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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. június 28-án megtartott munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 147/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 166/2016. (IX. 28.), a 19/2017. (II. 1.), az 50/2017.
(III. 1.), a 86.; a 96. és a 98/2017. (IV. 26.), a 116. és a 117/2017. (V. 15.), a 120. és a 121/2017. (V. 24.),
valamint a 131.; a 134.; a 135.; a 137.; a 138.; a 140.; a 141.; a 142. és a 143/2017. (V. 31.) számú lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 148/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által elnyert pályázatok
megvalósításával kapcsolatban az előző ülés óta tett intézkedésekről szóló melléklet szerinti beszámolót
elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 149/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az Appaloosa Lovassport Egyesület (7400
Kaposvár, Posta u. 16., képviseli: Szarka Ferenc versenyigazgató) 2016. évi munkájáról szóló beszámolót
és azt elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 150/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. örvény 4. §
(2) bek. d) pontjában hivatkozott feladatának ellátása érdekében a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére kiírt pályázatot
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elbírálva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes
elhelyezésére a Lackó-motor Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel (7090 Tamási, Deák F. u. 15.)
közszolgáltatási szerződést köt 2017. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időtartamra a
mellékelt tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2017. (VI. 28.) számú határozata:
1.

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény
13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének
c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában (és az EMMI vagyonkezelésében) lévő IDA 675 forgalmi rendszámú, Renault
gyártmányú, Mascott 140 55 típusú (motorszám: 3517861, alvázszám: VF652AFA000028690)
iskolabusz ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.

Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 15. pontjaiban meghatározott óvodai ellátás valamint sport és ifjúsági
ügyekkel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében, óvodai csoportok, sportegyesületek, civil
szervezetek településen belüli illetve azon kívüli utaztatásához, városi és sport rendezvényekhez
kapcsolódó célokra kívánja tulajdonba venni, közlekedési célra kívánja felhasználni.

3.

Tamási Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

4.

Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.

5.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóság ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóság ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:
Felelős:

az MNV Zrt, megkeresésére 8 nap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 152/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete
−
támogatja a Tamási, Dózsa György utca 74. számú lakóház helyi védettségének törlését,
−
dönt arról, hogy a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati
rendelet függelékének d) pontja 26. sorát hatályon kívül helyezi,
−
felhatalmazza a jegyzőt a szükséges módosítások átvezetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 153/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete
−
támogatja a Tamási, Szabadság utca 33. számú épület helyi védettségének törlését,
2

−
−

dönt arról, hogy a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati
rendelet függelékének d) pontja 26. sorát hatályon kívül helyezi,
felhatalmazza a jegyzőt a szükséges módosítások átvezetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 154/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
−
−

megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/667-1/2017. iktatószámú törvényességi
felhívását és tudomásul veszi,
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról szóló rendeletet a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
a jegyző

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 155/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
a Tamási MTB Sport Club használatába adja a tamási belterület 1418 hrsz. számú 6769 m2
térmértékű kivett sporttelep művelési ágú ingatlant, 50.000,- + ÁFA/hó használati díj ellenében,
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 156/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy
1.
a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 2017. évi táboroztatás költségeinek, valamint a XIX.
Tolerancia nap finanszírozására 1.030.000,- forint visszatérítendő, kamatmentes támogatásban
részesíti, és a mellékelt támogatási szerződést jóváhagyja.
2.
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 157/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.
a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Tamási, Deák
Ferenc u. 6-8) épületein (A és B épület, kollégium illetve tornacsarnok) található fa szerkezeti
elemek kezelésének költségéhez hozzájárul – maximum bruttó 10.000.000 Ft összeg erejéig–.
2.

a költségekhez történő hozzájárulást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által
lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően vállalja– maximum bruttó 10.000.000 Ft
összeg erejéig–.

3.

hozzájárul a munkálatok elvégzéséhez szükséges - költség- hozzájárulással/ támogatással
kapcsolatos- szerződések/megállapodások megkötéséhez.
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Határidő:
Felelős:

30 nap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 158/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
−
a Tamási, 2585/4 helyrajzi számú ingatlant 1.300 Ft+áfa/m2 összegben értékesíti a Le-Gyen Kft.
részére,
−
a szolgalmi jog rávezetésének költsége illetve az adásvételi szerződés elkészítése a vevőt terhelik,
−
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: 60 nap
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 159/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. §-a és a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának X/2.1. pontja alapján 2017. december 31. napi
hatállyal kilép a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból, a tárgyévi
vagyoni és működési hozzájárulást és esetleges elmaradt hozzájárulásokat teljesíti, a társulás által
megvalósított pályázatokban vállalt fenntartási kötelezettségek teljesítését a támogatási szerződésben
foglaltak szerint teljesíti.
A Képviselő-testület felkéri a Társulási Tanácsot, hogy az önkormányzattal a megállapodás szerint
számoljon el.
Határidő:
Felelős:

határozat megküldésére: 2017. június 30.
az elszámolásra a kilépést követő 60 nap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 160/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
dönt arról, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósítandó
tanuszoda beruházáshoz
1.

a tanuszoda fejlesztés helyszínéül szolgáló - Tamási, 1875/5 helyrajzi számú ingatlanból
telekalakítással kialakított - ingatlant ingyenesen az állam tulajdonába adja;

2.

a telekalakítással kapcsolatban felmerülő költségeket viseli és arról mihamarább gondoskodik;

3.

a Helyi Építési Szabályzat és a Rendezési terv - a tanuszoda kialakítása miatt felmerülő módosításáról mihamarább gondoskodik és annak költségeit vállalja;

4.

hozzájárul, hogy a polgármester az adatszolgáltatásban az NSK képviselőivel együttműködjön;

5.

hozzájárul a lebonyolításhoz szükséges eljárások lefolytatásához, szerződések megkötéséhez,
megrendelések aláírásához, nyilatkozatok megtételéhez, meghatalmazások aláírásához;

6.

hozzájárul a fürdővel kapcsolatos meglévő, üzemeltetéssel kapcsolatos szerződések módosításához és
közreműködő szervezetnél való átvezettetéséhez;
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7.

tudomásul veszi, hogy a tanuszoda az állam tulajdonába és a Nemzeti Sportközpontok (NSK)
vagyonkezelésébe kerül.

Határidő:

azonnal

Felelős:

a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 161/2017. (VI. 28.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A § (3) bekezdése és a 9/B. § (2)
bekezdés a) és b) pontjai alapján az alábbi településfejlesztési döntést hozza – kiegészítve ezzel 72/2017.
(III. 29.) számú határozatát – :
Tamási város településfejlesztési koncepcióját, településrendezési eszközeit felülvizsgáltatni kívánja a
magasabb szintű jogszabályi előírásoknak és terveknek megfelelően, az önkormányzat, vállalkozások és a
lakosság fejlesztési elképzeléseinek figyelembe vétele mellett, valamint elkészítteti a településarculati
kézikönyvét és településkép-védelmi rendeletét.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
a polgármester
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2017. (VI. 29.) számú
önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásokról szóló 18/2015.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Ügyrendi
Bizottság előzetes véleményét kikérve - a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásokról szóló 18/2015.(VII.1.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról szóló
18/2015.(VII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Jelen rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. június 29.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Melléklet a 18/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 18/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez:
1. Tamási városban a települési folyékony hulladék kivételezés és elszállítás nettó díja köbméterenként:
- lakossági szolgáltatás esetén: 1222,-Ft;
- közületi szolgáltatás setén: 1937,-Ft.
2. A „Tamási” helységnévtáblától 5 km-nél távolabb lévő külterületeken végzett közszolgáltatás nettó díja
köbméterenként:
- lakossági szolgáltatás esetén: 1580,-Ft;
- közületi szolgáltatás esetén: 2370,-Ft.
3. Az 1 – 2. pontban írt összegeket a mindenkori általános forgalmi adó terheli.”

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2017. (VI. 29.) számú rendelete
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezéséről és díjáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
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az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,
valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben kapott felhatalmazás alapján – Tamási
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú
önkormányzati rendelet 38. § b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati
Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével- az alábbiakat rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya a Tamási város közigazgatási területén történő házasságkötési eljárás és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése, társadalmi megünneplése kapcsán e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat
igénybe vevőkre terjed ki.
2.§
(1) A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történhet az anyakönyvezető hivatalos
helyiségében, a polgármesteri hivatal erre kijelölt dísztermében, valamint a hivatali helyiségen kívül, külső
helyszínen.
(2) A külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttével
kapcsolatos szolgáltatásokért az e rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díjtételeket kell
megfizetni.
(3) A rendkívüli körülmény – közeli halállal fenyegető állapot – esetén a külső helyszínen történő
házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért nem kell szolgáltatási díjat fizetni.
3.§
(1) A munkaidőn kívüli, a polgármesteri hivatal dísztermében történő házasságkötésért és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítéséért fizetendő szolgáltatási díj teremhasználatot és a kapcsolódó szolgáltatásokat
tartalmazza, egyéb szolgáltatások megszervezéséről, kellékek, ital beszerzéséről az igénybe vevőknek kell
gondoskodnia.
(2) A hivatali helyiségen, illetve a munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
engedélyezésére irányuló kérelmet írásban kell benyújtani, a hivatali helyiségen kívüli hely pontos
megjelölésével az anyakönyvvezetőnél.
(3) Külső helyszínként Tamási város közigazgatási területén belül kizárólag olyan hely jelölhető meg, ahol a
házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az adatok
védelme biztosított. Az anyakönyvvezetőnek meg kell győződni a külső helyszín házasságkötésre való
alkalmasságáról. Az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.
(4) A külső helyszínen megtartandó házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
szolgáltatási díja nem tartalmazza a hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot, annak biztosítása az
igénybevevő feladata.
(5) Az anyakönyvvezető külső helyszínre történő eljutása hivatali munkaidőn belül hivatali gépjármű
igénybevételével történik, hivatali munkaidőn kívül pedig azt a szolgáltatást igénybe vevők biztosítják.
4.§
A szolgáltatási díjat a polgármesteri hivatal pénztárába kell megfizetni a házasságkötést, illetve a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítését megelőző ötödik munkanapig.
5.§
(1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése során történő munkavégzésért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvényben meghatározott szabadidő, vagy az e rendelet mellékletben szereplő díjazás illeti meg.
(2) A szolgáltatási díjakból megmaradó bevételt elsősorban a házasságkötés és a bejegyzett élettársi
kapcsolat ünnepélyesebbé tételét biztosító berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére kell fordítani.
6.§
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Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.
Ezzel egy időben hatályát veszti a házasságkötés és egyéb családi események megrendezéséről és díjáról
szóló 5/2011. (III.1.) számú rendelet.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2017. június 29. napján.
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
Melléklet az 19/2017. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelethez
A polgármesteri hivatal dísztermében és a külső helyszínen megtartásra kerülő házasságkötési eljárás
és bejegyzett élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos szolgáltatások díjtételei
Hivatali munkaidőn belül
Hivatali munkaidőn kívül

Hivatal dísztermében

Hivatali helyiségen kívül

15.000,- Ft.

25.000,- Ft.
25.000,- Ft.

Az anyakönyvvezetőt megillető hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési eljárás és bejegyzett
élettársi kapcsolat megrendezésével kapcsolatos munkavégzésért a megillető díj:
Hivatal dísztermében
7.000,- Ft

Hivatali helyiségen kívül
10.000,- Ft

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2017. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete
a lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatásáról szóló
14/1992. (V. 21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú
önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város
Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket
rendeli el:
1. §
A lakáshoz jutás és lakásfelújítás helyi pénzbeli támogatásáról szóló 14/1992. (V. 21.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő lép:
(1.§ (1) Helyi támogatás - az építés, szervezés és megszerzés módjától függetlenül - a következő
célokra és összegben nyújtható: ….)
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„c) lakás, lakóépület bővítéséhez, felújításához, javításához
valamint lakás, lakóépület közműrendszerének (víz, szennyvíz, gáz, áram)
kiépítéséhez illetve a fejlesztéshez szükséges érdekeltségi hozzájáruláshoz
eFt”

50

-

200

2. §
Ez a rendelet 2017. június 30. napján lép hatályba.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2017. június 29. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.2.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati
Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.2.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Ktr. 3. § (1) bekezdés
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.283.984 E Ft-ra,
aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.308.634 E Ft-ra,
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 1.975.350 E Ft-ra,
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.599.804 E Ft-ra,
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.182.235 E Ft-ra,
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.417.569 E Ft-ra,
c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 315.820 E Ft-ra,
ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 126.399 E Ft-ra,
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 442.219 E Ft-ra,
e) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható
tervezett maradvány 361.434 E Ft-ra,
da) pontjában írt a d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványa
290.254 E Ft-ra,
g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.645.418 E Ft-ra,
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h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.645.418 E Ft-ra módosul.

2. §
A Ktr. 9. § (1) bekezdés
b) pontjában írt céltartalék összege 18.913 E Ft-ra módosul, melyből a
4) alpontban szereplő, a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció fedezetéhez
célmeghatározással feltüntetett összeg 0 E Ft-ra,
5) alpontban szereplő, teljesítési biztosíték Aquaplusz Kft.-nek célmeghatározással
feltüntetett összeg 0 E Ft-ra módosul,
6) alpontban szereplő, pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással feltüntetett
összeg 15.814 E Ft-ra módosul.

3. §.
A Ktr. 9. § (1) bekezdés b) pontja kibővül a következő alponttal:
7) 599 E Ft-ot 2017. évi bérkompenzáció előlege fedezetére
4. §.
(1)
(2)
(3)
(4)

A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-18. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása
során kell alkalmazni.

Porga Ferenc
polgármester
Kihirdetve: Tamási, 2017. június 29. napján.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Impresszum:
Tamási Közlöny
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 19/2014. (XI 28.) számú rendelet
31. § (3) bekezdése alapján.
Kiadja: Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
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