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___________________________________ 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott 
rendkívüli képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 99/2010. (VIII. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város önkormányzati Képviselı-testülete a választási eljárásokról szóló 1997. évi C. 
törvény 23. szakaszának (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével a helyi 
választási bizottság tagjait és póttagjait a helyi választási iroda vezetıjének indítványára 
megválasztja: 
 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
 

- Dr. Beke Géza    7090 Tamási, Bezerédj I. u. 25. 
- Szabó Bakosné Rosta Margit  7090 Tamási, Szabadság u. 47. 
- Barkóczy Ferenc    7090 Tamási, Szent István u. 12. 
 
Póttagok: 
 
- Varga Gáborné    7090 Tamási, Bercsényi u. 10. 
- Eppel Györgyné    7090 Tamási, Béke u. 43. 

2010. augusztus 30.              II. évfolyam 7. szám 
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Határidı: az értesítésre azonnal 
Felelıs:  a polgármester és a jegyzı 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 100/2010. (VIII. 3.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy 
1. a 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a 2010. júniusi esızések során kialakult árvízi 

veszélyhelyzet kapcsán végrehajtott védekezési feladatok kiadásainak támogatására 
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez, 

2. kijelenti, hogy saját erejébıl a vis maior helyzetet nem tudja megoldani, 
3. a pályázathoz szükséges 10 % önerıt a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja, melynek 

összege 216 192 Ft, 
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. augusztus 25-én megtartott 
munkaterv szerinti nyilvános képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 101/2010. (VIII. 25.) számú 
határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 11/2010. (I. 27.); a 21/2010. (II. 24.), a 
35.; a 37/2010. (III. 31.), a 46.; az 50.; az 57/2010. (IV. 28.), a 61/2010. (V. 12.), a 64.; a 70.; 
73/2010. (V. 26.) valamint a 83., a 84.; a 85.;  a 87.; a 88.; a 91.; a 92.; a 93.; a 94.; a 97 és a 
98/2010. (VI. 30.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a 
polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 102/2010. (VIII. 25.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban elıírt, 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 103/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat 
végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2010. évi elsı félévi testületi határozatok 
végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadta. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 104/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
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1.) a 2011. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
2.) a 2011. évi költségvetésében, 2.500.000,- azaz kettımillió-ötszázezer forint összeget 
különít el a települési önkormányzati forrás biztosítására.                                                                               
3.) utasítja, a polgármestert, hogy a                    
             a.) a 2011. évi költségvetésben a 2. pontban megjelölt összeget szerepeltesse: 
 b.) az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó adminisztratív teendıket az 51/2007.(III.26.)Korm. 
rendelet szerint végezze el. 
    Határidı: az 1.) pontban foglaltakról tájékoztatás: azonnal 
      a   3/a.) pontban: 2011. évi költségvetés benyújtása, 
                    a   3/b.) pontban: folyamatos 
    Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 105/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 6. § (3) bekezdése alapján megtárgyalta a 
polgármester beszámolóját a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 
tevékenységérıl és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 106/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Állami Számvevıszék 
Tamási Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenırzése során 
tett javaslatokra készült, 21/2010. (II. 24.) számú képviselı-testületi határozattal elfogadott 
intézkedési terv végrehajtásáról szóló polgármesteri és jegyzıi beszámolót és azt a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 107/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tamási Város Polgármesteri Hivatalának 
5/2007. (I. 31.) számú határozatával elfogadott szervezeti és mőködési szabályzatát 
(ügyrendjét) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az hivatal ügyrendje I. fejezetének 2. pontjában a bankszámlaszám az alábbiak szerint 

módosul: 
  
„bankszámlaszáma:11600006-00000000-38269815” 
 
2. Az hivatal ügyrendje I. fejezetének 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 
„A hivatal alapító okiratának kelte: 2009. május 27. Az alapítás dátuma: 1990. szeptember 30.  
A törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1978. november 11.”  
 

3. Az hivatal ügyrendje I. fejezete az alábbi 4. ponttal egészül ki:  
 
„4. A hivatal által ellátott, szakfeladatrend szerint besorolt tevékenységek jegyzékét a hivatal 
alapító okirata tartalmazza.” 
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4. A hivatal ügyrendje II. fejezetének 13. pontjában a „Raiffeisen Bank Zrt.” kifejezés 
törlésre kerül, helyébe az „Ertse Bank” kifejezés lép. 

 
5. A hivatal ügyrendjének III. fejezetének címe kiegészül az „és köztisztviselı” kifejezéssel.  
 

6. A hivatal ügyrendje III. fejezete az alábbi alfejezettel egészül ki: 
 

„A hivatal köztisztviselıi 

A köztisztviselık jogait a köztisztviselı törvény rendelkezései rögzítik. Feladataikat is ennek 
megfelelıen látják el: 

a. kötelesek a munkaköri leírásukban foglaltakat maradéktalanul, a legjobb tudásuk 
szerint ellátni, 

b.  kötelesek ezen túl a szakmai tudásukat állandó jogszabályismerettel, jogalkalmazási 
gyakorlattal gyarapítani, önképzésben részt venni, 

c. a jegyzı utasításainak megfelelıen külön eseti feladatokat is kötelesek ellátni. 

A hivatal köztisztviselıi saját munkájukért önállóan is felelısek, függetlenül attól, hogy 
rendelkeznek-e kiadmányozási joggal vagy nem. A hivatal köztisztviselıinek munkaköri 
leírása jelen ügyrend mellékletét képezi.” 

7. A hivatal ügyrendjének 34. pontja az alábbival egészül ki: 

„d) Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggı feladataira 
vonatkozó ügyrend.” 
 

8. A hivatal ügyrendje az alábbi fejezettel egészül ki: 
 

„V. 
A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt költségvetési szervek 

 
35. A Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi költségvetési szervek tartoznak: 

- Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 
- Városi Bölcsıde 
- Városi Mővelıdési Központ 
- Tamási Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó Parancsnoksága” 

 
Az ügyrend egyebekben változatlan marad. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: az egységes szerkezetbe foglalásért a jegyzı. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 108/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

DDOP-2009-5.1.5 C Települési bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben 
c. pályázati konstrukcióra  „Tamási „Ki mit tud” lakótelep csapadékvíz rendezése” címmel. 
A projekt költségvetése bruttó 75.789.474 Ft, ami megegyezik a pályázat keretében 
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elszámolható költséggel. Az Önkormányzat által elnyert támogatás összege 72.000.000 Ft, 
az önerı mértéke 3.789.474 Ft. 

2. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be az 
EU Önerı Alapját kezelı szervhez az önerı mértékének 60%-ának támogatása érdekében. 
Az így elnyerhetı támogatás mértéke: 2.273.684 Ft. Az EU Önerı Alapra történı sikeres 
pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges saját erı mértéke: 1.515.790 Ft, amit 
saját forrásból biztosít a 2010. évi költségvetése terhére. 

3. Amennyiben az Önkormányzat nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból, akkor 
annak összegét is, azaz a 2.256.121 Ft-ot saját forrásból biztosítja a 2010. évi költségvetése 
terhére. 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 109/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 61/2009. (IV. 9.) számú határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki: 

• A 1881/4 és 1881/5 helyrajzi számú ingatlanokat – melyek jelenleg a Tamási- 
Pári hivatásforgalmú kerékpárút részét képezik - ingyenesen tulajdonába átveszi a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-tıl a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott településfejlesztés, településrendezés, az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elısegítése feladatának ellátása érdekében az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. §-a alapján, 

• felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-nél 
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanok 
tulajdonjogának az önkormányzat részére történı megszerzése érdekében. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 110/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Közmővelıdési Fıosztálya által végzett Tamási Város Önkormányzata 
közmővelıdési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról készült jelentést és azt 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 111/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Közös Víz- és 
Csatornamő Kft. 2009. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 112/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

- kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Koppány Sportegyesület Súlyemelı Szakosztálya 
(7090 Tamási, Szabadság u. 49.) részére mőködésének biztosításához az általános iskola 
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mellett megépülı sportcsarnokban súlyemelı terem használatát biztosítja, amennyiben a 
szakosztály megfelelı eredményességi és utánpótlás-nevelési munkát végez, amellyel 
gyarapítja a versenyzıi állományt, és egyúttal új értéket hoz létre; 

- vállalja, hogy az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeirıl, valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl szóló 
önkormányzati rendelete alapján – a feltételek megléte esetén – a sportegyesületet 
támogatásban részesíti. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 
10/2010. (VIII. 30.) számú 
önkormányzati rendelete 

 egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
1. §  

Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1.§ (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
„c) törzskönyvi azonosító száma: 733436 
d) alapítás dátuma: 1990. szeptember 30.  
e) törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2010. január 1.”  
 

2. § 
Az SZMSZ 2. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: 

- a településfejlesztés, a településrendezés, 
- az épített és természeti környezet védelme, 
- lakás- és helyiséggazdálkodás, 
- a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, 
- a köztemetık fenntartása, 
- a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
- a helyi tömegközlekedés,  
- köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, 
- gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl, a közbiztonság helyi feladatairól,  
- gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, az egészségügyi, a 

szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése.(Ötv. 8. § (1) bek.) 

 (E feladatokat az önkormányzat – a lakosság igényei és anyagi lehetıségeitıl függı mértékben 
és módon – látja el.)” 
 

3. § 
Az SZMSZ 2. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
„Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 

- középiskola (gimnázium) fenntartása, 
- középiskolai kollégium fenntartása, 
- mővészeti iskola mőködtetése, 
- részvétel a Tamási és Simontornyai Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás 

mőködtetésében, 
- a civil szervezetek támogatása, 
- a sport támogatása, 
- a helytörténeti emlékek győjtése és gondozása, 
- fogyatékos gyerekek fejlesztı felkészítése, 
- közösségi tér biztosítása, 
- polgárırség mőködésének támogatása. 

(Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben a fedezet biztosításával 
egyidejőleg kell állást foglalni.)” 

4. § 
Az SZMSZ 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) A képviselı-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából 
önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, kinevezi vezetıiket. (Ötv. 9. § (4) bek.)” 
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5. § 

Az SZMSZ 44. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A titkársági osztály az aljegyzı közvetlen irányítása alá tartozik.” 

6. § 
Az SZMSZ 46. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A költségvetési rendelet valamint a zárszámadási rendelet az alábbi eljárási szabályok 

alapján készül: 
- az önkormányzathoz rendelt költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények)  

elkészítik és az önkormányzat részére eljuttatják saját költségvetés-tervezetüket, 
zárszámadásukat, 

- az egyeztetett, ellenırzött intézményi költségvetés-tervezetek valamint zárszámadások 
beépülnek az önkormányzat költségvetési-, és zárszámadási rendelet-tervezetébe,  

- a képviselı-testület – az illetékes bizottság álláspontja ismeretében – a költségvetési-, és 
zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalja és jóváhagyja, 

- az így elfogadott költségvetési-,  és zárszámadási rendeletek – melyekbe az intézményi 
költségvetési és zárszámadási adatok is elfogadásra kerültek – az intézmény részére az 
elfogadást követı 15 napon belül tértivevényes kézbesítés során megküldésre kerülnek, 
mely egyben az intézményi költségvetések és zárszámadások elfogadását is jelenti.” 

 
7. § 

(1) Az SZMSZ VI. FEJEZETÉNEK címe helyébe a következı cím lép: 
„VI. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÉS AZ ÖNKO RMÁNYZAT 
RÉSZVÉTELÉLÉVEL  MŐKÖDİ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK” 
 
(2) Az SZMSZ 50.§-ának számozása 49/A. §-ra módosul, egyidejőleg az 50. § helyébe a következı lép: 

„50.§ 
Az önkormányzat részvételével mőködı gazdálkodó szervezetek: 

- Tamási Innovációs Központ Nonprofit Kft. (tulajdoni  hányad: 100%) 
- Építı-, és Városüzemeltetı Kft.(tulajdoni hányad: 100%) 
- Tamási Közös Víz-, és Csatornamő Kft. (tulajdoni hányad: 36,05%) 
- Tamási Geotermia Zrt. (tulajdoni hányad: 10%) 
- Tamási termálfürdı Kft. (tulajdoni hányad: 33,3%) 
- Hármaskézfogás Nonprofit Kft. (tulajdoni hányad: 1,4%)” 

 
 

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
8. §  

Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vör.) 14.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi lép: 
 
„(4) Értékpapír értékesítése, vétele a képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.” 
 

9.§ 
Ez a rendelet 2010. augusztus 30. napján lép hatályba. 
 
Tamási, 2010. július 27. 
 
 

           Ribányi  József                                                            Gulyásné dr. Könye Katalin 
                polgármester                   jegyzı 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETE 

11/2010.(VIII.30.) számú 
önkormányzati rendelete 

a költségvetés és zárszámadás elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és 
kimutatások tartalmi meghatározásáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 118.§ (2) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a költségvetéshez és zárszámadáshoz 
kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselı-tetületére és szerveire, valamint az 
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, és a társulásos formában Tamási Város 
Önkormányzata „gesztorságával” mőködı szervekre terjed ki. 
 

2. § 
A jegyzı által elkészített önkormányzati költségvetésrıl, valamint a zárszámadásáról szóló 
rendelettervezetek részeként a polgármester köteles az önkormányzat – elkülönítetten a 
kisebbségi önkormányzatok – összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek 
változását bemutató adatokat a 3.§-ban meghatározott tartalommal a képviselı-testület elé 
terjeszteni. 
 

3. § 
(1) A költségvetési rendelettervezetnek tartalmaznia kell 

a) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközeinek 
változását az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal; 

b) A polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó önállóan mőködö költségvetési szervek 
fıbb jogcímcsoportonkénti bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 2. számú 
melléklet szerinti adattartalommal, mely melléklet címrend is, 

c) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek és a 
hozzájuk tartozó önállóan mőködı költségvetési szervek bevételeit és kiadásait fıbb 
jogcímcsoportonkénti részletezettségben a 3.számú melléklet szerint, mely melléklet 
címrend is, 

d) a kisebbségi önkormányzatok költségvetését elkülönítetten a 4., 4/a., 4/b., 5., 5/a., 5/b. 
számú mellékletek szerinti tartalommal, ahol a 4. és 5. melléklet címrend is, 

e) az önkormányzat mőködési és tıkejellegő  bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 
6/a., 6/b. számú melléklet szerinti bontásban; 

f) az éves létszámkeretet önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı 
költségvetési szervenként a 16. számú melléklet szerinti tartalommal; 
az önkormányzat állami támogatásait jogcímenkénti bontásban az adott évi 
költségvetési törvénynek megfelelıen a 7. számú melléklet szerinti tartalommal; 
a felújítási és beruházási elıirányzatokat, kiadásokat célonként a 8., 9. számú 
melléklet szerinti tartalommal, az uniós támogatással megvalósuló programok, 
projektek elıirányzatait éves bontásban a 9/a számú melléklet szerinti tartalommal, 



10 

az önkormányzat és intézményeinek kiemelt kiadásait és bevételeit célonkénti 
részletezettséggel a 10., 11. számú melléklet szerinti tartalommal; 
az önkormányzat rövid- és hosszúlejáratú hitelállományát a 12. számú melléklet 
szerinti tartalommal; 

g) több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 13. számú 
melléklet szerint; 

h) az önkormányzat által az intézményeket illetı céljellegő elıirányzatokat a 14.számú 
melléklet szerint; 

i) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást szöveges indoklással ellátva a 15. 
számú melléklet szerinti tartalommal; 

j) az év várható bevételi és kiadási elıirányzatának teljesülésérıl elıirányzat 
felhasználási és likviditási tervet a 17. számú melléklet szerinti tartalommal; 

k) a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is 
figyelembe véve –együttesen egyensúlyban, a „gördülı tervezés” keretében a 
következı két év várható bevételi és kiadási elıirányzatait a 18. számú melléklet 
szerint. 

 
 

4.§ 
A költségvetés végrehajtási rendjében rendelkezni kell: 
a) az elıirányzat módosítás rendjérıl, 
b) az elıirányzat felhasználás rendjérıl, 
c) a költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítása részletes szabályairól, 
d) a finanszírozás rendjérıl, 
e) a hiányfinanszírozás és a szabad pénzeszközök hasznosításának részletes szabályairól, 
f) a tartalékok felhasználásának döntési jogosultságáról, 
g) a pályázati sajátforrások felhasználásáról, 
h) az önkormányzati intézményeinél és a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 

közalkalmazottakat és köztisztviselıket érintı intézkedésekrıl, 
i) a költségvetés módosításának rendjérıl. 

 
5.§ 

(1) A zárszámadási rendeletben a pénzügyi teljesítések adatainak tartalma és szerkezete a 
költségvetési rendelethez igazodva, azzal összehasonlítható formában kell elkészíteni 
azzal az eltéréssel, hogy a mellékletek a tárgyévi eredeti és módosított elıirányzatot, 
valamint a teljesítési adatokat tartalmazzák. 

(2) A zárszámadási rendeletnek a 3.§-ban meghatározottakon kívül tartalmaznia kell: 
a) a kisebbségi önkormányzatok, az önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan 

mőködı intézmények, a polgármesteri hivatal pénzmaradványát a 23. számú melléklet 
szerinti tartalommal, 

b) az önkormányzat vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel a 
mérlegben értékben kimutatott eszközökrıl és forrásokról, a 0-ig leírt befektetett 
eszközökrıl, az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl és a mérlegben nem szereplı 
kötelezettségekrıl a 19., 20., 21., 22. számú melléklet szerinti tartalommal, 

c) az önkormányzat normatív állami, normatív kötött és központosított hozzájárulásainak 
mutatószám és feladatmutatók szerinti tényleges elszámolását a  24., 25., 26. számú 
mellékletek szerinti tartalommal; 
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d) az egyszerősített mérleget, egyszerősített pénzforgalmi jelentést, az egyszerősített 
pénzmaradvány-kimutatást és az egyszerősített eredmény-kimutatást a 27. számú 
melléklet szerint, 

e) könyvvizsgálói jelentést. 
 

6.§ 
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és a társulásos formában 

Tamási Város Önkormányzata „gesztorságával” mőködı költségvetési szervek az 
éves költségvetésüket és beszámolójukat 

a) legalább e rendelet szerinti részletességgel, 
b) az államháztartásért felelıs minisztérium által a költségvetési elıirányzatok és az éves 

elemi költségvetési beszámoló összeállításához kiadott tájékoztatóban foglaltak 
figyelembe vételével, 

c) az adott évre elfogadott koncepcióban foglaltakra tekintettel, 
d) esetenként a polgármester által kiadott egyedi keretelvek, keretek szerint készítik el. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények teljesítésének, a tervezési jogszabályi 

elıírások betartásának, a javasolt elıirányzatok megalapozottságának, a benyújtott 
igények indokoltságának, teljesíthetıségének és a saját bevételek elıirányzatainak a 
helyi rendeletekkel való összhangjának az ellenırzését a költségvetési 
rendelettervezetnek a költségvetési szervek vezetıivel való egyeztetés elıtt a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya elvégzi, az így ellenırzött, felülvizsgált 
költségvetési javaslat kerül a rendelettervezetbe, mely a jegyzı általi egyeztetés 
alapjául szolgál. Az egyeztetés eredményét tartalmazó írásban rögzített dokumentum 
egyúttal az ellenırzés tényét is dokumentálja. 

(3) Az intézményi mutatószám felmérés adatainak megalapozottságát – mely a 
költségvetési tervezés lényeges eleme – az igénybejelentéskor az intézményi 
statisztika adataival egyeztetve kell felülvizsgálni, illetıleg belsı ellenırzés keretében 
helyszíni ellenırzéssel ha az igénylés és elszámolás jelentıs eltérést mutat. 

(4) A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgált és ellenırzött intézményi 
pénzmaradványokat tartalmazhat, melyek szabályszerőségének ellenırzése 
elvégezhetı a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül, vagy belsı ellenırzés 
keretében a Többcélú Kistérségi Társulás belsı ellenıri szervezetében. 

 
7.§ 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a költségvetés és zárszámadás 
elıterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló 
8/2007. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet. 
 
 
 

Ribányi József  Gulyásné dr. Könye Katalin 
        polgármester                   jegyzı 



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

12/2010.(VIII. 30.) számú 
önkormányzati rendelete 

a temetırıl és a temetkezésrıl 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhunyt személyek emlékének méltó megırzése 
és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a 
temetı és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló 1999. évi 
XLIII. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá 
figyelemmel a Ttv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. 
rendelet), a következı rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tamási város közigazgatási területén lévı köztemetıre, az ott 
folyó temetkezési, temetı-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetıi 
szolgáltatásokat igénybevevı, illetve a tevékenységeket végzı természetes és jogi 
személyekre. 

 
(2) Tamási város területén mőködı köztemetı: a Tamási Római Katolikus Egyházközség 

tulajdonában és megállapodás alapján Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kezelésében lévı római katolikus temetı (tamási 624 hrsz.) (a továbbiakban: 
temetı). 

 
A temetı fenntartása, üzemeltetése 

2.§ 
 

(1) A temetı fenntartásáról és üzemeltetésérıl az Önkormányzat az Építı és Városüzemeltetı 
Kft-vel (ÉVÜ Kft., a továbbiakban: üzemeltetı) kötött kegyeleti közszolgáltatásra vonatkozó 
megállapodás alapján gondoskodik. 

(2) A temetı üzemeltetését a Ttv-ben, a Korm. rendeletben, valamint e rendeletben meghatározott 
rendelkezések szerint kell ellátni. Ennek megfelelıen az üzemeltetı: 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetıleg a temetıben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetıi rendjét; 
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit.  
c) megállapítja a temetılátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit; 
d) biztosítja a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hőtık, 

valamint a temetı egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és 
mőködteti azokat; 

e) gondoskodik a temetıbe kiszállított elhunytak átvételérıl, és biztosítja a temetı nyitását, 
zárását; 

f) vezeti és megırzi a nyilvántartó könyveket, sírboltkönyvet; 
g) tájékoztatja a temetılátogatókat; 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
i) elvégzi a temetı és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság 

mentesítését és a hóeltakarítást; 
j) összegyőjti és elszállítja a hulladékot; 
k) gondoskodik a temetı rendjének betartásáról és betartatásáról; 
l) összehangolja a temetıi létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 

kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elısegíti 
a temetés és az urnaelhelyezés zökkenımentes lefolytatását; 

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 
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(3)  Az üzemeltetı éves beszámolója során köteles írásban tájékoztatást adni a képviselı-
testületnek a temetı fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységérıl. 

(4) Az üzemeltetı a rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálatára minden év október 31. 
napjáig tehet javaslatot, amelyrıl a képviselı-testület soron következı ülésén dönt. 

 
 
 
 
 
 

A temetı rendeltetésszerő használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek 
3.§ 

 
(1) A temetı beépítési elıírásait, bekerítésének vagy élı sövénnyel való lehatárolásának módját a 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv határozza meg. 
(2) A temetıhöz vezetı útnak és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatnak 

gépjármővel is járhatóknak kell lenni. Gépjármő várakozó helyet külön jogszabály szerint kell 
biztosítani. 

(3) A vízvételt legalább 150 m-enként biztosítani kell. 
(4) A temetınek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni a temetési tevékenység 

lebonyolítására. Az üzemeltetı köteles gondoskodni a ravatalozó és hőtıberendezés megfelelı 
üzemképes állapotban tartásáról. 

(5) A temetı és a temetkezési emlékhely építményei, közmővei, egyéb infrastrukturális 
létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bıvítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely 
létesítéséhez külön jogszabályban elıírtak szerint – a tulajdonos hozzájárulásával – engedélyt 
kell kérni. 

 
A temetı használatának és igénybevételének szabályai 

4.§ 
 

(1) Az üzemeltetı köteles az elhunyt személyére, vallási, illetıleg lelkiismereti meggyızıdésére, 
valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy 
bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetıvé tenni a halottak eltemetését. 

(2) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetık 
határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási 
szokásaiknak tiszteletben tartásával történik. 

5.§ 
 
(1) A temetıben csak a megjelölt nyitvatartási idıben lehet tartózkodni. A temetı nyitvatartási 

ideje:  
a) November 3. napjától – március 31. napjáig: 7:00-18:00 
b) Április 1. napjától –  november 2. napjáig: 7:00 – 21:00 
c) Nagyobb ünnepeken (mindenszentek, karácsony, húsvét) a hozzátartozók 

kegyeleti látogatásának lehetıvé tétele érdekében a temetı korlátlanul 
nyitva tart. 

(2) A temetıben mindenki a hely jellegének megfelelı magatartást köteles tanúsítani. Tilos 
minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti. 

(3) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetıben. 
(4) A temetıbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezetı, és a mozgáskorlátozott személyt segítı 

kutya kivételével - tilos. 
(5) A temetıbe gépjármővel behajtani, közlekedni csak az üzemeltetı engedélyével szabad. A 

temetések ideje alatt a gépjármőforgalom tilos.  
(6) A temetı épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat a sírokra ültetett 

növényzetet megrongálni, beszennyezni, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvinni 
tilos. 
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(7) A temetıben tőzveszélyes tevékenységet végezni csak a tőzvédelmi elıírások betartásával 
szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni tilos. 

(8) A temetıben keletkezett hulladékot az üzemeltetı által kijelölt tároló helyre kell szállítani. A 
hulladék rendszeres győjtésérıl, elhelyezésérıl és kezelésérıl az üzemeltetı gondoskodik. 

(9) Az üzemeltetı a temetı rendjérıl és nyitvatartási idejérıl a temetı bejáratánál tájékoztatót 
függeszt ki. 

 
Temetési helyek 

6.§ 
 
(1) A temetıt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a 

temetési helyeket a temetı üzemeltetıje jelöli ki. 
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 

nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.  
(3) Az üzemeltetı a temetırıl térképet (vázrajzot), a temetési helyekrıl nyilvántartást (sírbolt 

könyv, nyilvántartó könyv) készít, amelyet naprakészen vezet. Az üzemeltetı a temetı 
részletes térképét a temetı bejáratánál kifüggeszti és a változásokkal évenként kiegészíti. 

(4) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elı kell készíteni. 
 

A temetési helyek méretei 
7.§ 

 
(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes, sírhely, kettıs sírhely, gyermek sírhely, 

falazott sírhely és sírbolt. 
(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, 

urnasírhely. Az urna koporsós temetési helyre rátemethetı. 
(3) A temetési helyek szélességi és hosszúsági méretei: 

a. egyes sírhely:      100 x 220 cm, 
b. kettıs sírhely:      200 x 220 cm, 
c. gyermek sírhely:  100 x 160 cm, 
d. „elıregyártott betonelemes” kripta: 2 személyes: 90 x 210 cm, 4 személyes: 180 x 

210cm, 
e. „falazott” kripta: 2 személyes: 120 x 240 cm, 4 személyes 200 x 240 cm, 
f. „gránit urnafalban”az urnafülke befogadó belsı mérete legalább 30 x 30 x 30 cm, 

külsı mérete legfeljebb:    50 x 50 x 50 cm 
g. urna sírhely:       60 x 100 cm, 

(4) A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a 
felülre kerülı koporsó aljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön. 

(5) A sírhelyek között – közlekedési útnak – egységesen 50 cm, kripták között 80 cm távolságot 
kell hagyni. 

 
Rátemetés 

8. § 
 

(1) Felnıtt egyes sírhelyre még egy gyermek koporsó, a sír mélyítése után még egy felnıtt 
koporsó helyezhetı el.  

(2) A kettıs sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet 
rátemetés. 

 
Sírbolt 

9.§ 
 

(1) A sírbolt (kripta) legalább kettı koporsó elhelyezését biztosító terepszint alatti és feletti, 
illetve kizárólag terepszint feletti építményrészbıl álló temetési hely. 
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(2) Sírbolt építéséhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása, valamint az üzemeltetınek az építési 
munkák megkezdése elıtt a vonatkozó építési engedély bemutatása. 

(3) Sírbolt felett rendelkezınek az a személy tekinthetı, aki a megállapított sírbolthely díját 
megfizette és rendelkezıi minıségét bejegyeztette. A rendelkezı halála után az új jogosult 
nevét kell a könyvbe bejegyezni. 

A síremlék 
10. § 

 
(1) Sírhelyek fölé sírjel, síremlék, fejfa (a továbbiakban: síremlék) állítható, amely nem terjedhet 

túl a megkezdett parcellában lévı sírkeret és a 7. §-ban meghatározott méreteken. 
(2) A síremlékek magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszinttıl mért 150 cm-t. 
(3) A sírkövek alá helyszíni beton alapozás, vagy elıregyártott elemekbıl készített alapozás 

helyezhetı, amelynek mérete minden irányban a síremléken túlterjedıen maximálisan 20-20 
cm, terepszint feletti magassága 10 cm lehet. 

(4) A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék aláépítményét képezı áthidaló 
gerenda a szükséges mértékben, de maximum 30-30 cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat. 
A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá 
kell kerülnie. 

(5) A beton alapozás mellé bontható térkı, zúzalék helyezhetı el, a szomszédos síremlékek 
közötti terület feléig terjedıen. Egyéb esetekben a szomszédos sírhelyek felett rendelkezni 
jogosultak írásbeli hozzájárulása szükséges. 

(6) A síremlékek építésével, bontásával keletkezı építési törmelék, hulladék elszállítása a munka 
befejezésével egyidejőleg az építtetı feladata. 

(7) A síremléket felállítani, felújítani, átépíteni, lebontani, elvinni bejelentés alapján a vállalkozó 
által készített nyilatkozattal lehet, amelyben szerepelnek a megbízó, az elhunyt, valamint a 
vállalkozó adatai, a síremlék méretei, a készítés idıpontja. 

 
A temetési helyek használati ideje, a használati díjak 

11. § 
 

(1) A temetési helyeket az eltemettetést végzı(k)nek meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és 
ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság 
kezdı napja a megváltás napja. 

(2) A temetési helyek megváltásáért díjat kell fizetni, amelyet e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmaz. A megváltási díjakat a temettetınek elıre kell megfizetni. 

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog idıtartama (használati idı): 
a) egyes sírhely esetén 25 év, 
b) kettıs sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, 
c) gyermek sírhely esetén 25 év, 
d) elıregyártott betonelemes kripta esetén 60 év, 
e) falazott kripta esetén 60 év, 
f) urnafülke esetén 10 év, 
g) urnasírhely esetén 10 év. 

(4) A rendelkezési jog a (3) bekezdés szerinti idıtartammal meghosszabbítható (újraváltható) 
akkor, ha a temetı vagy sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. 

(5) Ha a használati idı leteltét követıen a temetési helyeket 1 éven belül ismételten nem váltják 
meg, az üzemeltetı jogosult azt minden térítési igény nélkül újból felhasználni.  

(6) Ha a használati idı lejártát követıen kerül sor az újra megváltásra, akkor a köztes idı az 
újraváltás idıtartamába beszámításra kerül. 

(7) Ha a használat az (5) bekezdésben foglalt ok miatt szőnik meg, a temetési hely feltárásakor a 
kiürített sírboltból származó holttestmaradványokat, urnafülkébıl, urnasírhelybıl származó 
hamvakat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyrıl az elhunyt hozzátartozói, az ı 
rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi elıírások 
betartásával az üzemeltetı köteles gondoskodni. 
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(8) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a 
sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez. 

(9) A temettetı kívánságára történı halott, illetıleg urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán 
megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának idıarányos részét a 
jogosult részére vissza kell téríteni. 

(10) Megszőnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha 
a) a használati idı meghosszabbítás hiányában lejár, 
b) a temetési hely megszőnik, 
c) a holttest új temetési helyre történı áthelyezésével (áttemetés), 
d) a holttestet elhamvasztják, kivéve azt az esetet, ha az urnát ugyanarra a temetési 

helyre rátemetéssel visszahelyezik. 
(11) Az elhunytat – ha az eltemettetınek nincs a temetıben meglevı temetési hely felett 

rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következı temetési helyre kell 
temetni. 

 
Temetıi munkák, sírgondozás 

12. §  
(1) A temetıben végzendı minden munkát – kivéve a sírok gondozását – be kell jelenteni az 

üzemeltetınek. 
(2) A hantolt sír gondozása, vagy gondoztatása kizárólag a hozzátartozó feladata. 
(3) A hantolt sírokra növényzet ültethetı, de a sírhely méretét túlnövı, kifejlett korukban 

nagymérető fák, cserjék, fenyıfélék ültetése tilos. 
(4) A családi urnafalakon saját anyagból kialakított virágtartóba a növényzet telepítése, 

gondozása a hozzátartozó feladata. A családi urnafal és a sírkápolna közvetlen környezetében 
a kertészeti kialakítást és fenntartását csak kizárólag a temetı üzemeltetı végezheti, illetve 
végeztetheti. 

(5) A temetı területén padot csak a temetı fenntartó helyezhet el a terven kijelölt helyekre. 
(6) Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temetı üzemeltetıje vagy általa megbízott 

személy vagy szervezet ültethet a kertészeti kiviteli terv szerint. 
(7) A temetıben az egyes temetési helyek bekerítése tilos! 

 
 
 
 

Temetı fenntartási hozzájárulás díja 
13. § 

 
(1) A temetıben vállalkozásszerően munkát végzı (kıfaragó, sírgondozást végzı, temetıi 

szolgáltatást végzı stb.) a temetı használata után a 2. számú melléklet szerinti temetı 
fenntartási hozzájárulást köteles fizetni a temetı üzemeltetıjének. A fizetendı díj mértéke az 
adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerő számtani 
átlagának 5%-át nem haladhatja meg. 

(2) A temetıben vállalkozási tevékenység csak munkanapokon engedélyezhetı, kivéve a halott 
szállítással összefüggı szolgáltatást. 

 
A temetkezési szolgáltatások feltételei, 

a létesítményeknek, szolgáltatásoknak a vállalkozók általi igénybevételi díja 
14. § 

 
(1) A köztemetıben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban elıírt engedéllyel rendelkezı 

vállalkozók végezhetnek. 
(2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelı viseletben, a szertartások és 

búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat. 
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(3) A temetkezési szolgáltató a temetı létesítményeit (ravatalozó, hőtı, közmő, szeméttároló stb.) 
e rendelet 3. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási díj ellenében veheti igénybe, 
melyet az üzemeltetı részére köteles megfizetni.  

(4) A igényeket az üzemeltetı felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén az 
igénybevételt megelızı legalább három munkanappal. A ravatalozót a temetés után az átvett 
állapotnak megfelelıen kell átadni az üzemeltetınek. 

(5) Az üzemeltetı az igényekrıl nyilvántartást vezet. 
(6) Az üzemeltetı a létesítmény átadását az igénylıtıl - a más vállalkozó részérıl történı korábbi 

lefoglalás esetét kivéve - nem tagadhatja meg. 
(7) Amennyiben a temetkezési szolgáltató az (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettségének 

nem tesz eleget, a temetıi létesítményt nem veheti igénybe. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
15. § 

 
(1) Amennyiben bőncselekményt vagy más szabálysértést nem valósít meg, úgy „Temetıi 

szabálysértés”-t követ el, és ötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki 
a) a temetı rendjét megszegi, a temetıbe állatot hajt, vezet, vagy enged be, kivéve a 

vakvezetı kutyát; gépjármővel behajt; (5.§ (1)- (5)) 
b) a tőzvédelmi elıírások betartása nélkül tőzveszélyes tevékenységet végez; (5.§ (7)) 
c) a temetıben keletkezett hulladékot nem a kijelölt tároló helyre teszi; (5.§ (8)) 
d) a megengedettnél nagyobb mérető síremléket, illetve nem megfelelı alapozású síremléket 

állít; (10.§ (1)- (5)) 
e) síremléket bejelentés nélkül felállít, felújít, átépít, lebont, elvisz, illetve nem gondoskodik 

az építési törmelék, hulladék elszállításáról; (10.§ (6)-(7)) 
f) bejelentés nélkül végez munkát; (12.§ (1)) 
g) sírokra nagymérető növényzetet ültet, sírhelyen kívül növényzetet telepít (12.§(3), (6)); 
h) a temetıben engedély, illetve hozzájárulás nélkül sírhely létesítési, megszüntetési vagy 

sírfelnyitási tevékenységet végez; 
i) a temetıben a síremlék, sírbolt, mint építmény veszélyeztetésére alkalmas erıs gyökérzető 

növényt ültet; 
j) a sírhelyen, vagy mellette olyan növényzetet enged (hagy) megnıni, elterjedni, amely 

akadályozza a sírok közötti közlekedést, lehetıséget ad nemkívánatos növény (gyom) 
elterjedésére; 

k) a sírhely körül kerítést épít, vagy annak környékét felássa; 
l) sírhely feltöltését a temetı más részérıl származó földdel végzi. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a jegyzı hatáskörébe 

tartozik. 
 

 

 

Hatályba léptetı rendelkezések 
16. § 

 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti Tamási Város 

Önkormányzatának a temetıkrıl és temetésrıl szóló 16/2006.(VII.1.) számú rendelete és az azt 
módosító 16/2008. (VI. 2.), és a 16/2009.(VII. 11.) számú rendeletek. 

(2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.  
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Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester      jegyzı 

 
 

 
1. számú melléklet a 12/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelethez 

Temetési helyek megváltási díjai 

 
Elsı megváltás Újra megváltás  

Sírhely megnevezés 
 

Használati idı Használati díj Használati díj 
a 7.§ (3) bek. alapján év (Ft)+ÁFA (Ft)+ÁFA 

a. Egyes sírhely: 
 
Egyes sírhely mélyített:                    

 
25 

15.000 Ft 
 

20.000 Ft 

15.000 Ft 
 

20.000 Ft 

b. Kettıs sírhely: 
 
Kettıs sírhely mélyített:             

 
25 

30.000 Ft 
 

40.000 Ft 

30.000 Ft 
 

40.000 Ft 

c. Gyermek sírhely: 
(10 éves korig) 

25 ingyenes 12.000 Ft 

d. E.gy. beton.e.kripta:      2 személyes 
                                      4 személyes 

60 
60 

20.000 Ft 
40.000 Ft 

20.000 Ft 
40.000 Ft 

e. Falazott kripta:              2 személyes 
                  4 személyes 

60 
60 

35.000 Ft 
70.000 Ft 

35.000 Ft 
70.000 Ft 

f. Meglévı urnafülke: 
Gránit urnafal, urnafülke: 

10 10.000 Ft 
40.000 Ft 

10.000 Ft 
10.000 Ft 

g. Urna sírhely: 10 12.000 Ft 12.000 Ft 

     
 Hamvak szétszórásának díja ---         15.000 Ft        --- 
 

2. számú melléklet a 12/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelethez 
 

A temetıben vállalkozásszerően munkát végzık által fizetendı 
temetı-fenntartási hozzájárulás 

 
„Falazott kripta” építése esetén:                           20.000,-Ft+áfa / síremlék 

„Elıregyártott betonelemes kripta” esetén:                                                 10.000,- Ft+áfa/ síremlék 

Sírkı bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás esetén: 

(vállalkozók és kıfaragó kisiparosok részére):                          2.000,-Ft+áfa / síremlék 

betővésés síremlékre (név, évszám):              800,-Ft+áfa / síremlék 

 

3. számú melléklet a 12/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelethez 
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A temetkezési szolgáltatók által a temetıi létesítmények igénybevételéért fizetendı díjak 

 

 

1. Ravatalozó használati díja naponként:        13.000,- Ft + áfa 

                     

2. Halotthőtık igénybevételi díja:               1.200- Ft  +áfa  

   (elhelyezéstıl elszállításig, ill. eltemetésig személyenként, minden megkezdett nap egész napnak 

számít) 

3. Boncterem használati díj:                30.000 Ft + áfa/alkalom  

    (A rendırséggel leszerzıdött vállalkozó –beszállító- felé történik a számlázás.) 

    
 

TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

13/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete 
 

az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V.5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

1.§ 
 

Az intézményi térítési díjakról szóló 15/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet melléklete 
helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
  Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin  
   polgármester        jegyzı 
 

 
Melléklet  a 13/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelethez: 

 
 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 

a./ Városi Bölcsıdében 
 - reggeli: 47,00 Ft/fı 
 - tízórai:  20,00 Ft /fı 
 - ebéd:             223,00 Ft /fı 
 - uzsonna: 60,00 Ft /fı 
 Összesen:          350,00 Ft /fı/nap 
 
b./ TONI – Tamási Aranyerdı Tagóvodában: 

- tízórai:  37,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             133,00 Ft+ÁFA /fı 
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 - uzsonna: 38,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           208,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
c./ TONI – Székhely intézményben: 

- tízórai:  55,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             208,00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna: 52,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           315,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
d./ TONI – Fı Utcai Tagiskolában: 

- tízórai:  55,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             208,00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna: 52,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           315,00 Ft+ÁFA /fı/nap 

 
e./ TONI – Középiskolai Intézményegység 9-13. évfolyamán: 

- reggeli:          129,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:            260,00 Ft+ÁFA /fı 
 - vacsora:          196,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:         585,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
f./ TONI   – Középiskolai Intézményegység 5-8. évfolyamán: 
 

- reggeli:            129,00 Ft+ÁFA /fı 
- tízórai:  48,00 Ft+ÁFA /fı 

 - ebéd:              242,00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna:            52,00 Ft+ÁFA /fı 
 - vacsora:           196,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           667,00 Ft+ÁFA /fı/nap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


