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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott munkaterv 
szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 1/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 155/2010. (XI. 25.), valamint a 169/2010. (XII. 
22.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja.   
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Ktv. 34. § (3) bekezdése alapján a helyi 
köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2011. évi célokat – a polgármester 
javaslata alapján – az alábbiak szerint állapítja meg: 

- Az önkormányzat költségvetési mőködıképességének megırzéséhez, a költségvetés 
egyensúlyának javításához hozzájáruló hivatali intézkedések megtétele. 

- A hivatali ügyintézés szakszerőségének, jogszerőségének humánusságának a megırzése, 
növelése; 

- A hatósági munka színvonalának megırzése, lehetıségek szerinti növelése. 
- A körzetközponti és kistérségi feladat- és hatáskörökbıl adódó és a 2011-es évben 

növekvı hivatali feladatoknak – a körülményekhez igazodó – törvényes és jó szakmai 
színvonalú végzése. 

- A törvényesség és az ügyintézési határidı, a módosított Ket. elıírásainak maradéktalan 
betartása a hivatali munka valamennyi területén. 

- A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése. 
- A képviselı-testület által hozott döntések végrehajtása. 
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- Az önkormányzat testületének és bizottságainak, valamint a képviselık munkájának 
segítése. 

- A településfejlesztéssel, beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos hivatali feladatok 
teljesítése. 

- Pályázati lehetıségek maradéktalan kihasználása. 
- A lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelése. 
- A hivatal minıségirányítási rendszerének mőködtetése. 
- Az önkormányzati adóterv teljesítése. 
- A köztisztviselık szakmai felkészülésének, képzésének további javítása. 
- Az önkormányzati intézményrendszer jogszerő mőködésének biztosítása. 
- Az e-ügyintézésre való felkészülés elısegítése. 
- Foglalkoztatottság javítása, közhasznú foglalkoztatás lehetıségének maximális 

kihasználása.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzıt, hogy az egyéni teljesítmény-
követelményket – a meghatározott célok alapján – állapítsa meg, és annak teljesítését a 
köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben elıírt módon értékelje. 
 
Határidı:  - az egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 30 nap. 
                 - a teljesítményértékelésre 2011. december 31. 
 
Felelıs: - a jegyzı egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése 

vonatkozásában a polgármester, 
- a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése 
vonatkozásában a jegyzı. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 3/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási város Önkormányzatának Képviselı Testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 2007. évi módosítása alapján megtárgyalta és elfogadja Tamási Városkörnyéki 
Önkormányzatok Közoktatási Társulásában résztvevı települések közös Munkaerıgazdálkodási-
tervét. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 4/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási város Önkormányzatának Képviselı Testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (7) bekezdése és a 102. § (2) d) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja Tamási 
Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásában résztvevı települések közös 
Önkormányzati Minıségirányítási Programját. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 5/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- megtárgyalta a 2010. október 15-ei alakuló üléssel kapcsolatosan a Tolna Megyei 
Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételt és azt tudomásul veszi; 

- a jövıben a zárt ülés tartására vonatkozó szabályok (Ötv. 12.§ (4)) szerint jár el; 

- a 132/2010. (X. 15.) számú határozathoz kapcsolódóan az alpolgármester tiszteletdíjával 
kapcsolatos nyilatkozat beszerzését pótolja. 

 
Határidı: a tájékoztatásra 2011. január 31. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 6/2011. (I. 20.) számú határozata: 



 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a bevételek nem idıarányos 

realizálódása miatt felmerült likviditási problémák áthidalására, a közszolgálati és 
államigazgatási feladatai folyamatos mőködtetésének biztosítása érdekében 200.000.000,- 
Ft (likviditási célú) folyószámlahitel-keret  igénybevételérıl dönt. 
A hitelkeret futamideje a szerzıdés aláírásától számított egy év. 

 
2. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzforgalmi folyószámláját csak egy banknál 

vezetheti, a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az Erste 
Bank Nyrt-vel, mint számlavezetı bankkal folytassanak tárgyalásokat a fenti hitelkeret 
felállításáról és a kapcsolódó hitelszerzıdést és biztosítéki szerzıdés(eke)t az 
önkormányzat nevében írják alá. 

 
3. Az önkormányzat vállalja, hogy költségvetésében a hitel és kamatai törlesztését betervezi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 7/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
(OFA) által kiírt KSZM-11221/2011 Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatásának 
támogatására pályázatot nyújt be 1 fı középfokú végzettségő 6 órás részfoglalkoztatású személy 
alkalmazására, havi bruttó 86.500 Ft bér + járulékra. 

A foglalkoztatás idıtartama 6 hónap 2011. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart. 

A közfoglalkoztatás szervezı feladata a közfoglalkoztatás  szervezése, a munkavégzés 
koordinálása, felügyelete, a foglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése. 

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívásban foglaltak szerinti 
pályázat benyújtására, a munkaszerzıdés megkötésére. 
 

Határidı a pályázat benyújtására: 2011. február 18. 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 8/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. akként dönt, hogy a 2008-ban létrehozott Tamási Város Ifjúsági Párbeszéd Rendszerét 
továbbra is fenntartja, de kiegészíti és ezzel továbbfejleszti azzal, hogy a párbeszéd 
rendszer keretei között tartott ülésekre egy tagot, az oktatási, közmővelıdési és 
külkapcsolatokért felelıs ügyintézıt delegálja, 

2. felkéri az ifjúsági referens, hogy az ülések idıpontjáról a delegált tagot minden esetben 
értesítse. 

 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: a 2. pontért az ifjúsági referens 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2011. (I. 20.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Tamási Város Ifjúsági 
Koncepcióját és Cselekvési Tervét, és a melléklet szerinti tartalommal kiegészítve felülvizsgálta és 
jóváhagyja.  
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 



 
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
1/2011. (I. 25.) 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                                              155 Ft/db, 
                                              b)  egyvonalas havi bérlet                         3000 Ft/db, 
                                              c)  összvonalas havi bérlet                        3530 Ft/db, 
                                              d)  tanuló, nyugdíjas havi bérlet               1055 Ft/db. 
 

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

2.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2011. január 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. február 1. 
napjától kell alkalmazni, és egyidejőleg a helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 31/2009. 
(XII.23.) 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                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
2/2011. (I. 25.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  

7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tamási Város Önkormányzatának a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló rendeletét, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  23. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja. 
 

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 

183,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 80 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

208,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 90 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

235,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 110 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

287,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 120 literes 
szabvány edény 

ürítési díja Tamási, 
Fornád, Kishenye 

313,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db 240 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
626,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 770 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 009,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 1100 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 869,- Ft+Áfa/ürítés 

Jelzett zsák 220,- Ft+Áfa/db 
 

 

 

2. heti kettı alkalommal történı elszállítása 
esetén fizetendı díjtételek: 

 

1 db. 70 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
141,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 80 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
161,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 90 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
182,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 110 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
222,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 120 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
242,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db 240 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
484,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 770 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
1 554,- Ft+Áfa/ürítés 

1 db. 1100 literes 
szabvány edény 

ürítési díja 
2 220,- Ft+Áfa/ürítés 

Jelzett zsák 220,- Ft+Áfa/db” 
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2. § 
 

Ez a rendelet 2011. január 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. február 1. napjától 
kell alkalmazni. 
 
 
 

Ribányi József                               Gulyásné dr. Könye Katalin  
                                   polgármester                                              jegyzı 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
3/2011. (I. 25.) számú 

önkormányzati rendelete 
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
l. § 

 
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Szoc. ör.) 12. §-a helyébe a következı lép, egyúttal az azt megelızı alcím helyébe az 
alábbi alcím kerül: 
 „Bérpótló juttatásra vonatkozó szabályok 
 
 12. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, bérpótló juttatás megállapítására való 
jogosultságának egyéb feltétele, hogy lakókörnyezete rendezett legyen. 
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmezı, illetve az ellátás 
jogosultja az általa életvitelszerően lakott lakást vagy házat 
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, 
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerő használhatóságát biztosítja, 
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá 
d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról a településtisztaságról szóló 
27/2008. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 3-4. §-ában foglaltaknak megfelelıen 
gondoskodik. 
(3) A jegyzı a bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását követı 10 napon 
belül helyszíni szemle (környezettanulmány) lefolytatása során gyızıdik meg a lakókörnyezet 
rendezettségérıl. 
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyzı 
ötnapos határidı kitőzésével felhívja a kérelmezıt, illetve az ellátás jogosultját - az 
elvégzendı tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, 
melynek teljesítésérıl ismételt helyszíni szemlén gyızıdik meg. 
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitőzött határidıig nem biztosítja, annak bérpótló 
juttatás nem állapítható meg, illetve a bérpótló juttatást meg kell szüntetni, ha a (2) 
bekezdésben foglalt feltételeknek - a felszólítás ellenére - nem tesz eleget.” 

 
2. § 

 
A Szoc. ör. 24. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
[(2) Adósságkezelési szolgáltatásba részesíthetı az a személy, akinek] 
„ a) adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem éri el 
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aa) a (3) bekezdés a) pontja esetében a négyszázezer forintot, 
ab) a (3) bekezdés b) pontja esetében a nyolcszázezer forintot, és 
b) fennálló tartozása a kérelem benyújtását megelızı 18 hónapban legalább hat havi, vagy 
közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatás kikapcsolták, ” 
 

3. § 
 

A Szoc. ör. 24. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Az adósságkezelési szolgáltatás során adósságnak minısül 
a) a közüzemi díjtartozás közül a gáz- és áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, 
szemétszállítási díjtartozás, 
b) a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl, illetve abból átváltott szabad 
felhasználású kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék.” 
 

4. § 
 

A Szoc. ör. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósság 75 %-át és 
összege  
a) a 24. § (3) bekezdésének a) pontja alapján legfeljebb háromszázezer forint, 
b) a 24. § (3) bekezdésének b) pontja alapján legfeljebb hatszázezer forint lehet.” 
 

5. § 
 
A Szoc. ör. 28. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) Az ápolási díj összege az (1) bekezdésben foglalt esetben az éves központi költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.” 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet 2011. január 25. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybelépésével egyidejőleg hatályát veszti a Szoc. ör. 14. § (3)-(5) 
bekezdése. 
 
 
 

Ribányi József    Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester                      jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 

 
 
 


