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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

Határozatok............................................................................ 1. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. november 19-én megtartott rendkívüli 
képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 150/2010.(XI. 19.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzata – az 53/2010. (IV. 28.) számú határozatában foglaltak 
szerint - pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP), Egészséges, tiszta települések prioritási tengely, 
szennyvíz-elvezetés és tisztítás konstrukciójára (KEOP 1.2.0/B). A pályázat 
keretében a „Tamási Város Szennyvízcsatorna hálózatának bıvítése” címmel, 
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0056 azonosító számmal projekt megvalósítására. 

2. A pályázatban szereplı megvalósítási munkákhoz szükséges saját forrást Tamási 
Város Önkormányzata lakossági forrásból származó (251.000,- Ft/új rákötés) 
fejlesztési hozzájárulással kívánja finanszírozni.  

3. A projekt elszámolható költsége a várható 75 %-os finanszírozási hiány mellett – 
módosítva az 53/2010. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozatot - nettó 
879.643.520,- Ft. Víziközmő Társulat finanszírozási hozzájárulása (saját forrás): 
220.000.000,- Ft. 

4. Az önkormányzat jelen határozattal nyilatkozik, hogy a megítélt támogatással 
létrejött létesítmény mőködtetésének fedezetét a fenntartó biztosítja. 

 

Határidı: 2010. november 22. - a pályázat hiánypótlásának benyújtására 
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 151/2010. (XI. 25.) számú határozata: 
 

2010. november 26.              II. évfolyam 11. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 58; az 59; a 60/2010. (IV. 28.), 137; a 
138/2010. (X. 21.), valamint a 146; a 147; és a 148/2010. (XI. 4.) számú lejárt határidejő 
képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 152/2010. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban elıírt, 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 153/2010. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót megtárgyalta és az elıterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
A képviselı-testület a 2011. évi költségvetés elıkészítésével kapcsolatos további feladatokat, 
a költségvetés összeállításának elveit, követelményeit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
I. Bevételek területén: 
 

1. A bevételek megalapozott számbavétele kiemelt fontosságú, ezért a költségvetési 
törvény jóváhagyását követıen pontosítani kell az önkormányzatot a központi 
költségvetésbıl megilletı forrásokat (normatív állami hozzájárulások, átengedett 
személyi jövedelemadó, stb.).  

2. Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka 
hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévıségeket. Az építményekre kivetett 
idegenforgalmi adó megszőnése esetén indokolt megvizsgálni az építményadó 
bevezetésének lehetıségét az üdülı ingatlanok vonatkozásában, továbbá az 
idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó adómentességek szőkítését. 

3. A már eddig is jelentıs nagyságrendő elnyert pályázatok mellett keresni kell a 
további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetıségét mind az intézmények, mind a 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a külsı források bıvítése érdekében. A 
rendelkezésre álló saját források szőkössége miatt a beruházások területén meg kell 
kísérelni a vállalkozói tıke még erıteljesebb bevonását a fejlesztésekbe.  

 
II. Kiadások területén: 
 
1. Az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását a rendelkezésre álló költségvetési 

források felhasználásával és mőködési hitel igénybevételével úgy kell biztosítani, hogy a 
tevékenység ellátása megfeleljen a jogszabályi elıírások követelményeinek és a 
takarékossági elvárásoknak. 

2. Az intézmények vezetıivel szemben elvárás, hogy költségvetésük áttekintése után 
kezdeményezzék a szükséges intézkedések, illetve saját hatáskörükben hozzák meg 
azokat a döntéseket, amelyek a valós kiadási megtakarítások eléréséhez vezetnek. 

3. A mikrotérségi oktatási központ épületének átadásával át kell tekinteni az általános 
iskolai intézményegységben a szükséges vezetıi létszámot. 

4. A foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét, kötelezı illetménypótlékát és egyéb 
jogszabályi rendelkezésen alapuló juttatását, különös tekintettel a jutalmazásokra, 
valamint a köztisztviselık illetményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, egyéb 
juttatását kizárólag a jogszabályi elıírásoknak megfelelı összegben, illetve mértékben 
kell biztosítani. Felül kell vizsgálni a cafetéria rendszerben adható egyes természetbeni és 
egyéb béren kívüli juttatások körét, mértékét. 
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5. Az árváltozásokból eredı többletkiadások fedezete csak más kiadások csökkentésébıl, 
megtakarításából és esetleges többletbevételbıl kompenzálható. 

6. Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat, új beruházásként elsıbbséget élveznek 
azok, amelyekre a Képviselı-testület 2010. évben kötelezettséget vállalt. 

7. Az „Új Széchenyi Terv” programjai közül kiemelten kell kezelni azokat a projekteket, 
amelyek a „Gyógyító Magyarország – Egészségiparral” és a „Megújuló Magyarország – 
Zöld Gazdaságfejlesztéssel” kapcsolatosak.  

8. Felül kell vizsgálni a sportegyesületek és társadalmi szervezetek számára juttatott 
támogatás összegét. 

9. A „Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban” foglalkoztathatók számát az idei szinten 
kell tartani, törekedni kell az így foglalkoztatott munkavállalók munkájának 
hatékonyabbá tételére, ösztönzésére. 

10. Meg kell teremteni a feltételeket az idetelepülı vállalkozások számára, törekedni kell új 
munkahelyek teremtésére, a meglévık megtartására. 

11. A kisebbségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatását együttesen 1.100 eFt-
ban indokolt meghatározni. 

12. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§.(3) bekezdésének 
megfelelıen be kell mutatni a költségvetési rendelettervezetben a költségvetési évet 
követı 2 év várható elıirányzatait is, melyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó 
hatásai, valamint a gazdasági elırejelzések szerint állapítottak meg. 

13. A költségvetésben a korábbi hitelek visszafizetésének és a kötvénykibocsátással 
összefüggı törlesztések fedezetét – a fejlesztési kiadásokat megelızıen biztosítani kell. 

14. A költségvetési rendelet tervezetet a szükséges egyeztetéseket követıen, a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelı tartalommal és határidıben kell a képviselı-testület elé 
terjeszteni. 

 
Felelıs:  

- a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok elıkészítésért a jegyzı 
- a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok elıterjesztéséért a 

polgármester 
Határidı: 

- költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek tekintetében 2011. 
február 15. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 154/2010. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálva a korábbi, a 7/2006. (I. 26.) 
és a 196/2007. (XII. 19.) számú határozatokat– az illetékes bizottság javaslatára –  
 
1. az önkormányzati tulajdonban lévı egybefüggı mezıgazdasági termıföldek 

haszonbérleti díjának mértékét 1000,- Ft /AK/év, a szórványterületek haszonbérleti 
díjának mértékét 1,- Ft /m2/év összegben állapítja meg azzal, hogy 300,- Ft összegig 
eltekint a díj megfizetésétıl; 

2. a bérleti díj évente a megkötött szerzıdések vonatkozásában a KSH által közzétett 
infláció mértékével emelkedik, 

3. a szórványterületek vételárát 10-100,- Ft+áfa/m2-ben állapítja meg; 
4. az így meghatározott bérleti díj és vételár az ezt követıen kötött szerzıdésekre 

vonatkozik.  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 155/2010. (XI. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. az Építı és Városüzemeltetı Kft-vel 2007. május 15. napján a tamási 1875/5 hrsz-u 
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termálfürdı és parkoló, valamint a tamási 1877 hrsz-u kemping elnevezéső ingatlanok és 
azok berendezései üzemeltetésére – határozott idıre – kötött üzemeltetési szerzıdést a 
kemping üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési szerzıdés idıpontjával közös megegyezéssel 
megszünteti; 

2. dönt arról, hogy a tamási 1877 hrsz-u kemping elnevezéső ingatlant annak 
berendezéseivel és tartozékaival együtt határozatlan idıre – üzemeltetésre átadja az 
Építı és Városüzemeltetı Kft-nek; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a kemping üzemeltetésére vonatkozó szerzıdést az 
Ügyrendi valamint a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságok 
véleményezését követıen aláírja; 

4. az Építı és Városüzemeltetı Kft. Tamási Alapító okiratát az elıterjesztés melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidı: 3. pont esetében 2010. december 31. 
                        4. pont esetében a cégbírósághoz történı benyújtásra 30 nap 
Felelıs: a polgármester és a társaság ügyvezetıje 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 156/2010. (XI. 25.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy  
- a „Tamási Táj” önkormányzati újság szerkesztıbizottság tagjainak – Örményi 

Jánosnak, Sógorka Péternek, Miskolczi Zoltánnénak és Balassa Zoltánnak – 
megbízatását 2010. november 30. napjával visszavonja; 

- a szerkesztıbizottság tagjainak Örményi Jánost, Miskolczi Zoltánnét, Lakatos Sándort 
és Sógorka Pétert 2010. december 1. napjával határozatlan idıre megválasztja. 

 
Határidı: az értesítésre azonnal 
Felelıs: a polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 

 
 
 


