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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. március 31-én megtartott 
munkaterv szerinti nyilvános képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 29/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2., a 3., az 5., a 6., a 7., a 12/2010. (I. 
27.), a 17., a 18/2010. (II. 15.), valamint a 22., a 23., és a 26/2010. (II. 24.) számú lejárt 
határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja értelmében megtárgyalta a 2009. évi jegyzıi adóbeszámolót és azt 
elfogadja. 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 31/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Tamási Gimnáziumért” Közalapítvány 
2009. évi mőködésérıl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadja.  

 

2010. április 1.              II. évfolyam 3. szám 
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Felelıs: a Kuratórium elnöke 
Határidı: értelemszerő 
  
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 32/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló  1993. évi LXXIX. 
törvény 
 

1. 66. § (9) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévre a tanköteles tanulók elsı évfolyamra 
történı beíratásának idıpontját 2010. április 19. (hétfı) és április 20. (kedd) napokban 
határozza meg. 

2. 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 4 osztály indítását engedélyezi a TONI tamási 
tagintézményeiben. 

3. A testület utasítja a polgármestert, hogy a beíratás idıpontját a helyben szokásos 
módon tegye közzé. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 33/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési 
tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 34/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. a 22/2010. (II. 24.) számú határozatának megfelelıen az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény alapján a kötelezı 
kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati felhívást a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja,  

2. felkéri a polgármestert, hogy azt a www.tamasi.hu internetes weboldalon, valamint a  
Tolnai Népújságban tegye közzé. 

 
Határidı: a 2. pont esetében legkésıbb június hónap 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 35/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (11) bekezdése alapján dönt arról, hogy 

1. a 2010/2011-es nevelési év kezdetével a TONI Fı Utcai Tagiskolája beolvad a TONI 
székhelyintézményébe, így mint önálló tagintézmény megszőnik.  

2. Iregszemcse Község Önkormányzatával egy késıbbi idıpontban a 2010/2011-es 
nevelési évvel kezdıdıen határozatlan idıre szóló feladat-ellátási szerzıdést köt az 
alapfokú mővészetoktatás ellátására vonatkozóan,  

3. kinyilvánítja, hogy az 1. pont megvalósulásával az oktatás színvonala nem fog 
romlani, a gyermeknek, tanulónak, szülınek az nem jelent semmiféle terhet, vagy 
változást, 
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4. dönt arról, hogy 1-2. pontokban foglalt változásokra tekintettel a TONI alapító okiratát 
2010. július hónapjában módosítja. 

 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 36/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy 

1. Farkas Pál Tamási város egykori nótáriusa emlékére Tamási város történetének 
meghatározó jelentıségő, kiemelkedıen fontos pozitív eseményeit megörökítı 
Aranykönyvet alapít „Tamási Város Aranykönyve” címmel 2008. évtıl kezdıdıen; 

2. Az Aranykönyv vezetésére szerkesztıbizottságot hoz létre, amelynek tagjai: Tamási 
Város Polgármestere, a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 
és a Városi Mővelıdési Központ mindenkori igazgatója, a Tamási Helytörténeti 
Alapítvány és a Tamási Városért Közalapítvány által delegált egy-egy személy, 
valamint a Tamási Táj önkormányzati újság felelıs szerkesztıje, aki az egyházak, a 
civil szervezetek, a sportszervezetek és a kisebbségek kapcsolattartója, képviselıje. A 
szerkesztık megbízatása három évre szól, munkájukért tiszteletdíjban nem 
részesülnek. 

3. Az Aranykönyv díszes kötéső könyv. Gerincén „Tamási Város Aranykönyve – 
évszámok”,  fedılapján Tamási város tőzzománcból készített, az eredetivel azonos 
színő címere látható. 

4. Az Aranykönyvet a Helytörténeti Győjtemény épületében mindenki által hozzáférhetı 
helyen kell elhelyezni, továbbá a könyvben szereplı bejegyzéseket és fényképeket 
(teljes terjedelemben) Tamási város honlapján közzé kell tenni; 

5. az Aranykönyv tematikus felépítéső legyen a következı témák szerint: 
a. Önkormányzat, közigazgatás 
b. Gazdaság 
c. Nemzetközi kapcsolatok 
d. Kultúra, Tudomány, Közmővelıdés 
e. Oktatás, Nevelés 
f. Egészségügy 
g. Civil szervezetek 
h. Nemzetiségek, etnikai kisebbségek 
i. Egyházak 
j. Sport 
k. Díjak, elismerések 
l. Emlékezés 
m. Neves halottaink 

6. a könyv egyes évei külön füzetekbe kerüljenek lefőzésre, illetve 10 évente bekötésre; 

7. a szerkesztıbizottság háromévente adjon tájékoztatást a képviselı-testületnek 
munkájáról. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 37/2010. (III. 31.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

- dönt arról, hogy a római katolikus temetı kezelıi jogát átveszi a Tamási Római 
Katolikus Egyházközségtıl 2010. április 1. napjától 2034. december 31. napjáig 
terjedı idıtartamra; 

- a temetı üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza az 
Építı-és Városüzemeltetı Kft-t; 

- felkéri a jegyzıt, hogy a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló önkormányzati rendeletet 
a szerzıdéskötést követıen dolgozza át és azt terjessze képviselı-testület elé; 

- felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyházközség képviselıjével folytasson 
tárgyalást a temetı területén lévı ravatalozó épület tulajdoni viszonyainak rendezése 
érdekében; 

- felhatalmazza a polgármestert a mellékletben szereplı megállapodás aláírására. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester és a jegyzı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 38/2010. (III. 31.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási és Környéke 
Oktatási és Nevelési Intézmény alapító okiratának módosítását, és azt a melléklet szerinti 
tartalommal javasolja a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásának 
elfogadásra. 
 
Határidı: egységes szerkezetbe foglalásra 15. nap 
Felelıs: egysége szerkezetbe foglalásért a jegyzı 
 
 

____________________________________ 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
6/2010. (IV. 05.) számú önkormányzati rendelete 

  
a szeszesital közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes szabálysértésekrıl szóló 
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a szeszesital 
közterületen történı fogyasztásának korlátozásáról a közterületek rendjének biztosítása 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
1. § 
 

A rendelet célja a szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos 
szabályok megalkotása, amelyek elısegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a 
közterület használat rendjének megırzését és megtartását, és hozzájárulnak a garázda 
cselekmények, rendzavarások megelızéséhez. 
 

Értelmezı rendelkezések 
2. § 

 
A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) szeszesital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegő 
szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2 
%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítıitalok; 

b) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami, vagy 
önkormányzati tulajdonban álló terület, amely rendeltetésének megfelelıen mindenki 
számára korlátozás nélkül igénybe vehetı, ideértve a közterületnek közútként szolgáló 
és a magánterületnek a közforgalom elıl el nem zárt részét (különösen bevásárló 
üzletek, áruházak nyílt parkolóhelyei, benzinkutak területe, piac területe). 
Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenı és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmővek elhelyezése. 

c) üzlet: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, 
tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva 
tartó kis- és nagykereskedelmi, jármő- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, 
szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javító-
szolgáltató értékesítı hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól mőszakilag el nem 
különíthetı, fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, 
a raktározás, tárolás célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a 
különbözı intézményekben, munkahelyeken üzemelı értékesítı helyeket, továbbá a 
mozgóboltot. 

 
A rendelet hatálya 

3. § 

(1) A rendelet területi hatálya – a 4.§ (2) bekezdésében foglalt kivételekkel – Tamási város 
közigazgatási területén lévı közterületekre terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya a város közigazgatási területén tartózkodó természetes 
személyekre terjed ki. 
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A szeszesital fogyasztás tilalma 

4. § 
 

(1) Tilos szeszes ital fogyasztása – az 5. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével – Tamási 
város közigazgatási területén belül a közterületeken. 
 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

a) a külterületen lévı szokásosan kirándulás céljából igénybevett, pihenésre kijelölt 
helyekre; 

b) a termálfürdı területére; 
c) a mőködési engedéllyel rendelkezı és szeszesital kimérésére jogosult vendéglátó-ipari 

üzletek által közterület használati engedély alapján használt közterületekre (pl. 
kerthelyiség, terasz, kitelepülés helye, stb.) nyitva tartásuk idıtartama alatt; 

d) a szeszesital kimérésére is jogosító jogerıs engedéllyel közterületen szervezett 
alkalmi rendezvények területére, a rendezvény ideje alatt; 

e) az önkormányzat által, vagy megbízásából szervezett, illetve engedélyezett 
rendezvényekre, a rendezvény ideje alatt; 

f) az év elsı és utolsó napjára.  
 
(3) A szeszesital közterületen történı engedélyezett értékesítése esetén jelen rendelet elıírásai 
nem mentesítik a rendezı szervet, kereskedıt (értékesítıt) a szeszesital árusításához 
szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól. 
 
(4) A közterület használati engedély jogosultja köteles vendégkörét tájékoztatni, hogy mely 
területre vonatkozik az engedélye, azaz mely területen fogyasztható szeszesital a rendelet 
megsértése nélkül. 
 

Szabálysértési és egyéb rendelkezések 
5. § 

 
(1) „Szeszesital közterületen történı fogyasztására vonatkozó tilalom megszegése” 
szabálysértést követi el és harmincezer (30.000,-) forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki e 
rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi.  
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetıjével szemben – tettenérés 
esetén – a közterület-felügyelı háromezertıl – húszezer forintig terjedı helyszíni bírságot 
szabhat ki. 
 
(3) A szabálysértési eljárás feljelentés, illetıleg a szabálysértési hatóság részérıl eljáró 
személy  észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
(4) A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti. A szóban tett 
feljelentést kötelezıen jegyzıkönyvbe kell foglalni. 

 
Záró rendelkezések 

6. § 
 

Ez a rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettıl az idıponttól kell 
alkalmazni. 
 

Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      aljegyzı 
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Melléklet: a 33/2010. (III. 31.) számú határozathoz 

 
 

Tamási Város Önkormányzatának  
2010. évi közbeszerzési terve 

 
 

megnevezése tárgya forrása várható nettó 
érték 

határideje értékhatár 
szerint 

fajtája lebonyolító 
tervezett-e 

felelıs 

„Vállalkozási szerzıdés 
„A tamási járóbeteg 
szakellátó központ 
fejlesztése (DDOP-
3.1.3./B-2009-0003” 

kapcsolódó: 
engedélyezési tervének 

mőszaki, gazdasági, 
pénzügyi 

szükségességébıl adódó 
esetleges módosításának 

elkészítése, kiviteli tervek 
készítése.” 

tervezés DDOP 13 Mft 
2010. 

március 
nemzeti 

eljárásrend 

hirdetmény 
közzététele nélküli 

tárgyalásos 

Igen (CEU 
Tender Kft.) 

Polgármester 

„Vállalkozási szerzıdés 
„A tamási járóbeteg 
szakellátó központ 
fejlesztése (DDOP-
3.1.3./B-2009-0003” 

projekt kivitelezésére. ” 

kivitelezés DDOP 213 Mft 
2010. 
május 

nemzeti 
eljárásrend 

egyszerő 
Igen (CEU 

Tender Kft.) 
Polgármester 

Szállítási szerzıdés „A 
tamási járóbeteg 

szakellátó központ 
fejlesztése (DDOP-
3.1.3./B-2009-0003” 

Eszközbe- 
szerzés 

DDOP 84Mft 
2010. 
május 

közösségi 
eljárásrend 

nyílt eljárás 
(részajánlat-

tétellel) 

Igen (CEU 
Tender Kft.) 

Polgármester 
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projekt eszközeinek 
beszerzésére. ” 

Megbízási szerzıdés „A 
tamási járóbeteg 

szakellátó központ 
fejlesztése (DDOP-
3.1.3./B-2009-0003” 

projekt projektmenedzseri 
feladatainak ellátására ” 

Szolgáltatás 
megrendelés 

DDOP 9,5Mft 
2010. 
április 

nemzeti 
eljárásrend 

egyszerő 
Igen (CEU 

Tender Kft.) 

 
 
 
 
 

polgármester 
 

 

Folyószámla-hitelkeret 
szerzıdés keretében 

200.000.000 Ft értékő 
hitelkeret biztosítása 

szolgáltatás saját 25 MFt 
2010. 02. 

05.  
nemzeti 

eljárásrend 

hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

eljárás 
igen polgármester 

Tamási Város 
Önkormányzata 

közszolgáltatásainak 
akadálymentesítése 

Építési 
beruházás 

DDOP 33 MFt 
2010. 08. 

31.  
nemzeti 

eljárásrend 
egyszerő  igen polgármester 
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Melléklet a 34/2010. (III. 31.) számú határozathoz 
Tamási Város Önkormányzatának 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  
kéményseprı-ipari közszolgáltató kiválasztására 

 
az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) 
bek. alapján kéményseprı-ipari közszolgáltatás elvégzésére 
 
1. A pályázat tárgya: Tamási Város Önkormányzatának illetékességi területén kéményseprı-
ipari közszolgáltató kiválasztása 5 éves idıtartamra (2011. január 1- 2015.december 31.) 
 
2. A pályázat kiírójának hivatalos megnevezése és címe: 
 Szervezet: Tamási Város Önkormányzata 
Cím: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 
Képviseli: Ribányi József polgármester 
Telefon/telefax: 74/570-800, 74/471-623 
E-mail: tampolgh@tamasi.hu, polgarmester@tamasi.hu 
 
3. A pályázatokat a következı címre kell benyújtani: 
Tamási Város Önkormányzata, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., Ribányi József 
polgármester részére 
 
4. A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. augusztus 6. 12.00 óra 
 
5. A pályázatok elbírálásának határideje: 
Tamási Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztusi munkaterv szerinti 
ülésen 
 
6. Részvételi feltételek: 
 
Alkalmasság és megkövetelt igazolási mód: 
A pályázónak meg kell felelnie a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 
27/1996. (X.30.) BM rendeletben foglalt alkalmassági feltételeknek, azaz 
a) a pályázó a közszolgáltatást csak érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal 
végezheti 
b) a pályázó köteles a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen elıélető és szakirányú 
szakképesítéssel rendelkezı alkalmazott(ak)at foglalkoztatni (kéménytisztítást 
kéményseprımester vagy kéményseprı szakmunkás irányításával betanított munkás is 
végezhet) 
c) a pályázónak feladata biztonságos és szakszerő ellátásával arányban álló létszámú 
szakemberrel kell rendelkeznie 
d) a pályázónak a közszolgáltatás ellátásához telephellyel és a feladat szakszerő ellátásával 
arányban álló felszereléssel és eszközzel kell rendelkeznie 
e) a pályázó a közszolgáltatással összeférhetetlen tevékenységet nem végezhet.  
 
Fentiek igazolása : 
a) cégkivonat vagy vállalkozói engedély másolatával 
b) a szolgáltatást Tamási városban ellátni kívánó személy(ek) erkölcsi bizonyítványával, 
valamint a szakképesítést igazoló okirat másolatával 
c) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal, valamint a szakembergárda rövid 
ismertetésével 
d) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal, valamint a telephely megnevezésével és 
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az eszközpark rövid ismertetésével 
e) büntetıjogi felelısség tudatában tett nyilatkozattal az összeférhetetlen tevékenységgel 
kapcsolatban. 
 
Nem alkalmas a közszolgáltatás elvégzésére az a pályázó, aki fent felsorolt pályázati 
feltételeknek nem felel meg! 
 
 A pályázathoz csatolni kell a pályázónak a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
elképzeléseinek leírását. 
 
7. Pályázati árajánlat: 
Az árajánlatot a – többször módosított – kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı 
igénybevételérıl szóló 21/1996 (XII.30.) KKÖT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) 
bekezdésében meghatározott – nettó - díjtételekre kell megadni a pályázati felhíváshoz 
mellékelt felolvasó lapon, azzal, hogy a pályázó vállalja, hogy nyertessége esetén az éves 
díjváltozás mértéke az egyes díjtételek vonatkozásában nem haladhatja meg a KSH által elızı 
év március hónapjában közzétett fogyasztói árindex emelkedésének mértékét. 
 
A közszolgáltató kiválasztásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményének ismeretében a Képviselı-testület dönt a legkedvezıbb ajánlatot tevı pályázó 
javára. 
 
8. Egyéb információk 
a) A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerő 
aláírásával, zárt csomagolásban kell benyújtani. A külsı csomagolásra a következıket kell 
felírni: „Kéményseprés, Tamási”. 
b) Postázási késedelem, vagy egyéb, pályázón kívüli okból eredı késedelem kockázatát a 
pályázó viseli. 
c) Tamási területén kéménytípus és tüzelési mód szerint az alábbi kataszter áll fenn: 
egyedi                 - szilárd tüzeléső kémény: 3616 db 

- gáztüzeléső kémény: 515 db 
- tartalék kémény: 2054 db 

 
győjt ı                  - szilárd tüzeléső kémény: 187 db 

- tartalék kémény: 172 db 
 

központi        - szilárd tüzeléső kémény: 33 db 
- gáztüzeléső: 75 db 
- tartalék kémény: 22 db  
 
 
 

Tamási, 2010. március 9. 
 
 

Ribányi József  
 Polgármester 
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Az pályázati felhívás melléklete: 1 pld felolvasólap az árajánlatról  
1. számú melléklet 

 
Felolvasólap 

Árajánlat 
 a kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2011. évi díjaival (ÁFA nélkül)  kapcsolatban 

 
A kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatások díjtételei (éves díj forintban): 
 

Kémény típusa Lakossági Közületi 
1. Egyedi kémény tisztítása, ellenırzése 

4 éves mőszaki felülvizsgálata 
 

  

2. Egycsatornás győjtıkémény tisztítása, 
ellenırzése 

  

3. Központi hı ellátó és üzemi tüzelıberendezés 
kémény tisztítása, ellenırzése 

  

4. Tartalékkémény tisztítása, ellenırzése 
 

  

5. A kémények, füstcsatornák építésével, 
használatával összefüggı szakvélemény 

adása 
 

  

6. A lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
füstnyomás-próbája, kiégetése 

 

  

7. A bontási munkát nem igénylı kürtıdugulások 
megszüntetése 

  

8. A nem folyamatos tartózkodás céljára használt 
épületek kéményeinek és tartozékainak 

tisztítása, 
valamint mőszaki felülvizsgálata 

 

  

9. Az újonnan épített vagy javított, ill. újból 
használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség 

alá esı kémények és tartozékaik mőszaki 
felülvizsgálata 

 

  

10. A gázfogyasztás berendezések bekötésével 
összefüggésben a kémények terhelhetıségének 

megállapítása és az errıl szóló nyilatkozat 
készítése 

 

  

11. A kémény kivitelezés elıtti (tervezett) 
szakvéleményezése SZJ: 7470 150 

 

  

 
 
A pályázó aláírásával vállalja, hogy nyertessége esetén a díjváltozás mértéke az egyes díjtételek 
vonatkozásában nem haladhatja meg a KSH által elızı év március hónapjában közzétett fogyasztói 
árindex emelkedésének mértékét.  
 
             
              Pályázó cégszerő aláírása  
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Melléklet a 38/2010. (III. 31.) számú határozathoz 
 

TAMÁSI ÉS KÖRNYÉKE OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNY 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján Tamási Városkörnyéke 
Önkormányzatok Közoktatási Társulása a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény alapító okiratát a 
következık szerint módosítja: 
 

1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbi dılt betős résszel egészül ki: 
 

„2. Az intézmény rövid neve: TONIEPSZ”  
 

2. Az alapító okirat 20. pontjában, a 2010. január 1. napjától hatályos alaptevékenységek közé, a 8560111 
pedagógiai szakszolgáltató tevékenységek közé kerül beillesztésre az alábbi: 

 
„utazó hálózat mőködtetése ” 

 
3. Az alapító okiratban a 2009. december 31. napjáig hatályban volt alaptevékenységek hatályukat 

vesztették, így azok törlésre kerülnek.  
 
Tamási, 2010. április ….. 
 
………………………   ………………………..  …………………………… 
   Ribányi József          Porga Ferenc             Gere Zoltán 
          elnök   Regöly polgármestere      Pári polgármestere 
 
 
 
………………………   ……………………….  …………………………… 
    Balogh Árpádné          Máj Zoltán     Niklai János 
Szakály polgármestere  Értény polgármestere         Koppányszántó polgármestere 
 
 
……………………..   ……………………….  …………………………… 
    Barkóczi József         Szabó Péter    Csıszné Kacz Edit 
Fürged polgármestere   Nagykónyi polgármestere    Simontornya polgármestere 
 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratot) a Tamási Városkörnyéki 
Önkormányzatok Közoktatási Társulása Társulási Tanácsának …../2010. (……….) számú határozatával 
elfogadta. 
 
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratot): 
- Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az ……/2010. (……….) számú határozatával, 
- Nagykónyi Község Önkormányzati Képviselı-testülete az …../2010. (..…...) számú határozatával, 
- Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselı-testülete az …../2010. (…….) számú határozatával, 
- Értény Község Önkormányzati Képviselı-testülete az …./2010. (……...) számú határozatával, 
- Regöly Község Önkormányzati Képviselı-testülete az ………/2010.(…….) számú határozatával, 
- Pári Község Önkormányzati Képviselı-testülete a ……/2010. (……) számú határozatával, 
- Fürged Község Önkormányzati Képviselı-testülete a ……/2010. (……..) számú határozatával, 
- Simontornya Város Önkormányzati Képviselı-testülete a …../2010.(…….) számú határozatával, 
- Szakály Község Önkormányzati Képviselı-testülete a …./2010. (…….) számú határozatával elfogadta. 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 
(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


