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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. december 23-án megtartott 
munkaterv szerinti nyilvános képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 209/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 129/2009. (VI. 24.), a 193/2009. (XI. 2.), a 
198., a 200., a 201., a 202., a 203/2009. (XI. 25.) számú valamint a 206., a 207., a 208/2009. (XII. 
3.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 210/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati 
rendelet alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 211/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
8/2003. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 15. szakaszának (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alapján az önkormányzat 2010. évi egységes szerkezetbe foglalt munkatervét a 
melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 212/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Mővelıdési Központ beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 213/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Tamási Táj” önkormányzati újság 
kivitelezési, szerkesztési és terjesztési feladatainak ellátására megállapított megjelenésenkénti 
bruttó árat 2010. január 1-tıl bruttó 179.044 Ft-ra módosítja, egyidejőleg felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a késıbbi indokoltnak tartott áremelési kérelmekrıl – Pénzügyi, 
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság véleményét követıen - a saját hatáskörében döntsön. 
 
Határidı: 2010. január 1. 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 214/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a MAGNE Gyógyszertár Betéti Társasággal 
(képviseletében: Vargáné Stoll Magdolna, Tamási, Móricz Zs. ltp. 8.) valamint a SZEMAMED 
Gyógyszertár Betéti Társasággal (képviseletében: Británszkiné Szekeres Mária, Tamási, Kossuth 
L. tér 6.) 2008. november 26. napján kötött bérleti szerzıdéseket az alábbiak szerint módosítja: 
 
a bérleti szerzıdések 3.) pontjának második mondata helyébe a következı lép: 
 
„Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az elızı évi KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik 
minden év január 1. napjával.” 
 
Felelıs: a polgármester 
Határidı: 2009. december 31. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 215/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- megtárgyalta a Pári Község Önkormányzatával területi védınıi feladatok ellátására 
vonatkozó feladat-ellátási szerzıdést és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja; 

- felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2009. december 31. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 216/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta Tamási Város Civil Koncepcióját, 
s dönt arról, hogy azt az elıterjesztés szerinti tartalommal kiegészíti, illetve módosítja. 
 
Határidı: az egységes szerkezetbe foglalásra 15 nap 
Felelıs: egységes szerkezetbe foglalásért az aljegyzı, egyebekben a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 217/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, hogy a Városi Bölcsıde 
nevő intézményében 2010. január 25. és január 29. között ellátási szünet kerüljön 
elrendelésre 

2. Felkéri az intézményvezetıt a szünet elrendelésével kapcsolatos szükséges tájékoztatások 
és intézkedések megtételére. 
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Határidı: 2. pont esetén az értesítésre legkésıbb 2010. január 1. 
Felelıs: intézményvezetı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 218/2009. (XII. 23.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzata lemond a számára a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
2008. 07. 10. napján hozott, 4172008218501. számú döntése alapján a „Szociális ellátó központ 
kialakítása (átalakítása, felújítás)” beruházáshoz (támogatási szerzıdés száma: 170001808L) 
megítélt vissza nem térítendı LEKI-támogatásból keletkezett 9.600 Ft maradványról. 
 
Határidı: az elszámolás benyújtására 2009. december 31. 
Felelıs: Ribányi József polgármester 
 
 
 

___________________________________ 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

29/2009. (XII.28.) számú 
önkormányzati rendelete 

az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról 
 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

E rendelet a város közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében a Tamási Közös Víz- és 
Csatornamő Kft. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjára terjed ki. 
 

2.§ 
 

A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja köbméterenként: 
 
             a) a lakossági fogyasztó számára     234 Ft + áfa,  
             b) a közületi fogyasztó számára       392 Ft + áfa. 
 

3. § 
 
A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz alapdíja: 148 Ft + ÁFA/ ingatlan havonta.  
 

4. § 
 

(1) A csatornaszolgáltatás díja lakossági fogyasztó számára köbméterenként 213 Ft + Áfa. 
 
(2) A csatornaszolgáltatás díja közületi fogyasztó számára köbméterenként 464 Ft + Áfa. 
 
 

5.§ 
 

A csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok alapdíja: 183 Ft + Áfa / ingatlan havonta. 
 

6.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2009. december 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 
 
(2) A hatálybalépéssel egyidejőleg az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
29/2008. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
(3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

 
 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester          aljegyzı 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

30/2009.(XII.28.) számú  
önkormányzati rendelete 

a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003.(III.9.) számú önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Hör.) 2. számú mellékletének I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

„I. A települési szilárd hulladék 
 

1. heti egy alkalommal történı elszállítása esetén 
fizetendı díjtételek: 

1 db. 70 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

174,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 80 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

198,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 90 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

223,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 110 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

273,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 120 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

298,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db 240 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
596,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 770 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
1 911,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 1100 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 428,- Ft+Áfa/ürítés 

Jelzett zsák 210,- Ft+Áfa/db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. heti kettı alkalommal történı elszállítása 
esetén fizetendı díjtételek: 
1 db. 70 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
134,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 80 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
153,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 90 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
173,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 110 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
211,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 120 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
230,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db 240 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
460,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 770 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
1 477,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 1100 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 110,- Ft+Áfa/ürítés 

Jelzett zsák 210,- Ft+Áfa/db” 
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2.§ 
 

Ez a rendelet 2009. december 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 
 
 
 

Ribányi József                               Gulyásné dr. Könye Katalin  
                             polgármester                                              aljegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
32/2009. (XII. 28.) számú  
önkormányzati rendelete 

 
a környezet- és természetvédelemrıl szóló 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
komplex környezetvédelmi szabályozás követelményeit szem elıtt tartva – az épített és ter-
mészeti környezet fokozott óvása érdekében a környezet- és természetvédelemrıl szóló 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 
 

A rendelet 14.§-a az alábbiakkal egészül ki:  
 
(6) Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) 
ártalmatlanítása elsısorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem 
megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelezı közszolgáltatás keretén belül, 
illetve e rendeletben meghatározott módon történı égetéssel kell gondoskodni. 
 
(8) Lakótelepeken, társasházak területén a zöld hulladék égetése tilos. 
 
(9) Családi és kertes házaknál zöld hulladékot égetni csak március 1. és április 30. valamint 
szeptember 1. és november 30. között keddi és pénteki napokon lehet 9 és 18 óra között. A 
füstképzıdés csökkentése érdekében a zöld hulladékot elızetesen szikkasztani, szárítani kell, 
és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. 
 
(10) A zöld hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak 
hısugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
 
(11) A tőz ırzésérıl és veszély esetén annak eloltásáról a tőz gyújtója köteles gondoskodni. A 
tőz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tőz 
terjedése megakadályozható, illetıleg az eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet 
maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy parázs ne maradjon. 
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(12) Az égetendı hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredető valamint veszélyes 
hulladékot (mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.). 
 
(13) Mezıgazdasági termelésbıl származó egyéb zöld hulladékot belterületen égetni tilos. 
Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Külterületen, ha a mezıgazdasági termelés során 
keletkezı egyéb zöld hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetıség, az égetés csak október 
1. és május 31. között lehet, ha az illetékes minisztérium tőzgyújtási tilalmat nem rendelt el. 
Június 1. és szeptember 30. között külterületen is tilos égetni. 

3.§ 
 
A rendelet 25.§-a a következı rendelkezésekkel egészül ki: 
 
„(6) Mozgó (jármőre szerelt) hangos hirdetés és a mozgó árusítás során hangerısítı 
berendezéssel történı termék kínálat, reklámozás (a továbbiakban: mozgó hangerısítı 
berendezés üzemeltetése) munkanapokon 8 és 17 óra között, pihenı és munkaszüneti napokon 
9 és 13 óra között folytatható. (7) A üzemeltetetınek a közterület-használatra vonatkozó 
engedély iránti kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a mozgó hangerısítı berendezés 
üzemeltetése a környezeti zaj-, és rezgésterhelésre vonatkozó jogszabályokban1 meghatározott 
határértékeket nem lépi túl. 
 
(8) Tilos mozgó hangerısítı berendezés álló helyzetben történı üzemeltetése.” 
 

4.§ 
 
A rendelet 29.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: 
 
„ (1) Aki – amennyiben más jogszabályi rendelkezést nem sért – e rendelet 12.§ (4), 13.§ (2) – 
(4), 14.§ (1) – (4) és (6), 17.§ (2) – (4), 18.§ (1) – (2) és (4) – (5), a 24.§ (2) bekezdés a) 
pontja, valamint a 25.§ (3) – (8) bekezdéseinek rendelkezéseit cselekvéssel vagy mulasztással 
megszegi vagy azokat kijátssza „Helyi környezet-, illetve természetvédelmi szabálysértés”-t 
követ el, és harmincezer forintig terjedı bírsággal sújtható.” 
 
 

5.§ 
 
Ez a rendelet 2009. december 28. napjával lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ribányi  József                                                         Gulyásné dr. Könye Katalin  
              polgármester                                                                            aljegyzı 
 
 
                                                 
1ld.  93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 
  27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

31/2009. (XII. 28.) számú 
önkormányzati rendelete 

a helyi autóbusz-közlekedés díjáról 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi autóbusz-
közlekedésben alkalmazandó 
hatósági árról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

(1) Tamási város közigazgatási területén a helyi utazásra jogosító mentjegyek – 
biztosítást és az általános forgalmi adót is magába foglaló – ára: 

 
                                              a)  menetjegy                                              150 Ft/db, 
                                              b)  egyvonalas havi bérlet                         2850 Ft/db, 
                                              c)  összvonalas havi bérlet                        3360 Ft/db, 
                                              d)  tanuló, nyugdíjas havi bérlet               1025 Ft/db. 
 

(2) A negyedéves idıszakra érvényes bérletek ára a havi bérletek árának háromszorosa. 
 
 

2.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2009. december 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 
1. napjától kell alkalmazni, és egyidejőleg a helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 
15/2009. (VII.1.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 
 
 
                 Ribányi  József                                                               Gulyásné dr. Könye Katalin 
                   polgármester                                                                                 aljegyzı 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

34/2009. (XII. 28.) számú 
önkormányzati rendelete 

 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-Testületének  

a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú   
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 
helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Aör.) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
Az Aör. 1.§ (3) bekezdése, valamint a 3/F.§, a 3/G.§ és a 3/H.§ hatályát veszti. 
 

2.§ 
 

Az Aör. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következı lép: 
 
„(1)Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel (Htv. 
52.§ 22. pont), csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével (Htv. 52.§ 36. pont), a közvetített 
szolgáltatások (Htv. 52.§ 40. pont) értékével, az anyagköltséggel (Htv. 52.§ 37. pont), továbbá az 
alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével (Htv. 
52.§ 25. pont). Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett 
tevékenységbıl származik.” 

3. § 
 
Az Aör. 7.§-a helyébe a következı lép, a 8.§ hatályát veszti: 
 
„7.§ Az adóelıleg megállapítása és megfizetése a Htv. 41.§ és 42.§-ainak vonatkozó rendelkezései 
alapján történik.” 

4.§ 
 
Az Aör. 20.§ (3) bekezdése, a 22.§ (2)-(3) bekezdései, az 5.§ a/-c/ pontjai és a 6.§ a/ pontja 
hatályát veszti, a 6.§ b/ pontja helyébe a következı lép: 
 
„b/ az (5) bek. d/ pontja esetében a megszőnés, illetıleg a kötelezettség megszőnésének napjától kell 
számítani.” 

5.§ 
 
Az Aör. 1. számú melléklete hatályát veszti. 
 

6.§ 
Az Aör. 26.§-a helyébe a következı lép: 
 
„ A helyi adózással összefüggı és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Art. és a Htv. 
szabályait kell megfelelıen alkalmazni.” 
 

7.§ 
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Ez a rendelet 2009. december 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-tıl kell 
alkalmazni. 
 
 
 

                     Ribányi  József                                                             Gulyásné dr. Könye Katalin 
                            polgármester                                                                           aljegyzı 
 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

33/2009. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete 
a közterületek  használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1. § 
 

A közterületek használatáról szóló 10/2004.(X.9.) számú önkormányzati rendelet 1. 
számú (A közterület-használat nettó díjai) melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. 1. b) pontja (hirdetı-berendezés, reklám-, cím vagy cégtábla elhelyezése) díj 
mértéke oszlopban a korábbi „530 Ft/ m²/hó” helyébe „560 Ft/m2/hó” lép; 

 
2. 2. pontja (Önálló hirdetı-berendezés és reklámhordozó, mobil figyelemfelhívó 

(un. „A”) tábla) díj mértéke oszlopban a korábbi „910 Ft/m2/hó” helyébe „960 
Ft/m2/hó”, valamint a (közterület légterében kifeszített önálló hirdetı berendezés 
elhelyezése) díj mértéke helyébe a korábbi „960 Ft/ m2/hó” helyébe „1000 Ft/ 
m2/hó” lép; 

 
3. 9. pontban (Reklámhordozó, reklámberendezés) a díj mértéke a korábbi „690 Ft/ 

m2/hó” „730 Ft/ m2/hó”összegre módosul. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2009. december 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
 
 
 

            Ribányi József                              Gulyásné dr. Könye Katalin  
                               polgármester                                             aljegyzı 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
35/2009.(XII.28.) számú 
önkormányzati rendelete 

a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009.(III.2.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tamási Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 
4/2009. (III. 2.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 

1. § 
 
 

(1) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr.6-11. számú melléklete helyébe e rendelet 4-9. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.16. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 

 
2. § 

 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 
 Ribányi József     Gulyásné Dr.Könye Katalin 
  polgármester       aljegyzı 
 

______________________________________ 
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Melléklet: 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

2010. ÉVI 

MUNKATERVE  

 
A 2010. JANUÁRI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 

 
II.  A helyi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt célok 

meghatározása. 
Elıadó: a polgármester 

Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi bizottság. 
 

III.  A Tőzoltóparancsnokság teljesítménykövetelményi alapját képezı fı célkitőzések 
meghatározása. 
Elıadó: a polgármester 

Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi bizottság. 

IV.  Vízkár-elhárítási terv jóváhagyása 
Elıadó: a polgármester 

Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 
 

 
A 2010. FEBRUÁRI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 

 
II.  A Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítása. 

 Elıadó: a polgármester 

 A testület felkéri a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi, az ügyrendi, és a 
 humánpolitikai bizottságait, hogy a 2010. évi költségvetés összeállításában vegyenek 
 részt és az elıterjesztést együttes bizottsági ülésen véleményezzék. 

 
 
III. Tájékoztató az önkormányzati testületi szervek munkájának törvényességi 
helyzeté- 
        rıl. 
         Elıadó: a jegyzı 

 Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi bizottság. 
 

     IV. Bizottsági jelentés a 2009. második félévi testületi határozatok végrehajtásáról. 
 Elıadó: az ügyrendi bizottság elnöke 

     Az elıterjesztést megtárgyalja: az ügyrendi bizottság. 
 

 
 
A 2010. MÁRCIUSI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 
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II.  Beszámoló a 2009. évi adóügyi feladatok ellátásáról, az adóbevételek 
teljesítésérıl. 

 Elıadó: a jegyzı 

 Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 
 

III.  A „Tamási Gimnáziumért” Közalapítvány beszámolója 2009. évi mőködésérıl és 
gazdálkodásáról. 

 Elıadó: a kuratórium elnöke 

 Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi, valamint a pénzügyi, városfejlesztési és   
idegenforgalmi bizottság. 

 
 

IV.  Tanköteles korú tanulók beiratkozási rendjének meghatározása. 
 Elıadó: a polgármester. 

 Az elıterjesztést véleményezi: a humánpolitikai bizottság. 
 

V. Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Elıadó: a polgármester. 

 Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi bizottság. 

 
 

 
 A 2009. ÁPRILISI KÉPVISEL İ-TESTÜLETI ÜLÉS 

 
II.  A Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról beszámoló. 

Elıadó: a polgármester 

Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 
 

III.  Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról. 
Elıadó: az igazgatási osztály vezetıje 

 Az elıterjesztést véleményezi: a humánpolitikai bizottság 
 

IV.  Beszámoló a „Tamási Városért” Közalapítvány 2009. évi mőködésérıl és 
gazdálkodásáról. 
Elıadó: a kuratórium elnöke 

Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi, valamint a pénzügyi, városfejlesztési és 
idegenforgali bizottság. 
 

V. Pénzbeli támogatásokról döntés. 
 Elıadó: a polgármester 

Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 
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VI.  Sportegyesületek támogatása és tájékoztató munkájukról. 
 Elıadó: a polgármester és a sportegyesületek vezetıi. 

Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi, 
valamint a humánpolitikai bizottság. 

 
A 2010. MÁJUSI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 

 
II.  Beszámoló a Városi Rendırkapitányság munkájáról, a közrend és közbiztonság 

helyzetérıl. 
Elıadó: a városi rendırkapitányság vezetıje 
 

 
III.  Beszámoló a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény 2009. évi átfogó 

munkájáról. 
 Elıadó: a fıigazgató 

 Az elıterjesztést véleményezi: a humánpolitikai bizottság. 

 
IV.  Beszámoló az Építı és Városüzemeltetı Kft. munkájáról, a 2008. évi 

gazdálkodásáról valamint tájékoztató a 2009. évi lakásgazdálkodásról 
Elıadó: a Kft. ügyvezetıje 

Az elıterjesztést megtárgyalja: a pénzügyi, valamint a városfejlesztési és 
idegenforgalmi bizottság. 

 
VII.  Beszámoló a Tamási Innovációs Központ Nkft. munkájáról és a 2009. évi gazdál-

kodásáról. 
Elıadó: az Nkft. ügyvezetıje 

Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 

   
A 2009. JÚNIUSI KÉPVISELİ TESTÜLETI ÜLÉS 

 
II.  Tájékoztató a Tamási Közös Víz-és Csatornamő Kft. 2010. évi gazdálkodásáról 

 Elıadó: a Kft. ügyvezetıje 
 Az elıterjesztést véleményezi a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 
 

III.  Tájékoztató a 2009. évi közbeszerzési eljárásokról. 
 Elıadó: a jegyzı  
 Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi bizottság 
 

IV.  Polgármester beszámolója a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett munkájáról. 

 Elıadó: a polgármester 

 Az elıterjesztést megtárgyalja: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 

 
A 2010. AUGUSZTUSI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 
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II.  Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elsı félévi 
végrehajtásáról. 
Elıadó: a polgármester 
 
A testület felkéri: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottságát, hogy a 
félévi gazdálkodást ellenırizze, az elıterjesztést véleményezze, és megállapításait 
terjessze a képviselı-testület elé. 
 

III.  Bizottsági jelentés a 2010. év elsı félévi képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
Elıadó: az ügyrendi bizottság elnöke  
Az elıterjesztést véleményezi: az ügyrendi bizottság. 
 

IV.  A Gemenc Volán Zrt. közszolgáltatásának értékelése 
Elıadó: a vezérigazgató 

   Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 
 

V. A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
döntés 
Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi, 
valamint a humánpolitikai bizottság. 

 
A 2010. SZEPTEMBERI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 

 
II.  Beszámoló az Önkormányzati Hivatásos Tőzoltóparancsnokság munkájáról és az 

illetékességi terület tőzvédelmi helyzetérıl. 
 

Elıadó: a tőzoltóparancsnok 

 
III.  A polgármester beszámolója a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok 

Közoktatási Társulásában végzett munkájáról 
   Elıadó: Ribányi József polgármester  

 
Az elıterjesztést véleményezi: a humánpolitikai bizottság. 
 

A 2010. OKTÓBERI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 
 

II.  Beszámoló a képviselı-testület feladat-és hatáskörébıl a polgármesterre 
átruházott szociális, egészségügyi feladatok ellátásáról. 
Elıadó: az igazgatási osztály vezetıje 
Az elıterjesztést véleményezi: a humánpolitikai bizottság. 
 

III.  Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének elfogadása 
Elıadó: Gulyásné dr. Könye Katalin aljegyzı 
Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 
 

IV.  Környezetvédelmi állapotjelentés és a cselekvési program értékelése -2010. 
Elıadó: a polgármester  
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Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 

A 2009. NOVEMBERI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 
 

II.  Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed 
éves helyzetérıl. 
Elıadó: a polgármester 
 
A testület felkéri a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottságát, hogy a 
háromnegyed éves gazdálkodást ellenırizze, az elıterjesztést véleményezze, és 
megállapításait terjessze a képviselı-testület elé. 

 
III.  A Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének koncepciója. 

Elıadó: a polgármester  
 
Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 
 

IV.  A polgármester beszámolója a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulásában végzett munkájáról 

   Elıadó: Ribányi József polgármester  
 

Az elıterjesztést véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 

A 2010. DECEMBERI KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉS 
 

II.  Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról tájékoztató. 
Elıadó: a polgármester 
A tájékoztatót véleményezi: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi, valamint a 
humánpolitikai bizottság. 
 

III.  A Városi Önkormányzat 2011. évi egységes szerkezetbe foglalt munkatervének 
megállapítása. 
Elıadó: a polgármester  
Az elıterjesztést véleményezi: valamennyi bizottság. 
 

IV.  Beszámoló Tamási Város 2010. évi nagy rendezvényeirıl. 
Elıadó: a Városi Mővelıdési Központ igazgatója 
A beszámolót véleményezi: a humánpolitikai bizottság. 
 

V. Polgármester beszámolója a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi 
Társulásban végzett munkájáról. 

 Elıadó: a polgármester 

 Az elıterjesztést megtárgyalja: a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi 
bizottság. 

 
Impresszum: 

 
Tamási Közlöny 

 
Tamási Város Önkormányzatának Hivatalos Lapja, a 8/2003. 

(IV. 6.) számú rendelet 30. § (3) bekezdése alapján. 
Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


