 

 h. Céljainak hatékony megvalósítása érdekében együ ttműködik 
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- Tata város és a térségbeli települések önkormányzat i képvisel ő-
testületeivel, önkormányzati társulásokkal, 

- A Médiatanáccsal 

- a Helyi Televíziók Országos  Egyesületével 

- Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 

- a Megyei Televíziók Egyesületével 

- civil szervezetekkel 

- illetve minden – az alapítványi célok elérésében tá mogatását kifejez ő 
– hazai vagy külföldi szervezettel. 

 
d) Az Alapító Okirat 5. § 10. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszél yeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét  nem osztja fel , azt a létesít ő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

e) Az Alapító Okirat 7. § 1.3-1.6. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

1.3.  A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehe tnek, akik közügyekt ől 
eltiltást kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamin t a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabályai 
szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásába n nem áll fenn.  

 

1.4 A kuratórium határozathozatalában nem vehet rés zt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kö telezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a 
megkötend ő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretéb en a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alap ján nyújtott, létesít ő 
okiratnak megfelel ő cél szerinti juttatás. 
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1.5 A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak 
megszűnését megel őző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette 
ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot 
szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjér ől szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 

 
1.6 A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 

érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

f) Az Alapító Okirat 8. § 1-2. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló ba bárki betekinthet, 
illetve abból saját költségére másolatot készíthet.  A közalapítvány éves 
beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határoz attal.  

A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium k izárólagos hatáskörébe 
tartozik.  

g) Az Alapító Okirat 10. § 3. pont 2. mondata hatályát veszti. 
 

h) Az Alapító Okirat 12. § 5-6. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 
5. A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

6. A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja (ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik 
tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
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c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

 
i) Az Alapító Okirat 13. § 2. pontja helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  
A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat jelenti: 
párt érdekében végzett politikai tevékenység, az or szággy űlési képvisel ői 
választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának törté nő jelölés, 
a megyei jogú város képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a 
polgármester jelölése; nem min ősül közvetlen politikai tevékenységnek a 
külön törvényben meghatározott nemzetiségi szerveze t által a helyi, illetve 
nemzetiségi önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás valamint 
a polgármester jelölése.  

 
 

j) Az Alapító Okirat 16. §-t követően az alábbi 4. ponttal egészül ki:  
 
4. Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egys éges szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alap ján hatályos tartalmának.   
 

k) Az alapító okirat módosításában foglaltakat az Alapító, mint akaratával mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírja. 
 
l) Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában 
hatályban maradnak. 
 
m) Az Alapító kéri a bíróságot, hogy az Alapító okirat nyilvántartásba be nem jegyzett 
adatait nem érintő, illetve módosításokkal kapcsolatban nyilvántartásokat nem 
keletkeztető szövegkorszerűsítéseket, kiegészítéseket vegye tudomásul. 

 
Az alapító okirat módosításáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2014. (V.5.)  Kt. határozata rendelkezett. 
 
Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja a Tatai Televízió 
Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal e gységes szerkezetbe 
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foglalásáról szóló határozati javaslatot, 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.075/1997/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai Televízió 
Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 226/1996.(XI.27.) 
sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 82/1998.(IV.29.), a 
234/1998.(XII.14.), az 198/1999.(XI.24.), a 94/2002.(V.29.), a 21/2003.(I.29.), 
262/2004.(XI.24.), a 132/2005.(V.25.), 326/2005.(III.29.),  a 248/2006.(XI.29.), 
382/2010.(XI.24.) és a 134/2014.(V.5.) Tata Kt. határozatokkal elfogadott 
módosításokkal 
 

 
Tatai Televízió Közalapítvány 

Alapító Okirata 
a módosításokkal egységes szerkezetben  

Az Országgyűlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás 
szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a 
tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a 
vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása érdekében, továbbá a 
tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az Alkotmány 61. §-
ával összhangban alkotta meg az 1996. évi I. törvényt. 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi közműsorszolgáltatás biztosítása, 
valamint az ehhez nélkülözhetetlen társadalmi-gazdasági összefogás elősegítésére a 
Ptk. 74/A-74/G §-ai alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
81. §-ára figyelemmel az alábbi tartós és közérdekű közalapítvány létrehozását 
határozta el.  

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - kulturális 
szolgáltatás, a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; - lát el, mely a 
Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. é vi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés szerint önkormányzati feladat és mely a Kö zalapítvány céljainak 
megfogalmazása során került részletezésre. Az ellát ott közfeladat a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról sz óló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 6.§-a értelmében közszolgálati médiaszolgál tatásként a demokratikus 
társadalmi rend megfelel ő működésének elengedhetetlenül szükséges feltétele. 
 

1. § 

Alapító: Tata Város Önkormányzata 

Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 

2. § 
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A közalapítvány: 

a. neve: „Tatai Televízió” Közalapítvány 

b. székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

3. § 

 

A közalapítvány célja: 

A közalapítvány els ődleges célja, hogy mivel a m űsorszolgáltatás 
vételkörzetében, éves átlagban nem éri el az ott él ő lakosok száma a százezer f őt, 
2010. évi CLXXXV. törvény  203. § 15. pontjának meg felelő, helyi 
médiaszolgáltatást biztosítsa, az önkormányzati kép visel ő-testület döntéseir ől, 
határozatairól a lakosságot tájékoztassa. 

 

4. § 

A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az 2 010. évi CLXXXV. törvényben 
foglaltak szerint jár el.  

a. A rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem  pénzbeli támogatások és 
egyéb vagyonrendelkezésekb ől eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik 
Tata város és térségének m űsorral történ ő ellátásáról, a tv fejlesztéséhez 
szükséges beruházások finanszírozásáról és a felada tkörébe utalt üzemeltetési, 
kezelési, fenntartási munkák elvégzésér ől. 
b. Kábeltelevíziót működtet, vezetékes műsorszolgáltatást folytat. 

c. Televíziós műsorokat, filmeket, önálló produkciókat készít kazettára. 

d. A médiatörvény által meghatározott keretek között reklám és hirdetési szolgáltatást 
nyújt. 

e. Átvett műsorokat továbbít. 

f.  

g.   Képújságot és teletext-et működtet. 

h. Céljainak hatékony megvalósítása érdekében együt tműködik 

- Tata város és a térségbeli települések önkormányzat i képvisel ő-
testületeivel, önkormányzati társulásokkal, 
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- A Médiatanáccsal 

- a Helyi Televíziók Országos  Egyesületével 

- Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 

- a Megyei Televíziók Egyesületével 

-  

-   civil szervezetekkel 

- illetve minden – az alapítványi célok elérésében tá mogatását kifejez ő – 
hazai vagy külföldi szervezettel. 

i. a lakosságot tájékoztatja az alapítványi célok eléréséhez szükséges munkálatokról, 
fejlesztési elképzelésekről, azok menetéről. 

5.§ 

1.  Az alapítványi vagyon kezelése és felhasználása, az azzal való gazdálkodás: 

A közalapítvány induló vagyona: 

11.265.000.- Ft, azaz tizenegymillió-kettőszázhatvanötezer forint, mely az 
alábbiakból tevődik össze. 

a., 2.125.000.- Ft, azaz kettőmillió-egyszázhuszonötezer forint készpénz  

b., A Tatai Kábeles Műsorszóró és Jeltovábbító Rendszer és jogok 

c., a Tatai Televízió Intézmény eszközei, (a beruházási hitellel terhelt eszközök 
csak a hitel visszafizetését követően kerülnek tulajdonába, addig ingyenes 
használati jogot kap a közalapítvány) a stúdió alapítási, műsorkészítési 
jogosultságának jog szerinti használata. 

A b) és c) pontokban foglaltak értéke: 9. 140.000.- Ft, azaz kilencmillió 
egyszáznegyvenezer forint) 

2. A közalapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi 
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a 
közalapítványi cél megvalósítása érdekében csatlakozhat, feltéve, ha 
csatlakozását a kuratórium jóváhagyja. 

3. Tata Város Önkormányzata vállalja, hogy évente – pénzügyi helyzetének 
függvényében -, külön határozattal döntve az alapítványt rendszeres pénzeszköz 
átadással, annak fennállásáig támogatja, amely elsősorban a saját tulajdonát 
képező vagyon alapítványi céloknak megfelelő működtetését biztosítja. 



 210 

4. Az önkormányzat 17/33 arányban tulajdonát képező, a tatai földhivatalban 
bejegyzett, 3064/2 hrsz-ú, Tata, Agostyáni út 1-3. Sz. alatt fekvő irodaház 
elnevezésű ingatlanban található, külön helyszínrajzon feltüntetett  helyiségeit 
térítésmentesen használatba adja az alapítvány részére, határozatlan időre, a 
célok megvalósítása érdekében. 

5. A közalapítvány részére pénzadományokon túl minden olyan egyéb vagyon 
biztosítható, amely megfelel az alapítvány céljainak, ez állhat ingó és ingatlan 
dologból, valamint ezek hozadékából, avagy vagyoni értékű jogból egyaránt. 

6. Külföldi természetes és jogi személyek devizában teljesített felajánlásai 
fogadására a közalapítvány devizaszámlát nyithat. 

7. A közvetlenül felhasználható nem pénzbeli adományokat az adományozónak az 
alapítvány céljaival összhangban levő rendelése szerint kell felhasználni, míg a 
közvetlenül fel nem használható nem pénzbeli adományokat értékesíteni kell és az 
értékesítésből így befolyó összegeket a célkitűzésekkel összhangban levő 
rendelésnek megfelelően kell felhasználni. 

8. Közvetlenül nem használható vagyonrendelés esetén: 

- a vagyon fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségeken felüli 
hozam az alapítvány vagyona, 

- amennyiben a vagyon fenntartása, működtetése gazdaságosan nem 
valósítható meg, úgy a juttatott vagyont értékesíteni és az értékesítésből 
származó bevételt az alapítvány vagyonába kell utalni. 

9. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 

A közalapítvány céljainak megvalósítására elsősorban az önkormányzati 
támogatás, a vagyonhasznosításból vagy vállalkozásból származó bevételek, 
illetve a támogatások használhatók fel. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az 
alapító okirat rendelkezései, továbbá az adományozók által a közalapítvány céljain 
belül meghatározott és kuratórium által elfogadott keretei között a kuratórium dönt. 

10. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszél yeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét  nem osztja fel , azt a létesít ő 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fo rdítja. 

11. A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben a mérleg 
elkészülte után a Tatai Televízió képújságában  megjelenteti.  

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

6.§ 

 

A közalapítvány vagyonát elsődlegesen az alapító okiratban megfogalmazott 
célkitűzések megvalósítására kell fordítani és csak másodsorban használható fel az 
alapítvány működtetésére. 

7. § 

1. A közalapítvány szervezete, kezelő szerve: 

 

1.1 A közalapítvány legfőbb döntést hozó és vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

1.2 A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.  

1.3.  A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyekt ől 
eltiltást kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamin t a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabályai 
szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásába n nem áll fenn.  

1.4 A kuratórium határozathozatalában nem vehet rés zt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kö telezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a 
megkötend ő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretéb en a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alap ján nyújtott, létesít ő 
okiratnak megfelel ő cél szerinti juttatás. 

1.5 A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak 
megszűnését megel őző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot szabott ki, 
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 

1.6 A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 
érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

2. A kuratórium tagjai az elnök kivételével tisztségük ellátásáért díjazásban nem 
részesülnek, feladataikat társadalmi megbízásban látják el, de a feladataik során 
felmerült tényleges költségeik megtérítését igényelhetik. Az elnök tevékenységét a 
kuratórium által meghatározott díjazás ellenében látja el. 

3. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés akkor 
határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van. 

4. A Kuratóriumi tagok legalább 1/3-ának írásbeli és indokolt kérésére az elnök 
köteles a Kuratórium ülését 8 napon belül összehívni.  

5. A Kuratórium ülésére a Kuratórium tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A 
meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között legalább 8 napi 
idõköznek kell lennie.  

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

7. Kuratórium ülései nyilvánosak, indokolt esetben, így különösen személyiségi 
jogokat érintő kérdésekben, valamint gazdasági érdeket, üzleti titkot érintő 
ügyekben a kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását. 

8. A közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.  

9. A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium ülésein hozott 
határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerüljenek, mely tartalmazza a 
Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számarányát. A Kuratórium döntéséről a Kuratórium elnöke az 
érintetteket írásban 5 napon belül értesíti és azt a Tatai Televízió képújságában 
nyilvánosságra hozza. 

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

11. A kuratórium a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza határozatait, 
ismételt szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének a szavazata dönt. A 
kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni és ebben rögzíteni kell a 
határozatokat és a szavazások eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet 
az elnök és egyik további tag hitelesíti. 

12. A kuratórium a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente 
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 
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8. § 

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló ba bárki betekinthet, illetve 
abból saját költségére másolatot készíthet. A közal apítvány éves beszámolóját a 
Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.  
A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium k izárólagos hatáskörébe 
tartozik.  
 

9. § 

 

1. Az alapító a közalapítvány kezelésére 6 fős kuratóriumot hoz létre, mandátumuk 
határozatlan időtartamra szól. A kuratórium tagjai sorából 5 éves időtartamra jelöli 
ki a kuratórium elnökét az alapító. 

2. A kuratórium tagjai közül a kuratórium elnöke: Petzke Ferenc 

3. A kuratórium összetétele: 

1. dr. Kemecsi Lajos 
2. Sipos Józsefné Molnár Klára 
3. Szőts István 
4. Vámosi László 
5. dr. Varga József 

 

10. § 

1. A kuratórium a közalapítvány bankszámlája és devizaszámlája feletti rendelkezési 
jogot gyakorol. 

2. A rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történő kifizetés 
teljesítéséhez a kuratórium elnökének: Petzke Ferenc 2890 Tata, Bacsó B. u. 25/a. 
sz. alatti lakosnak és az alábbi személyek közül további egy főnek az együttes 
aláírása szükséges: 

- dr. Kemecsi Lajos 2890 Tata, Május 1. u. 45. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 

- Sipos Józsefné Molnár Klára 2890 Tata, Ady E. u. 1. sz. alatti lakos,  

kuratóriumi tag 

- Szőts István 2890 Tata, Új u. 76. sz. lakos, kuratóriumi tag 

- Vámosi László 2890 Tata, Május 1. u. 34. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 

- dr. Varga József 2890 Tata, Ady E. u. 16. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
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- a Tatai Televízió Közalapítvány gazdasági vezetője, Kristóf Klára 2890 Tata, 
Somogyi B. u. 39. sz. alatti lakos 

 

3. A kuratórium tagjai a közalapítvány felé a Ptk. szabályai szerint tartoznak 
felelősséggel.  

11. § 

1. A közalapítvány képviselete: 

A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. 

2. A közalapítvány nevében kötelezettséget: 

- az elnök és bármely kuratóriumi tag 

 - az elnök és a kuratórium által jóváhagyott alapítványi alkalmazott együttesen 
vállalhat. 

12. § 

1. A kuratórium legalább évente egyszer köteles beszámolni az alapítónak 
tevékenységéről. 

2. Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 
felügyelő szervet hoz létre. 

3. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, 
ennek során a kuratóriumtól, annak elnökétől jelentést, a közalapítvány 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

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

5. A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

6. A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja (ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik 
tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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7. A felügyelő szerv tagjai négy évre Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által létrehozott mindenkori pénzügyi bizottság képviselő-testületi tagsággal 
rendelkező tagjai: 

 A 2010. évi választást követően: 

5. Borsó Tibor 
6. dr. Varga András 
7. Gerébi Ákos 
8. Szabó Gyula 

 
8. A felügyelő szerv munkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

  

13. § 

1. Az alapító okirat a kuratórium javaslatára, az alapító által módosítható a 
közalapítvány nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül. 

2. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat jelenti: 
párt érdekében végzett politikai tevékenység, az or szággy űlési képvisel ői 
választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának törté nő jelölés, 
a megyei jogú város képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a 
polgármester jelölése; nem min ősül közvetlen politikai tevékenységnek a 
külön törvényben meghatározott nemzetiségi szerveze t által a helyi, illetve 
nemzetiségi önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás 
valamint a polgármester jelölése.  
 

3. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az ügyészség 
a reá irányadó szabályok szerint ellenőrzi. 

14. § 

 

1. A közalapítvány határozatlan időre alakul. 

2. A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, 
ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának 
biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban 
megvalósítható. 

3. A közalapítvány megszűnése a nyilvántartásból való törléssel az azt kimondó 
döntés meghozatalára visszamenő hatállyal történik meg. 
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4. A közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az alapítót illeti meg, 
aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani. Erről a 
nyilvánosságot tájékoztatja. 

15. § 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek és az 
alapítványokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

16. § 

 

1. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

2. A nyilvántartásba vételt követően az alapító gondoskodik az alapító okirat hivatalos 
lapban történő közzétételéről. 

3. A közalapítvány nyilvántartásba vételét követően, a kuratórium köteles az 1996. 
évi I. tv. 113. §-ában foglaltaknak megfelelően, műsorszolgáltató tevékenységének 
megkezdése előtt legalább harminc nappal, az ORTT-nek bejelenteni a tv. 96. § 
(1)-(3) bekezdése szerinti adatokat, mivel műsorának terjesztését kizárólag 
műsorelosztó rendszer segítségével végzi. 

4.  Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egy séges szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alap ján hatályos 
tartalmának.   

 
Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./2014. (…….)  Tata Kt. határozata rendelkezett. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
135/2014.(V.5.) Tata Kt. határozata 

Tatai Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróságon Pk. 60.075/1997/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Tatai Televízió 
Közalapítvány alapító okiratát egységes szerkezetbe foglalja a 226/1996.(XI.27.) 
sz. határozattal elfogadott alapító okirattal, valamint a 82/1998.(IV.29.), a 
234/1998.(XII.14.), az 198/1999.(XI.24.), a 94/2002.(V.29.), a 21/2003.(I.29.), 
262/2004.(XI.24.), a 132/2005.(V.25.), 326/2005.(III.29.),  a 248/2006.(XI.29.), 
382/2010.(XI.24.) és a 134/2014.(V.5.) Tata Kt. határozatokkal elfogadott 
módosításokkal 
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Tatai Televízió Közalapítvány 

Alapító Okirata 
a módosításokkal egységes szerkezetben  

Az Országgyűlés a szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás 
szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a 
tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a 
vélemények és a kultúra sokszínűségének érvényre juttatása érdekében, továbbá a 
tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására, az Alkotmány 61. §-
ával összhangban alkotta meg az 1996. évi I. törvényt. 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi közműsorszolgáltatás biztosítása, 
valamint az ehhez nélkülözhetetlen társadalmi-gazdasági összefogás elősegítésére a 
Ptk. 74/A-74/G §-ai alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
81. §-ára figyelemmel az alábbi tartós és közérdekű közalapítvány létrehozását 
határozta el.  

A Közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot - kulturális 
szolgáltatás, a helyi közm űvelődési tevékenység támogatása; - lát el, mely a 
Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. é vi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés szerint önkormányzati feladat és mely a Kö zalapítvány céljainak 
megfogalmazása során került részletezésre. Az ellát ott közfeladat a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról sz óló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 6.§-a értelmében közszolgálati médiaszolgál tatásként a demokratikus 
társadalmi rend megfelel ő működésének elengedhetetlenül szükséges feltétele. 
 

1. § 

Alapító: Tata Város Önkormányzata 

Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

 

2. § 

 

A közalapítvány: 

a. neve: „Tatai Televízió” Közalapítvány 

b. székhelye: 2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

 

 



 218 

3. § 

 

A közalapítvány célja: 

A közalapítvány els ődleges célja, hogy mivel a m űsorszolgáltatás 
vételkörzetében, éves átlagban nem éri el az ott él ő lakosok száma a százezer f őt, 
2010. évi CLXXXV. törvény  203. § 15. pontjának meg felelő, helyi 
médiaszolgáltatást biztosítsa, az önkormányzati kép visel ő-testület döntéseir ől, 
határozatairól a lakosságot tájékoztassa. 

 

4. § 

A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében az 2 010. évi CLXXXV. törvényben 
foglaltak szerint jár el.  

a. A rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem  pénzbeli támogatások és 
egyéb vagyonrendelkezésekb ől eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik 
Tata város és térségének m űsorral történ ő ellátásáról, a tv fejlesztéséhez 
szükséges beruházások finanszírozásáról és a felada tkörébe utalt üzemeltetési, 
kezelési, fenntartási munkák elvégzésér ől. 
b. Kábeltelevíziót működtet, vezetékes műsorszolgáltatást folytat. 

c. Televíziós műsorokat, filmeket, önálló produkciókat készít kazettára. 

d. A médiatörvény által meghatározott keretek között reklám és hirdetési szolgáltatást 
nyújt. 

3. Átvett műsorokat továbbít. 

f.  

g.  Képújságot és teletext-et működtet. 

h. Céljainak hatékony megvalósítása érdekében együt tműködik 

- Tata város és a térségbeli települések önkormányzat i képvisel ő-
testületeivel, önkormányzati társulásokkal, 

- A Médiatanáccsal 

- a Helyi Televíziók Országos  Egyesületével 

- Magyar Televízió Nonprofit Zrt-vel 

- a Megyei Televíziók Egyesületével 
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-  

-   civil szervezetekkel 

- illetve minden – az alapítványi célok elérésében tá mogatását kifejez ő – 
hazai vagy külföldi szervezettel. 

i. a lakosságot tájékoztatja az alapítványi célok eléréséhez szükséges munkálatokról, 
fejlesztési elképzelésekről, azok menetéről. 

5.§ 

1.  Az alapítványi vagyon kezelése és felhasználása, az azzal való gazdálkodás: 

A közalapítvány induló vagyona: 

11.265.000.- Ft, azaz tizenegymillió-kettőszázhatvanötezer forint, mely az 
alábbiakból tevődik össze. 

a., 2.125.000.- Ft, azaz kettőmillió-egyszázhuszonötezer forint készpénz  

b., A Tatai Kábeles Műsorszóró és Jeltovábbító Rendszer és jogok 

c., a Tatai Televízió Intézmény eszközei, (a beruházási hitellel terhelt eszközök 
csak a hitel visszafizetését követően kerülnek tulajdonába, addig ingyenes 
használati jogot kap a közalapítvány) a stúdió alapítási, műsorkészítési 
jogosultságának jog szerinti használata. 

A b) és c) pontokban foglaltak értéke: 9. 140.000.- Ft, azaz kilencmillió 
egyszáznegyvenezer forint) 

2. A közalapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi 
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a 
közalapítványi cél megvalósítása érdekében csatlakozhat, feltéve, ha 
csatlakozását a kuratórium jóváhagyja. 

3. Tata Város Önkormányzata vállalja, hogy évente – pénzügyi helyzetének 
függvényében -, külön határozattal döntve az alapítványt rendszeres pénzeszköz 
átadással, annak fennállásáig támogatja, amely elsősorban a saját tulajdonát 
képező vagyon alapítványi céloknak megfelelő működtetését biztosítja. 

4. Az önkormányzat 17/33 arányban tulajdonát képező, a tatai földhivatalban 
bejegyzett, 3064/2 hrsz-ú, Tata, Agostyáni út 1-3. Sz. alatt fekvő irodaház 
elnevezésű ingatlanban található, külön helyszínrajzon feltüntetett  helyiségeit 
térítésmentesen használatba adja az alapítvány részére, határozatlan időre, a 
célok megvalósítása érdekében. 
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5. A közalapítvány részére pénzadományokon túl minden olyan egyéb vagyon 
biztosítható, amely megfelel az alapítvány céljainak, ez állhat ingó és ingatlan 
dologból, valamint ezek hozadékából, avagy vagyoni értékű jogból egyaránt. 

6. Külföldi természetes és jogi személyek devizában teljesített felajánlásai 
fogadására a közalapítvány devizaszámlát nyithat. 

7. A közvetlenül felhasználható nem pénzbeli adományokat az adományozónak az 
alapítvány céljaival összhangban levő rendelése szerint kell felhasználni, míg a 
közvetlenül fel nem használható nem pénzbeli adományokat értékesíteni kell és az 
értékesítésből így befolyó összegeket a célkitűzésekkel összhangban levő 
rendelésnek megfelelően kell felhasználni. 

8. Közvetlenül nem használható vagyonrendelés esetén: 

- a vagyon fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségeken felüli 
hozam az alapítvány vagyona, 

- amennyiben a vagyon fenntartása, működtetése gazdaságosan nem 
valósítható meg, úgy a juttatott vagyont értékesíteni és az értékesítésből 
származó bevételt az alapítvány vagyonába kell utalni. 

9. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 

A közalapítvány céljainak megvalósítására elsősorban az önkormányzati 
támogatás, a vagyonhasznosításból vagy vállalkozásból származó bevételek, 
illetve a támogatások használhatók fel. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az 
alapító okirat rendelkezései, továbbá az adományozók által a közalapítvány céljain 
belül meghatározott és kuratórium által elfogadott keretei között a kuratórium dönt. 

10. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége t csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszél yeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét  nem osztja fel , azt a létesít ő 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fo rdítja. 

11. A közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
sajtó útján nyilvánosságra hozza, akként, hogy azt minden évben a mérleg 
elkészülte után a Tatai Televízió képújságában  megjelenteti.  

12. 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. 
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6.§ 

 

A közalapítvány vagyonát elsődlegesen az alapító okiratban megfogalmazott 
célkitűzések megvalósítására kell fordítani és csak másodsorban használható fel az 
alapítvány működtetésére. 

7. § 

1. A közalapítvány szervezete, kezelő szerve: 

 

1.1 A közalapítvány legfőbb döntést hozó és vagyonkezelő szerve a Kuratórium. 

1.2 A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.  

1.3.  A Kuratórium tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik közügyekt ől 
eltiltást kimondó ítélet vagy büntet ő eljárás hatálya alatt nem állnak, és Az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamin t a civil szervezetek 
működésér ől és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, szabályai 
szerint összeférhetetlenség személyük vonatkozásába n nem áll fenn.  

1.4 A kuratórium határozathozatalában nem vehet rés zt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kö telezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más el őnyben részesül, illetve a 
megkötend ő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min ősül el őnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretéb en a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alap ján nyújtott, létesít ő 
okiratnak megfelel ő cél szerinti juttatás. 

1.5 A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki korábban 
olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak 
megszűnését megel őző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette, illet őleg törölte. 
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1.6 A vezető tisztségvisel ő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamenny i 
érintett közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidej űleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

2. A kuratórium tagjai az elnök kivételével tisztségük ellátásáért díjazásban nem 
részesülnek, feladataikat társadalmi megbízásban látják el, de a feladataik során 
felmerült tényleges költségeik megtérítését igényelhetik. Az elnök tevékenységét a 
kuratórium által meghatározott díjazás ellenében látja el. 

3. A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés akkor 
határozatképes, ha a kuratóriumi tagok több mint a fele jelen van. 

4. A Kuratóriumi tagok legalább 1/3-ának írásbeli és indokolt kérésére az elnök 
köteles a Kuratórium ülését 8 napon belül összehívni.  

5. A Kuratórium ülésére a Kuratórium tagjait a napirend közlésével kell meghívni. A 
meghívók elküldése és a Kuratórium ülésének napja között legalább 8 napi 
idõköznek kell lennie.  

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

7. Kuratórium ülései nyilvánosak, indokolt esetben, így különösen személyiségi 
jogokat érintő kérdésekben, valamint gazdasági érdeket, üzleti titkot érintő 
ügyekben a kuratórium elrendelheti zárt ülés tartását. 

8. A közalapítvány éves beszámolóját a Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.  

9. A Kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a Kuratórium ülésein hozott 
határozatok a Határozatok Könyvébe bevezetésre kerüljenek, mely tartalmazza a 
Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számarányát. A Kuratórium döntéséről a Kuratórium elnöke az 
érintetteket írásban 5 napon belül értesíti és azt a Tatai Televízió képújságában 
nyilvánosságra hozza. 

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

11. A kuratórium a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza határozatait, 
ismételt szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének a szavazata dönt. A 
kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni és ebben rögzíteni kell a 
határozatokat és a szavazások eredményére vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet 
az elnök és egyik további tag hitelesíti. 

12. A kuratórium a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente 
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 
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8. § 

A közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyá sával egyidej űleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a besz ámolóval azonos módon 
köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló ba bárki betekinthet, illetve 
abból saját költségére másolatot készíthet. A közal apítvány éves beszámolóját a 
Kuratórium ülése hagyja jóvá határozattal.  
A közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium k izárólagos hatáskörébe 
tartozik.  
 

9. § 

 

1. Az alapító a közalapítvány kezelésére 6 fős kuratóriumot hoz létre, mandátumuk 
határozatlan időtartamra szól. A kuratórium tagjai sorából 5 éves időtartamra jelöli 
ki a kuratórium elnökét az alapító. 

2. A kuratórium tagjai közül a kuratórium elnöke: Petzke Ferenc 

3. A kuratórium összetétele: 

6. dr. Kemecsi Lajos 
7. Sipos Józsefné Molnár Klára 
8. Szőts István 
9. Vámosi László 
10. dr. Varga József 

 

10. § 

1. A kuratórium a közalapítvány bankszámlája és devizaszámlája feletti rendelkezési 
jogot gyakorol. 

2. A rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatosan a számláról történő kifizetés 
teljesítéséhez a kuratórium elnökének: Petzke Ferenc 2890 Tata, Bacsó B. u. 25/a. 
sz. alatti lakosnak és az alábbi személyek közül további egy főnek az együttes 
aláírása szükséges: 

- dr. Kemecsi Lajos 2890 Tata, Május 1. u. 45. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 

- Sipos Józsefné Molnár Klára 2890 Tata, Ady E. u. 1. sz. alatti lakos,  

kuratóriumi tag 

- Szőts István 2890 Tata, Új u. 76. sz. lakos, kuratóriumi tag 

- Vámosi László 2890 Tata, Május 1. u. 34. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 

- dr. Varga József 2890 Tata, Ady E. u. 16. sz. alatti lakos, kuratóriumi tag 
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- a Tatai Televízió Közalapítvány gazdasági vezetője, Kristóf Klára 2890 Tata, 
Somogyi B. u. 39. sz. alatti lakos 

 

3. A kuratórium tagjai a közalapítvány felé a Ptk. szabályai szerint tartoznak 
felelősséggel.  

11. § 

1. A közalapítvány képviselete: 

A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. 

2. A közalapítvány nevében kötelezettséget: 

- az elnök és bármely kuratóriumi tag 

 - az elnök és a kuratórium által jóváhagyott alapítványi alkalmazott együttesen 
vállalhat. 

12. § 

1. A kuratórium legalább évente egyszer köteles beszámolni az alapítónak 
tevékenységéről. 

2. Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az alapító 
felügyelő szervet hoz létre. 

3. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, 
ennek során a kuratóriumtól, annak elnökétől jelentést, a közalapítvány 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

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

5. A felügyel ő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

6. A felügyel ő szerv tagja nem lehet az a személy, aki  

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéz ő és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja (ide nem értve az egyesület legf őbb szervének azon tagjait, akik 
tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli m ás tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégz ésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapj án a létesít ő okiratban 
foglaltaknak megfelel ően nyújtott alapcél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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7. A felügyelő szerv tagjai négy évre Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által létrehozott mindenkori pénzügyi bizottság képviselő-testületi tagsággal 
rendelkező tagjai: 

 A 2010. évi választást követően: 

9. Borsó Tibor 
10. dr. Varga András 
11. Gerébi Ákos 
12. Szabó Gyula 

 
8. A felügyelő szerv munkáját anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

  

13. § 

1. Az alapító okirat a kuratórium javaslatára, az alapító által módosítható a 
közalapítvány nevének, céljának, vagyonának sérelme nélkül. 

2. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet n em folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne m nyújt.  

A közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító oki ratban az alábbiakat jelenti: 
párt érdekében végzett politikai tevékenység, az or szággy űlési képvisel ői 
választáson történ ő jelöltállítás, a megyei, f ővárosi önkormányzat képvisel ő-
testületébe történ ő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának törté nő jelölés, 
a megyei jogú város képvisel ő-testületébe történ ő jelöltállítás, valamint a 
polgármester jelölése; nem min ősül közvetlen politikai tevékenységnek a 
külön törvényben meghatározott nemzetiségi szerveze t által a helyi, illetve 
nemzetiségi önkormányzati képvisel ői választáson történ ő jelöltállítás 
valamint a polgármester jelölése.  
 

3. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az ügyészség 
a reá irányadó szabályok szerint ellenőrzi. 

14. § 

 

1. A közalapítvány határozatlan időre alakul. 

2. A bíróság a közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, 
ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a közfeladat ellátásának 
biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban 
megvalósítható. 

3. A közalapítvány megszűnése a nyilvántartásból való törléssel az azt kimondó 
döntés meghozatalára visszamenő hatállyal történik meg. 
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4. A közalapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon az alapítót illeti meg, 
aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani. Erről a 
nyilvánosságot tájékoztatja. 

15. § 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek és az 
alapítványokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

16. § 

 

1. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

2. A nyilvántartásba vételt követően az alapító gondoskodik az alapító okirat hivatalos 
lapban történő közzétételéről. 

3. A közalapítvány nyilvántartásba vételét követően, a kuratórium köteles az 1996. 
évi I. tv. 113. §-ában foglaltaknak megfelelően, műsorszolgáltató tevékenységének 
megkezdése előtt legalább harminc nappal, az ORTT-nek bejelenteni a tv. 96. § 
(1)-(3) bekezdése szerinti adatokat, mivel műsorának terjesztését kizárólag 
műsorelosztó rendszer segítségével végzi. 

4.  Az Alapító igazolja, hogy az Alapító Okirat egy séges szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alap ján hatályos 
tartalmának.   

 
Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 135/2014. (V.5.)  Tata Kt. határozata rendelkezett. 
 

Határid ő: a bírósághoz történő megküldésre 2014. május 15. 
Felelős:  Michl József polgármester 

 
 
 
 

34. N a p i r e n d :  
 
    Beszámoló a lejárt határidej ű képvisel ő-testületi határozatok  
          végrehajtásáról, valamint a két ülés közö tt történt fontosabb  
          eseményekr ől 
          Előterjeszt ő: Michl József polgármester 
 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, a humán és ügyrendi bizottság április 23-i 
ülésén tárgyalta a Kulturális és Oktatási Alapra, valamint a Szociális, 
Egészségvédelmi és Sport Alapra beérkezett pályázatokat. A helyi 
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önkormányzatokról szóló törvény alapján a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át az alapítványi forrás átvétele, és átadása, ezért egy kiegészítő 
előterjesztésben ezt megküldtük a képviselők számára. Kéri, hogy az 
alapítványok támogatásáról döntsön a képviselő-testület. 
 
B o r s ó  Tibor képvisel ő jelzi, hogy a 380/2013.(VII.12.) Tata Kt. határozatra 
adott jelentés, mely szerint a képviselő-testület április 30-i ülésén szerepel a 
vasút rekonstrukciójával kapcsolatos önkormányzati döntések c. előterjesztés 
nem erről szól.  
A mai ülés 5. pontjánál elmondta, a várost érintő, városfejlesztési problémák, és 
azok feltárása, megbeszélése nem merült ki a napirend kapcsán, tehát a tavalyi 
tervezési szerződés 4.2. pontjában szereplőkre várná a választ, amely nem lett 
teljesítve.  
 
M i c h l  József polgármester  további hozzászólás hiányában, szavazásra 
bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot,  
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-1-97/2014. sz. 
előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az alpolgármesterek két 
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszi. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
136/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Beszámoló elfogadása  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I-1-97/2014. sz. 
előterjesztésben foglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja, továbbá a polgármester és az 
alpolgármesterek két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés II. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 513/2013. (XI.28.) Tata 
Kt határozat - Tata, Kálvária u. 5. szám alatti ingatlant érintő támogatási 
szerződés -  végrehajtási  határidejét 2014. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
137/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Végrehajtási határid ő módosításáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 513/2013. (XI.28.) 
Tata Kt határozat - Tata, Kálvária u. 5. szám alatti ingatlant érintő 
támogatási szerződés -   
végrehajtási  határidejét 2014. június 30. napjáig meghosszabbítja. 

 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős:     Michl József polgármester 

                      Dr. Kórósi Emőke jegyző 
 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés III. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete  az  553/2013. (XI.28.) 
Tata Kt. határozatának - Eötvös József Gimnázium, a Kőkúti Általános 
Iskola, a Vaszary János Általános Iskola, a Bartók Óvoda, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal, valamint a Magyary Zoltán Művelődési Központ  
energia audit – végrehajtási határidejét 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
138/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Végrehajtási  határid ő meghosszabbításáról 
 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete  az  553/2013. (XI.28.) 
Tata Kt. határozatának - Eötvös József Gimnázium, a Kőkúti 
Általános Iskola, a Vaszary János Általános Iskola, a Bartók Óvoda, 
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Magyary Zoltán 
Művelődési Központ  energia audit – végrehajtási határidejét 2014. 
június 30-ig meghosszabbítja. 

Határid ő :   2014. június 30  
Felelős    :   Michl József polgármester  
                   dr. Kórósi Emőke jegyző 
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M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés IV. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2014. (I.30.) Tata Kt. 
határozat - a Tatai Atlétikai Club kérelme a tatai 1240 hrsz.-ú ingatlanon 
(Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és 
Kollégium) megvalósítandó labdarúgó pálya építéséhez szükséges önerő 
biztosításáról – végrehajtási határidejét 2014. május 31. napjáig 
meghosszabbítja. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
139/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Végrehajtási határid ő meghosszabbításáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2014. (I.30.) Tata 
Kt. határozat - a Tatai Atlétikai Club kérelme a tatai 1240 hrsz.-ú 
ingatlanon (Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium) megvalósítandó labdarúgó pálya 
építéséhez szükséges önerő biztosításáról – végrehajtási határidejét 
2014. május 31. napjáig meghosszabbítja. 

 
Határid ő: 2014. május 31. 
Felelős:   Michl József polgármester 
               dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés V. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2014.(III.14.) Tata Kt. 
határozat  - a „Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor” elhelyezésének 
helyszínéről – végrehajtási határidejét 2014. júniusi rendes képviselő-testületi 
ülésig meghosszabbítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

 Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
140/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Végrehajtási határid ő meghosszabbítása 
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 Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2014.(III.14.) Tata Kt. 
határozat  - a „Testvérvárosok üvegkönyve köztéri szobor” elhelyezésének 
helyszínéről – végrehajtási határidejét 2014. júniusi rendes képviselő-
testületi ülésig meghosszabbítja. 

 
Határid ő: 2014. júniusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:   Michl József polgármester 
                dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés VI. 
határozati javaslatát,  
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a 77/2014.(III.14.) Tata Kt. 
határozat  - „Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó 
kerékpárutak felújításával Tatán és tematikus aktív turisztikai fejlesztések 
a kistérségben” című pályázat üzemeltetési koncepció kidolgozása - 
végrehajtási  határidejét 2014. júniusi rendes üléséig meghosszabbítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
141/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Végrehajtási határid ő meghosszabbítása 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete   a 77/2014.(III.14.) 
Tata Kt. határozat  - „Az Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása 
a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és tematikus aktív 
turisztikai fejlesztések a kistérségben” című pályázat üzemeltetési 
koncepció kidolgozása - végrehajtási  határidejét 2014. júniusi rendes 
üléséig meghosszabbítja. 

 
Határid ő: 2014. júniusi rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:     Michl József polgármester 
                 dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés VII. 
határozati javaslatát,Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelmét, és részére 150.000,- Ft összegű 
támogatást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetés általános működési 
tartalék terhére. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
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elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
142/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Peter Cerny Alapítvány támogatásáról  

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Peter 
Cerny Alapítvány támogatási kérelmét, és részére 150.000,- Ft 
összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetés 
általános működési tartalék terhére. 

 
Határid ő:  támogatási szerződés megkötésére: 2014. május 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés VIII. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Szociális Háló 
Közalapítvány részére 500.000,- Ft összegű támogatást biztosít az 
adósságkonszolidáció miatt a 2014. évi költségvetésben felszabaduló 
előirányzat terhére. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
143/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Tata Város Szociális Háló Közalapítvány támogatásár ól 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata Város Szociális 
Háló Közalapítvány részére 500.000,- Ft összegű támogatást biztosít 
az adósságkonszolidáció miatt a 2014. évi költségvetésben 
felszabaduló előirányzat terhére. 

 
Határid ő:  támogatási szerződés megkötésére: 2014. május 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 

 
 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés IX. 
határozati javaslatát, melyhez minősített többségű szavazat szükséges, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatójának,  Perger Gyulának besorolása alapjául szolgáló fizetési 
osztályát és fokozatát a benyújtott okiratok alapján a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti 
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jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége szerint  H fizetési 
osztályban és 11. fizetési fokozatban, ennek megfelelően garantált 
illetményét 210 438 Ft/hó, további szakképesítésével, szakképzettségével 
összefüggő illetménynövekedését 14 731 Ft/hó, garantált illetményét 
összesen kerekítve 225.200 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az 
illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos 
pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft), kereset-kiegészítését 2014. 
május 1. napjától 2014. december 31 napjáig 50.000 Ft/hó összegben,  
mindösszesen 340.200 Ft/hó összegben állapítja meg. 
A kinevezés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
144/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a múzeum igazgatójának  illetmény megállapításáról 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuny Domokos 
Múzeum igazgatójának,  Perger Gyulának besorolása alapjául 
szolgáló fizetési osztályát és fokozatát a benyújtott okiratok alapján a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazotti jogviszony időtartama, valamint iskolai végzettsége 
szerint  H fizetési osztályban és 11. fizetési fokozatban, ennek 
megfelelően garantált illetményét 210 438 Ft/hó, további 
szakképesítésével, szakképzettségével összefüggő 
illetménynövekedését 14 731 Ft/hó, garantált illetményét összesen 
kerekítve 225.200 Ft/hó magasabb vezetői pótlékát az 
illetménypótlék számítási alap 275 %-ában (55.000 Ft), tudományos 
pótlékát pótlékalap 50%-ában (10.000 Ft), kereset-kiegészítését 
2014. május 1. napjától 2014. december 31 napjáig 50.000 Ft/hó 
összegben,  mindösszesen 340.200 Ft/hó összegben állapítja meg. 
A kinevezés egyéb feltételei változatlanok maradnak. 

 
Határid ő:  2014. május 1.  
Felelős:     Michl József  polgármester 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés X. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tanuszoda 
üzemeltetéséről szóló tájékoztatót. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

145/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
a tatai 17/4/A hrsz.ú (Tanuszoda) üzemeltetésér ől 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tanuszoda 
üzemeltetéséről szóló tájékoztatót. 

 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős:   Michl József polgármester 
         dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés XI. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Komáromi út felújítása 
esetén : 

1. Az önkormányzat vállalja a jelzőlámpák villamos energia 
költségeit. 

2. A burkolat felújítás megkezdéséig a Magyar Közút Nrtz.-vel 
megállapodást köt a jelzőlámpák fenntartási költségeinek 
fénypontarányos megosztására. 

3. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
4. Felkéri a hivatalt, hogy készíttesse el a jelzőlámpás irányítás 

teljes kiviteli tervdokumentációját. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
146/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Komáromi utca felújításához kapcsolódó jelz őlámpás irányításról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Komáromi út 
felújítása esetén : 

1. Az önkormányzat vállalja a jelzőlámpák villamos energia 
költségeit. 

2. A burkolat felújítás megkezdéséig a Magyar Közút Nrtz.-vel 
megállapodást köt a jelzőlámpák fenntartási költségeinek 
fénypontarányos megosztására. 

3. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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4. Felkéri a hivatalt, hogy készíttesse el a jelzőlámpás irányítás 
teljes kiviteli tervdokumentációját. 

 
Határid ő:  2014. május 31. 
Felelős:    Michl József polgármester 
    dr. Kórósi Emőke jegyző 

M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés XII. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata, 15324 és 
a 15323 helyrajzi számú ingatlanokon létesítendő óvodára vonatkozó 
tájékoztatót. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
147/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Tájékoztató a Tata, Újhegyben kialakítandó óvodáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tata, 
15324 és a 15323 helyrajzi számú ingatlanokon létesítendő óvodára 
vonatkozó tájékoztatót. 

 
Határid ő:  2014. május 31. 
Felelős:     Michl József polgármester 
            Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l  József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés XIII. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete 

1. visszavonja a 586/2013. (XII.19.) Kt határozatát. 
2. módosítja a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlan 

pályázati kiírásában szereplő üzlet nagyságát 75 m2-re, a minimális 
bérleti díjat 138.567,-Ft/hó + ÁFA összegre. 

3. felkéri a polgármestert a pályázati kiírás módosítással kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 

melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
148/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
pályázatról 

 
Tata Város Önkormányzati Képviselő- testülete 

1. visszavonja a 586/2013. (XII.19.) Kt határozatát. 
2. módosítja a Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti, 1700/A/1 hrsz-ú 

ingatlan pályázati kiírásában szereplő üzlet nagyságát 75 m2-
re, a minimális bérleti díjat 138.567,-Ft/hó + ÁFA összegre. 

3. felkéri a polgármestert a pályázati kiírás módosítással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határid ő:  2014. május 31. 
Felelős:     Michl József polgármester 
            Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés XIV. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Tata Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Tata, Rákóczi 9. szám alatti, 
1704/A/8 hrsz-ú, iroda elnevezésű társasházi ingatlan részét képező 23,7 
m2 nagyságú irodahelyiség Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
székhelyeként történő bejegyzéséhez, Tata Város Önkormányzata és a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság között fennálló bérleti szerződés 
lejáratáig, a bérleti szerződésben foglaltak változatlan fenntartása mellett. 

 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
149/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Magyary Zoltán Népf őiskolai Társaság kérelmér ől 
 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Tata Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Tata, Rákóczi 9. szám alatti, 
1704/A/8 hrsz-ú, iroda elnevezésű társasházi ingatlan részét képező 
23,7 m2 nagyságú irodahelyiség Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság székhelyeként történő bejegyzéséhez, Tata Város 
Önkormányzata és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság között 
fennálló bérleti szerződés lejáratáig, a bérleti szerződésben foglaltak 
változatlan fenntartása mellett. 
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Határid ő:  értesítésre 2014. május 15. 
Felelős:      Michl József polgármester 
               Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés XV. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy az 
adásvételi szerződés megkötésére a közeljövőben nem kerülhet sor a 
tatai 1363/46 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 500/2012. (XII.12.) Tata Kt. 
határozatát visszavonja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
150/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

Az  500/2012. (XII.12.) Tata Kt. határozat  - Fénye s-fürd ői terület – 
visszavonásáról 

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy 
az adásvételi szerződés megkötésére a közeljövőben nem kerülhet 
sor a tatai 1363/46 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 500/2012. (XII.12.) 
Tata Kt. határozatát visszavonja. 

 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős:     Michl József polgármester   
                  dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés XVI. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 486/2013. (X.31.) Tata Kt 
határozat végrehajtási idejét a 2014. június havi Képviselő-testületi ülésig 
meghosszabbítja. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
151/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

A Tata, Ady Endre út 9. szám alatti társasház fejle sztési koncepciótervér ől 
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 486/2013. (X.31.) Tata 
Kt határozat végrehajtási idejét a 2014. június havi Képviselő-testületi 
ülésig meghosszabbítja. 

 
Határid ő:  2014. június havi Képviselő-testületi ülés. 
Felelős:     Michl József polgármester 
            Dr. Kórósi Emőke jegyző 

 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés I. 
határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talentum Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Ált. Isk., Gimnázium és Művészeti Szakiskolának forráshiány 
miatt nem nyújt támogatást a „képző- és iparművészeti kiállítások 
megrendezése'' c. pályázatához, a „Országos Kötélugró Csapatbajnokság és 
EB válogató " c. pályázatához 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a 2014. évi 
költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
152/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelv ű Ált. Isk., Gimnázium és 
Művészeti Szakiskola támogatásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talentum Angol-Magyar 
Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., Gimnázium és Művészeti Szakiskolának 
forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „képző- és iparművészeti 
kiállítások megrendezése'' c. pályázatához, a „Országos Kötélugró 
Csapatbajnokság és EB válogató " c. pályázatához 150.000 Ft összegű 
támogatást nyújt a 2014. évi költségvetésének Szociális, 
Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 

 
Határid ő:    közzétételre:   2014. május 9. 
                támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:        Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
II. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szövetség Tatáért 
Alapítvány részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a „az alapítvány 
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2014. évi kulturális programja" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének 
Oktatási és Kulturális Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
153/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Szövetség Tatáért Alapítvány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szövetség Tatáért 
Alapítvány részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a „az 
alapítvány 2014. évi kulturális programja" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából. 

 
Határid ő:    közzétételre:   2014. május 9. 
                támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:        Michl József polgármester 

  
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
III. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egressy Kórus Tata" 
Alapítvány részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Zene nem ismer 
határokat, avagy nemzetek zenéje a kórusirodalomban" c. pályázatához 
2014. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
154/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

az „Egressy Kórus Tata" Alapítvány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egressy Kórus Tata" 
Alapítvány részére 250.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Zene nem 
ismer határokat, avagy nemzetek zenéje a kórusirodalomban" c. 
pályázatához 2014. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális 
Alapjából. 

 
Határid ő:   közzétételre:   2014. május 9. 
               támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:      Michl József polgármester 



 239 

 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
IV. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskola a Gyermekekért 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Nyári sport és 
ének-zene tehetségondozó tábor" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából, továbbá  forráshiány miatt 
nem nyújt támogatást a „15. családi-generációs sportnap megrendezése" c. 
pályázatához. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
155/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

az Iskola a Gyermekekért Alapítvány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskola a Gyermekekért 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Nyári sport és 
ének-zene tehetségondozó tábor" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából, továbbá  forráshiány 
miatt nem nyújt támogatást a „15. családi-generációs sportnap 
megrendezése" c. pályázatához. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
V. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Képességfejlesztő 
Alapítványának   forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Kőkúti 
Tehetségtábor” c. pályázatához, azonban 100.000 Ft összegű támogatást 
nyújt a 

1. Alapműveleti matematikai verseny 
2. Őszi vers - és prózamondó verseny - (megyei) 
3. Kőkút prózamondó verseny (megyei) 
4. Kistérségi helyesírási verseny 
5. Kőkútí Matematika verseny 

c. pályázatához, valamint 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
„2014. évi Kőkút hét és a 2014. évi gyermeknap megrendezés" c. 
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pályázatához a 2014. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális 
Alapjából. 

 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
156/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Kőkúti Képességfejleszt ő Alapítvány támogatásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti 
Képességfejlesztő Alapítványának   forráshiány miatt nem nyújt 
támogatást a „Kőkúti Tehetségtábor” c. pályázatához, azonban 100.000 
Ft összegű támogatást nyújt a 

1. Alapműveleti matematikai verseny 
2. Őszi vers - és prózamondó verseny - (megyei) 
3. Kőkút prózamondó verseny (megyei) 
4. Kistérségi helyesírási verseny 
5. Kőkútí Matematika verseny 

c. pályázatához, valamint 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
„2014. évi Kőkút hét és a 2014. évi gyermeknap megrendezés" c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális 
Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
VI. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary Alapítványának 
forráshiány miatt nem nyújt támogatást a „Természettudományos szaktábor" 
c. pályázatához, azonban 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „A tatai 
Vaszary János Általános Iskola kulturális közösségei által megvalósuló 
délutáni programok" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének Oktatási 
és Kulturális Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
157/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Vaszary Alapítvány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary 
Alapítványának forráshiány miatt nem nyújt támogatást a 
„Természettudományos szaktábor" c. pályázatához, azonban 100.000 
Ft összegű támogatást nyújt a „A tatai Vaszary János Általános Iskola 
kulturális közösségei által megvalósuló délutáni programok" c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális 
Alapjából. 

 
Határid ő:   közzétételre:   2014. május 9. 
               támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:      Michl József polgármester 

 
  
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
VII. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Vaszary János 
Tehetséggondozó Alapítványának forráshiány miatt nem nyújt támogatást a 
„Matematika szaktábor" és a „A tatai Vaszary János Általános Iskola angol 
nyelvi és vizuális tehetséggondozó tábora" c. pályázatához, továbbá 
100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Gyermekfesztivál Magyarkanizsán" 
c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének Oktatási és Kulturális 
Alapjából, valamint 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Kerékpáros 
tábor Szepezd fürdőn" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének 
Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
158/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Tatai Vaszary János Tehetséggondozó Alapítvány tá mogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatai Vaszary János 
Tehetséggondozó Alapítványának forráshiány miatt nem nyújt 
támogatást a „Matematika szaktábor" és a „A tatai Vaszary János 
Általános Iskola angol nyelvi és vizuális tehetséggondozó tábora" c. 
pályázatához, továbbá 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
„Gyermekfesztivál Magyarkanizsán" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából, valamint 100.000 Ft 
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összegű támogatást nyújt a „Kerékpáros tábor Szepezd fürdőn" c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi 
és Sport Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
VIII. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fiatal Zenészekért 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Hangversenyek, 
zenei-és képzőművészeti versenyek megrendezése, formaruha a 
fúvószenekar számára" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének 
Oktatási és Kulturális Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
159/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Fiatal Zenészekért Alapítvány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fiatal Zenészekért 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
„Hangversenyek, zenei-és képzőművészeti versenyek megrendezése, 
formaruha a fúvószenekar számára" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
IX. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bláthy Ottó 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére 100.000 Ft összegű 
támogatást nyújt a „Bláthy-hét 2014." c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából, valamint 100.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a „Bláthy-hét szabadidős sportprogramjainak 
megszervezése" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, 
Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
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melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
160/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé gium támogatásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bláthy Ottó 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére 100.000 Ft összegű 
támogatást nyújt a „Bláthy-hét 2014." c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából, valamint 100.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a „Bláthy-hét szabadidős sportprogramjainak 
megszervezése" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének 
Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
X. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Goldberger Alapítvány 
részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Zsidó temető II. 
világháborús emlékművének felújítása" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
161/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Goldberger Alapítvány támogatásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Goldberger Alapítvány 
részére 300.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Zsidó temető II. 
világháborús emlékművének felújítása" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Oktatási és Kulturális Alapjából. 

 
Határid ő: közzétételre:   2014. május 9. 
             támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:    Michl József polgármester 
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M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
XI. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéz a Kézben Alapítvány 
részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Szabadidős úszás kezdők és 
haladók részére" c. pályázatához,  100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
„Strandröplabda Országos Bajnoksága" c. pályázatához, valamint 100.000 
Ft összegű támogatást nyújt a „Élménynap, kirándulás a gyermekotthon 
lakóinak" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, 
Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
162/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Kéz a Kézben Alapítvány támogatásáról  
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéz a Kézben 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Szabadidős 
úszás kezdők és haladók részére" c. pályázatához,  100.000 Ft 
összegű támogatást nyújt a „Strandröplabda Országos Bajnoksága" c. 
pályázatához, valamint 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
„Élménynap, kirándulás a gyermekotthon lakóinak" c. pályázatához a 
2014. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport 
Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
XII. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János Általános 
Iskola Tornaterem Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt 
„Tanórán kívüli iskolai sport és szabadidős tevékenységek" c. pályázatához, 
valamint 150.000 Ft összegű támogatást nyújt „Hátrányos helyzetű fiatal 
labdarúgók táboroztatása" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének 
Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
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Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
163/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a Vaszary János Általános Iskola Tornaterem Alapítv ány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vaszary János 
Általános Iskola Tornaterem Alapítvány részére 100.000 Ft összegű 
támogatást nyújt „Tanórán kívüli iskolai sport és szabadidős 
tevékenységek" c. pályázatához, valamint 150.000 Ft összegű 
támogatást nyújt „Hátrányos helyzetű fiatal labdarúgók táboroztatása" c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi 
és Sport Alapjából. 

 
Határid ő: közzétételre:   2014. május 9. 
             támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:    Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
XIII. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karatékák a Tömegsportért 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt „Gyermekverseny 
megrendezése" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, 
Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza:  
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
164/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Karatékák a Tömegsportért Alapítvány támogatásár ól 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Karatékák a 
Tömegsportért Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt 
„Gyermekverseny megrendezése" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 
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M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
XIV. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Iskolaszék 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Tata - 
Somogyvár testvériskolai kapcsolat szabadidős és sporttábora" c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
165/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a  Kőkúti Iskolaszék Alapítvány támogatásáról 
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőkúti Iskolaszék 
Alapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Tata - 
Somogyvár testvériskolai kapcsolat szabadidős és sporttábora" c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi 
és Sport Alapjából. 

 
Határid ő:  közzétételre:   2014. május 9. 
              támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:     Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
XV. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szeretetért, harmóniáért, 
sportért a tradicionális japán kultúrán keresztül - aikido" Alapítvány részére 
200.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Jubileumi edzőtábor Tata 2014." c. 
pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
166/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 

a „Szeretetért, harmóniáért, sportért a tradicionál is japán kultúrán keresztül 
- aikido" Alapítvány támogatásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szeretetért, 
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harmóniáért, sportért a tradicionális japán kultúrán keresztül - aikido" 
Alapítvány részére 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Jubileumi 
edzőtábor Tata 2014." c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének 
Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 

 
Határid ő: közzétételre:   2014. május 9. 
             támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:    Michl József polgármester 

 
 
M i c h l   József polgármester  szavazásra bocsátja a kiegészítő előterjesztés 
XVI. határozati javaslatát, 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jázmin Alapítvány részére 
100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Városi és városkörnyéki kidobós 
verseny rendezése" c. pályázatához a 2014. évi költségvetésének Szociális, 
Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 
 
melyet a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja, egyhangú, 10 igen szavazattal 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 

Tata Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
167/2014. (V.5.) Tata Kt. határozata 
a  Jázmin Alapítvány támogatásáról  

 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jázmin Alapítvány 
részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a „Városi és 
városkörnyéki kidobós verseny rendezése" c. pályázatához a 2014. évi 
költségvetésének Szociális, Egészségvédelmi és Sport Alapjából. 

 
Határid ő: közzétételre:   2014. május 9. 
             támogatási szerződés megkötésére: 2014. június 6.  
Felelős:    Michl József polgármester 

 
 

35. N a p i r e n d :  
 

Interpellációk, kérdések . 
 
M i c h l  József polgármester  jelzi, interpellációra nem jelentkezett senki, 
kérdések feltevésére nyílik lehetőség. 
Kérdés nem lévén, a napirend tárgyalását bezárja. 
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M i c h l  József polgármester  kéri a képviselőtársakat, aki teheti 15. 00 órakor 
jöjjön el a kerékpáros tájékoztatóra, és utána 16.00 órakor pedig ahogy jelezte, a 
vasúti rekonstrukcióval kapcsolatos tájékoztatásra lesz lehetőség. 
Köszöni a képviselők mai munkáját, és a figyelmet mindenkinek. 
 
Más napirend nem lévén, a mai ülést 13.45 órakor bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
M i c h l  József        dr. K ó r ó s i  Em őke 
 polgármester         jegyz ő 
  


