
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 33.§ és 37.§-ai és 1. melléklete alapján a közfeladatot ellátó szerv a közfeladatot 
ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezését, 
tartalmát, a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékét, az abból adott kedvezményeket a honlapján közzéteszi. Tata Város Önkormányzata 
a fenti kötelezettségének az alábbiakban kíván eleget tenni. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 
13. § (1)  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen:   
 

1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének alábbiakban felsorolt rendeletei és 
határozatai, valamint Tata Város Önkormányzata és a közszolgáltató között létrejött 
közszolgáltatási szerződések tartalmazzák a közszolgáltatásra vonatkozó előírásokat. 
 



Az egyes közszolgáltatások megnevezése, a szabályozó eszköz megnevezése, a 

közszolgáltatás tartalmának leírása, közszolgáltatások igénybevételére vonatkozó 

tájékoztatás, közszolgáltatások díja, és az abból adott kedvezmények mértéke 

 

 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 
 
5/2007. (III.1.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 
 
Tata Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátások körében gondoskodik  
 

� a háziorvosi feladatellátásról vállalkozó háziorvosokkal megkötött feladatellátási 
szerződések alapján. 

� védőnői, iskolaegészségügyi feladatok ellátásáról az általa fenntartott Tatai 
Egészségügyi Alapellátó Intézményen keresztül 

� központi ügyeleti feladatok ellátásáról külső szolgáltató bevonásával. 
 
Feladatellátási szerződéssel rendelkező felnőtt és gyermek háziorvosok, fogorvosok: 
LINK:  http://www.tata.hu/458/egeszsegugy 
 
Védőnői, iskolaegészségügyi feladatok: 
 

Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény 
Intézményvezető: dr. Cseh Tamás 
Cím: Tata, Fürdő u. 19. 
Tel.: 586-058 
e-mail: tegali@tata.hu 

 
LINK: http://www.tata.hu/12844/tatai_egeszsegugyi_alapellato_intezmeny 
 
Központi ügyelet 
 
LINK: http://www.tata.hu/16936/kozponti_orvosi_ugyelet 
 
 
ÓVODAI ELLÁTÁS 
 
Tata Város Önkormányzat az óvodai nevelési feladatot saját óvodák fenntartásával, 
valamint magánintézményekkel kötött köznevelési szerződés útján látja el. 
 
Az önkormányzat által fenntartott óvodák: 
 
Tatai Bartók Béla Óvoda  
Óvodavezető: Szíjjné Mokánszki Natália 
2890 Tata, Bartók B. u. 7/A. 
Tel.: 380-972 
e-mail: bartok.ovoda@tata.hu 
 
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda 



Óvodavezető: Fiú Ferencné 
2890 Tata, Fürdő u. 11. 
Tel.: 381-282 
e-mail: furdo.ovoda@tata.hu 
 
 
Tatai Kertvárosi Óvoda 
Óvodavezető: Petőné Sáradi Zsuzsanna 
2890 Tata, Deák F. u. 1. 
Tel.: 383-738 
e-mail: kertvarosi.ovoda@tata.hu 
 
 
Tatai Geszti Óvoda 
Óvodavezető: Vas Judit 
2890 Tata, Gesztenye fasor 39. 
Tel.: 06/34/382-240 
e-mail: geszti.ovoda@tata.hu 
 
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye 
Tagintézmény-vezető: Zsebőkné Hídvégi Éva 
Cím: 2890 Tata-Agostyán,  
Kossuth L. u. 19. 
Tel.: 481-093 
e-mail: bergengocia.ovoda@tata.hu 
 
Tatai Kincseskert Óvoda 
Óvodavezető: Görözdiné Vojnits Klára 
2890 Tata, Új út 14/A. 
Tel.: 479-507 
e-mail: kincseskert.ovoda@tata.hu 
 
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye 
Tagintézmény-vezető: Payer Edit 
Cím: 2890 Tata, Agostyáni u. 7. 
Tel.: 382-563 
e-mail: szivarvany.ovoda@tata.hu 
 
 
Köznevelési szerződéssel rendelkező magánóvoda: 
 
Juniorka Alapítványi óvoda 
óvodavezető: Izsáki Gabriella 
Cím: 2890 Tata, Bacsó B. u. 66. 
Telefonszám: +36 34 382 298 
E-mail: ovoda@juniorka-alapitvany.t-online.hu 
 
 
NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA 
 



Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Igazgató: Sinkó Ildikó 
Cím: Tata, Váralja u. 4. 
Tel.: 380-281 
e-mail: konyvtar@mzsvktata.hu 
 
HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA 
 
12/2019.(IV.25.) Önkormányzati rendelet a közművelődésről 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező 
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
Tata Város Önkormányzata a törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatait 
jelenleg művelődési központ típusú közművelődési intézmény működtetésére vonatkozó 
közművelődési megállapodás alapján a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. útján látja el 
annak székhelyén és ingyenes használatában lévő egyéb telephelyein.  
 
Tatai Városkapu Zrt. 
Magyary Zoltán Művelődési Központ 
Tata, Váralja u. 4. 
vezérigazgató: Berczelly Attila 
https://tataivaroskapu.hu/ 
 
Emellett az önkormányzat több szervezettel is kötött közművelődési megállapodást: 
 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság  
2890 Tata, Tanoda tér 5/A. 
Borsó Tibor elnök 
 
Tatai Kenderke Néptáncegyesület 
2890 Tata, Almási u. 24. 
Farkas Emőke elnök 
 
Pötörke Népművészeti Egyesület 
2890 Tata, Váralja u. 4. 
Gyurkó Erzsébet elnök 
 
TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.,  
Danis József elnök 
 
 
Tatai Rend-ház Kft. 
2890 Tata, Tanoda tér 5/A. 
Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető 
 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK 
 
2/2017.(II.24.) ÖR. a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól 



Tata Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben foglalt gyermekjóléti feladatait egyrészt bölcsőde fenntartásával, 
valamint a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő Szociális Alapellátó 
Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központján keresztül látja. 
 
Csillagsziget Bölcsőde 
Cím: 2890 Tata, Új u. 14/A 
Bölcsődevezető: Fekete Éva 
Tel.: 587-093 
e-mail: ujuti.bolcsode@tata.hu 
 
Az önkormányzat saját bölcsőde fenntartásán kívül ellátási szerződést kötött a Juniorka 
Alapítvánnyal, így az alapítvány fenntartásában működő Juniorka Bölcsőde is részt vesz az 
önkormányzati feladatellátásban. 
 
Juniorka Bölcsőde 
intézményvezető: Valakovics Józsefné  
2890 Tata, Bacsó B. u. 66/1 
Telefonszám: +36 34 382 407 
E-mail: bolcsode kukac juniorka pont hu 
Honlap: www.juniorkabolcsode.hu 
 
Szociális Alapellátó Intézmény 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
intézményvezető: Németh-Zwickl Nikoletta 
intézményegység vezető: Kőszegi Dóra 
2890 Tata, Deák F. u. 5. 
Telefonszám: +36 34 586 328 
E-mail: szocalap@tata.hu 
Honlap: 
 
 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK 
 
4/2015.(II.27.) 
ÖR. 

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és az egyes 
szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól  

 
Tata Város Önkormányzata a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi 
III. törvényben foglalt szociális alapszolgáltatásokat és szakellátásokat a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulás által fenntartott intézmények fenntartásával biztosítja: 
 
Szociális Alapellátó Intézmény 
intézményvezető: Németh-Zwickl Nikoletta 
2890 Tata, Deák F. u. 5. 
Telefonszám: +36 34 586 328 
E-mail: szocalap@tata.hu 
Honlap: 
 
Az intézmény intézményfenntartó társulás formájában, a kistérség tíz településére 



vonatkozóan látja el a következő szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatokat, 
valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát: 

 
- étkeztetés (Tata és Dunaszentmiklós) 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- közösségi ellátások (pszichiátriai betegek részére), 
- támogató szolgáltatás, 
- nappali ellátás, (fogyatékosok, idősek, hajléktalanok). 
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye 
- gyermekjóléti szolgálat. 

 
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 
intézményvezető: Turza Károly 
2890 Tata, Fényes fasor 2. 
Telefonszám: +36 34 586 660 
E-mail: tataikistersegi@idosekotthonatata.t-online.hu 
Honlap: 
 
Feladata: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása és demens betegek bentlakásos ellátása. 
Egységei: I. sz. Idősek Otthona: Tata, Fényes fasor 2. 
 II. sz. Idősek Otthona: Tata, Kocsi utca 11. 
Engedélyezett férőhelyek száma: 
 Tata, Fényes fasor 2.   97 fő 
 Tata, Kocsi utca 11.   59 fő 
 Összesen 156 fő 
 
SPORT, IFJÚSÁGI ÜGYEK 
 
13/2011. (III.30.) a sportról 

 
 


