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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 31-én megtartott munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésének határozatai:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 141/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 13/2016. (II. 3.), a 76/2016. (V. 4.), a 82. és a 89/2016.
(V. 25.), a 98. és a 99/2016. (VI. 17.), a 103.; a 104.; a 106.; a 107.; a 108.; a 109.; a 110.; a 111.; a 114.; a
115.; a 116.; a 117.; a 118.; a 119.; a 121.; a 122.; a 124.; a 125.; a 126. és a 131/2016. (VI. 29.), valamint a
132.; a 134. és a 135/2016. (VII. 18.) számú lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
a polgármester beszámolóját elfogadja.
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 142/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
a 2017. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez;
2.
a 2017. évi költségvetésében 2.000.000,- (azaz Kettőmillió) forint összeget különít el a települési
önkormányzati forrás biztosítására;
3.
utasítja, a polgármestert, hogy a
a.) a 2017. évi költségvetésben a 2. pontban megjelölt összeget szerepeltesse:
b.) az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó adminisztratív teendőket az 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet szerint végezze el.
az 1.) pontban foglaltakról tájékoztatás: azonnal
a 3/a.) pontban: 2017. évi költségvetés benyújtása,
a 3/b.) pontban: folyamatos
Felelős:
a polgármester
Határidő:
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 143/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tamási III. számú háziorvosi körzetre
2011. december 28. napján az OilMed Works Kft-vel (1077 Budapest, VII. Rottenbiller u. 36. I/1.
képviseli: Dr. Séllei Lajos) kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 2016. december 31.
napjával megszünteti.
Amennyiben a körzetre vonatkozó működtetési jog nem kerül 2017. január 1-től átruházásra, úgy a
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a működési engedély és finanszírozási szerződés iránt
intézkedjen.
Határidő:

2016. december 31.

Felelős:

a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 144/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy
1. a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot pénzügyi nehézségei miatt, a nemzetiségi önkormányzat által
alkalmazott 5 fő közfoglalkoztatott bérének folyamatos finanszírozására 898 ezer forint
visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesíti, és a mellékelt támogatási szerződést jóváhagyja.
2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2. pont esetében 5 munkanap
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 145/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. a Tamási 2009 FC (7090 Tamási, Rákóczi u. 95., adószám: 18868821-2-17, nyilvántartási szám: 1702-0001817) részére a Tamási 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházáshoz szükséges
ÁFA összegét, 8.410.500,- Ft-ot visszatérítendő támogatásként adja, és jóváhagyja a jelen előterjesztés
mellékletét képező támogatási szerződést,
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2. pont esetén 15 nap
polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 146/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként
az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2016. évi első félévi testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s
azt elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 147/2016. (VI. 29.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16.§ (1) bekezdése alapján a 64/2016.
(IV.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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1.

A határozat 1) c) pontja helyébe az alábbi lép:
„c) a 2563/5 és 2563/6 hrsz-ú terület szabályozási tervének, építési övezetének és építési
előírásainak módosítása beépítési terv javaslata alapján;”

2.

A határozat kiegészül az alábbi l) ponttal:
„l) a 293 hrsz-ú ingatlan kertvárosias lakóterületből településközponti vegyes területbe történő
átsorolása.”

3.

A határozat k) pontja kiegészül az alábbi ponttal:
- a Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/510-1/2016. (2016. június 28-án kelt) iktatószámú
törvényességi felhívásában kért javaslatok – amelyeket a Képviselő-testület tudomásul vesz –
figyelembevételével.

4.

A 64/2016. (IV.27.) számú határozat egyebekben változatlan marad.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 148/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.
megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata által működtetett tanyagondnoki szolgálat Szakmai
Programját, s azt az alábbi fejezettel egészíti ki:
„7.3 A tanyagondnok helyettesítése
A fenntartó a tanyagondnok távolléte esetén is köteles a feladatot képzett munkaerővel ellátni az
adott évben előírt munkaórák teljes mennyiségében.”
2.
felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Program
aláírására és azt a Tolna Megyei Kormányhivatal részére történő elküldésével.
Határidő: azonnal, 2. pont esetében 15 nap
Felelős: a polgármester
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 149/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
- dönt arról, hogy a Tamási, 2150/2 és 2150/3 valamint 2147/1 helyrajzi számú ingatlanokat szolgáló
ivóvízhálózat és szennyvízhálózat kiépítésének tervezési – amelynek összege 660.000 Ft + áfa – ,
valamint az engedélyezési eljárásnak költségeit a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja,
- felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződések megkötésére és a szükséges engedélyek
beszerzésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 150/2016. (VIII. 31.) számú határozata:

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.

a Tamási Kempingtől a Parkerdőig terjedő terület gyógyhellyé minősítéséhez megrendeli az Ability
fürdőben kialakításra kerülő gyógyfürdő engedélyeztetéséhez, önálló gyógyászati egység
kialakításához szükséges alábbi tevékenységeket:
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- építészeti engedélyeztetési terv és az engedélyeztetési eljárás,
- építészeti kivitelezési munkálatok elvégzése,
- egészségügyi kiegészítő felszerelések beszerzése,
- működési engedély megszerzése (népegészségügyi szerv részéről),
- Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál a „Gyógyfürdő-intézmény” megnevezése engedélyezése, a
melléklet szerinti tartalommal és összegben.
2.

Az 1. pont szerinti tevékenységek melléklet szerinti költségét költségvetéséből biztosítja.

Határidő:
Felelős:

120 munkanap
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 151/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
-

-

dönt arról, hogy a Páva utca Csortos Gy. utca és Kodály Z. utca közötti szakasza útburkolat
felújításának 1.131.171 Ft összegű költségeit 2016. évi költségvetéséből a kommunális adóbevételek
terhére biztosítja,
felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 152/2016. (VIII. 31.) számú határozata:
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.

hozzájárul ahhoz, hogy Tamási Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP 3.2.215 azonosító számú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok
keretében” elnevezéssel megjelent pályázati felhívásra "Középületek fűtési energia igényének
kielégítése biomassza alapú megújuló energiával" címmel, a projekthez szükséges önerőt - 29 394 358
Ft Ft - a költségvetése terhére biztosítja

2.

a pályázat megvalósításához a pályázattal összefüggő, de támogatásból nem elszámolható költségek
fedezetéhez szükséges összeget költségvetéséből biztosítja

Határidő:
Felelős:

30 nap
a polgármester
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelete
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (II.26.)
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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
A Ktr. 3. § (1) bekezdés
a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.830.660 E Ft-ra,
aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.369.162 E Ft-ra,
ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 461.498 E Ft-ra,
b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.174.546 E Ft-ra,
ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.340.364 E Ft-ra,
bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 834.182 E Ft-ra,
ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 28.798 E Ft-ra,
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 372.684 E Ft-ra,
e) pontjában írt költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi
műveletek bevétele 403.020 E Ft-ra,
ea) pontjában írt e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 164.000 E
Ft-ra,
g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.373.839 E Ft-ra,
h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.373.839 E Ft-ra módosul.
2. §
A Ktr. 9. § (1) bekezdés
b) pontjában írt általános tartalék összege 472 E Ft-ra,
c) pontjában írt céltartalék összege 54.686 E Ft-ra,
a melyből: szövegrész után a
2) pontban írt a a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári táborfedezetére összege 0 E Ftra,módosul.
3. §
A Ktr. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás
átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylő – az első negyedév kivételével – szükség szerint,
de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti ülésén december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetését.
4. §
(2) A Ktr. 1-12. számú melléklete helyébe e rendelet 1-12. számú melléklete lép.
(3) A Ktr. 18-20. számú melléklete helyébe e rendelet 13-15. számú melléklete lép.
(4) A Ktr. 21-22. számú tájékoztató tábla helyébe e rendelet 16-17. számú tájékoztató táblája lép.
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Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása
során kell alkalmazni.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2016. szeptember 2. napján.

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2016. (IX. 2.) számú
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8 § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a 143. § (4) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – Tamási Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A rendelet területi hatálya Tamási Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki, rendelkezéseit az
e rendeletbe ütköző cselekményeket Tamási Város Önkormányzat közigazgatási határain belül a 14. életévét
betöltött természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiség nélküli szervezetekkel szemben kell
alkalmazni.
(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a
tevékenységgel, mulasztással, jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul
meg, vagy más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.
(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak az a magatartás
minősül, amelyet törvény szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősít, de a közösségi együttélés
szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti és azt Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete e
rendeletében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti.
II. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK
2. §
A város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartás
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A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az önkormányzat címerét
vagy zászlóját engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja, állítja
elő, hozza forgalomba, amire engedély nem adható vagy a városra nézve sértő.
3. §
Közterületek használatával kapcsolatos magatartás
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a
a) közterület-használati engedélyhez kötött, de engedély nélküli közterület-használat vagy engedélytől eltérő
közterület-használat esetén a polgármester, vagy a közterület-felügyelet felhívására a használatot nem
szünteti meg és a közterület eredeti állapotát a saját költségére – minden kártalanítási igény nélkül – nem
állítja helyre,
b) közterületet engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használja,
c) aki nem tesz eleget a – külön rendeletben szabályozottak szerint – a házszámtábla kihelyezésére
vonatkozó rendelkezéseknek.
(2) Jelen rendelet 8. §-ban meghatározott bírság kiszabása helyett, vagy mellett a közterület használata legfeljebb
három évre megtiltható azzal szemben, aki jelen rendelet előírásait megszegi.
(3) Engedély nélküli közterület-használat esetén, vagy a közterület-használati engedélyben kikötött feltételektől
eltérő használat esetén a közterület-felügyelet a közterületre engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően
kihelyezett bármely tárgyat a kihelyező költségére és veszélyére elszállíttathatja, ha a kihelyező azt az
eltávolításra való felszólítást követő 3 napon belül önként nem távolítja el.
4. §
Köztisztasággal és zajvédelemmel kapcsolatos magatartások
(1) A köztisztasággal, településtisztasággal és a települési hulladékokkal összefüggésben a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig terjedő – de
legfeljebb 10 méter távolságig - zöldfelület, árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatai
tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről, gyomtalanításáról nem gondoskodik, azokat vagy az úttestet
beszennyezi;
b) ipari, kereskedelmi és más szolgáltatási tevékenysége következtében beszennyezett terület
tisztántartásáról nem gondoskodik;
c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag közútra,
közterületre kerülését nem akadályozza meg;
d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a közterületre kihajló növények gallyazását – 2
méter magasságig - nem végzi el;
e) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet nem tartja rendszeresen tisztán,
f) hulladékgyűjtő edényt – szállítási napot kivéve - az úttesten tárol;
g) a környezetre veszélyes vagy dugulást, egyéb hibát okozó anyagot közcsatornába vagy annak
víznyelő aknájába önt vagy oda bevezet.
h) Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem szablyairól
szóló rendeletében a levegő-, víz-, föld-, zöldfelületek védelme, a hulladék és veszélyes hulladék
elhelyezése kapcsán megállapított rendelkezéseket megszegi.
i) a külön jogszabályban foglalt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának esetein kívül, Tamási Város
Önkormányzati Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletében,
valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásokról szóló rendeletben foglalt szabályokat megszegi,
j)

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a településtisztaságról szóló önkormányzati
rendeletében foglalt szabályokat megszegi,
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k) a szelektív hulladékgyűjtő edénybe nem az edénynek megfelelő hulladékot, vagy a más tulajdonában
levő hulladékedénybe hulladékot dob.
(2) Zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) úgy tart vagy szervez közterületi rendezvényt, hogy hangosító berendezést engedély nélkül
üzemeltet, avagy élőzenét vagy műsort engedély nélkül szolgáltat,
b) közterületen és közterületen megtartott rendezvényen úgy üzemeltet hangosító berendezést, vagy
szolgáltat zenét, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekre vonatkozó szabályokat
megszegi,
c) az építési zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó szabályokat megszegi,
d) a nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon
megzavarja.
(3) Tilos a lakóházban minden olyan magatartás, amely az együttélés követelményével ellentétes, botrányos,
fenyegető, tűrhetetlen, a jóérzést sérti vagy elrettentést kelt.

5. §
Temető használatával kapcsolatos magatartások
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen vagy lezárt
temetőben halottat temet el,
b) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
c) a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló tárgyak temetőbe
való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti,
a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy gátolja,
e) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a leírtak szerint
közlekedik,
f) a temető területére vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével- állatot visz be vagy vezet be,
g) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet,
h) a sírboltot a rendeletben meghatározott időben nem vagy nem az előírt módon építette meg, vagy ha a
sírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül építette meg,
i) az urnasírboltot a tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően építette meg,
j) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez el az
üzemeltető felszólítása ellenére, s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,
k) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem
intézkedik; a temető épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat a sírokra ültetett
növényzetet megrongál, beszennyez, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvisz,
l) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet végez. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni tilos,
m) a temetőben keletkezett hulladékot nem az üzemeltető által kijelölt tároló helyre szállítja,
n) a temető csendjét zavarja, vagy szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el.
6. §
Állattartással kapcsolatos magatartások
Állattartással összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) belterület közterületén ebet póráz nélkül vezet;
b) az általa tartott eb emberre, más állatra való veszélyeztetésének megakadályozásáról nem gondoskodik;
c) közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged,
d) az általa tartott állattól származó, a lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződést nem
takarítja el;
e) állatot úgy tart, hogy az azzal okozott zaj- vagy szaghatással másokat rendszeresen megzavar;
f) ebet játszótérre bevisz.
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7. §
Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartások
Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el az, aki
a) közterület-használati engedély nélkül közterületen reklámhordozót létesít;
b) hirdetményét – ideértve azt a személyt is, akinek érdekében a hirdetményt elhelyezték – érvényes közterülethasználati engedély nélkül nem az e célra létesített közterületi hirdető berendezésen helyezi el és azt
felhívásra haladéktalanul saját költségére nem távolítja el;
c) az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést, hirdetményt a közterületről nem távolítja el.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

III. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
8. §
A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- forintig terjedő helyszíni
bírság, 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, az
elkövető szociális, vagyoni körülményeire, a cselekmény súlyára.
Az (1) bekezdésben leírt szankció helyett, ha az a magatartás csekély súlyára tekintettel az indokolt,
figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől a kellő visszatartó hatás várható.
A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlása Tamási Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét illeti.
Az (1) bekezdésben meghatározott bírság – amennyiben annak feltételei továbbra is fennállnak – ismételten,
többször is kiszabható.
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás miatti feljelentést/bejelentést bárki megteheti, illetve az hivatalból is megindulhat.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §

Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2016. szeptember 2. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.
(XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási
Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket
rendeli el:
1.§
A közterületek használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. §-a
„A közterület-használat díja” címet kapja és egyidejűleg az alábbi (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„ (2) Minden megkezdett m2 után kell a díjat megfizetni.
(3)A legalább hat (6) hónapot meghaladó közterület-használat esetén a számlázásra félévente kerül sor.”
2.§
Az Ör. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
„(1) Közterületen reklámhordozó elhelyezésére e rendelet szerinti közterület-használati engedély alapján, díjfizetés
ellenében van lehetőség.”
3.§
Az Ör 24.§ (2) bekezdés második mondata helyébe a következő lép:
„… A szükséges mérték meghatározására, valamint közterület használónak a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zrt-vel kötendő hatósági szerződés jóváhagyására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult
4.§
Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
5.§
Hatályát veszti az Ör.) 2. § k) pontja, a 16/A. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 24/B. §.
6.§
(1) E rendelet a 3. § kivétellel 2017. január 1. napján hatályba.
(2) A 3.§ 2016. október 1. napján lép hatályba.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2016. szeptember 2. napján
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző
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„1. melléklet a 22/2016.(IX. 2.) számú önkormányzati rendelethez
Szám
1.

Közterület-használat célja

Díj mértéke

A közterület fölé, a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl nyúló
a) üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védő-, illetve
előtető,

1000 Ft/m2/hó

b) hirdető-berendezés, reklám-, cím vagy cégtábla elhelyezése
1000 Ft/m2/hó
2.

Önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó, mobil
figyelemfelhívó (un. „A”) tábla,

1000 Ft/db/hó

továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdető
berendezés elhelyezése
1000 Ft/m2/hó
3.

Árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru tárolására szolgáló
konténer, szekrény ideiglenes elhelyezése (minimálisan 10 m2 )

800 Ft/m2/hó

4.

Elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása

400 Ft/ m2/nap

5.

Mozgóbolt, mozgóárusítás, szolgáltató tevékenység végzése

700 Ft/m2/nap

6.

Vendéglátó előkert

500 Ft/m2/hó

7.

Kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység folytatása

8.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék 48
órát meghaladó tárolása

500 Ft/m2/hó

9.

Tüzelőanyag 7 naptári napot meghaladó tárolása

500 Ft/m2/hó

10.

Reklámberendezés

1000 Ft/db/hó

11.

A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó járművek,
mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, munkagépek és
tartozékai stb. közterületen tárolása

500 Ft/ m2/nap

8000 Ft/db/hó

12.

Önkormányzat berendezésein elhelyezett reklámfelületek,
reklámhordozók

1000 Ft/m2/hó

13.

Buszváróknál elhelyezett reklámhordozók

1500 Ft/m2/hó

14.

Minden egyéb esetben, amelyre engedély adható

Egyedi
megállapodás
szerint

***

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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