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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendelet .................................................................................. 6. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 72/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 68 és a 69/2011. (V. 25.) számú 
lejárt határidej ő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 73/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Közös Víz-és 
Csatornamő kft. 2010. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 74/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. §-a alapján 
megtárgyalta a polgármester beszámolóját a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok 
Közoktatási Társulásban végzett valamint a társulás munkájáról, és azt elfogadja. 

2011. június 30.              III. évfolyam 6. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 75/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a pénzügyi osztály 
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 76/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát 
az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap európai kezdeményezéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, azzal hogy Tamási 
Város Önkormányzata mind a három kritériumot teljesíteni vállalja. 
 
Határid ı: 2011. június 30. 
Felelı: polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 77/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı Testülete engedélyezi a 2011-2012. 
tanévtıl a Kt. 3. számú melléklet, II. rész 7. pont és Kt. 3. számú melléklet, II. rész 8. 
pont szerint a maximális osztálylétszám illetve csoportlétszám túllépését. 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 78/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde nevő intézményt 
az alábbi okirattal – 2011. június 30. napjával – jogutódlással megszünteti: 

 
A Tamási Városi Önkormányzat 

Városi Bölcsıde nevő intézményének 
MEGSZÜNTETİ/ÁTALAKÍTÓ OKIRATA 

 

1. A költségvetési szerv neve: Városi Bölcsıde 

2. A költségvetési szerv székhelye: 7090 Tamási, Béri Balogh Ádám u. 1-3. 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladat (szakágazat): 889110 bölcsıdei ellátás, 

ellátja az 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ban meghatározott feladatokat. 

4. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye: Tamási Város 

Önkormányzati Képviselı-testülete, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 

Megszüntetı szerv neve és székhelye: Tamási Város Önkormányzati Képviselı-

testülete, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 

5. Fenntartója:  Tamási Város Önkormányzata, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 

6. Engedélyezett férıhelyszám: 34 fı. 

7. alaptevékenysége - 2009. december 31. napjáig: 

 85321-1  Bölcsıdei ellátás (alapvetı szakfeladat) 
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kiegészítı tevékenysége - 2009. december 31. napjáig: 75195-4 Szociális, 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 
körében: családi  napközi, nappali felügyelet 
 

8. Alaptevékenysége – 2010. január 1. napjától: 

  Alaptevékenysége: 

   889101bölcsıdei ellátás 
  889102 családi napközi, 
 889108 gyermekek egyéb napközbeni ellátása, 
 889109 gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
  562917 munkahelyi étkeztetés 
 841401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 

9. Gazdálkodási jogkör: 
 
- önállóan mőködı költségvetési szerv, meghatározott szellemi és fizikai (technikai) 
támogató tevékenységeit (ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági feladatait) a 
Tamási Városi Polgármesteri Hivatal (önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv) látja el. 

10. Gazdálkodási jogköre: elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. 

11. Mőködési köre: Tamási város közigazgatási területe 

12. Vállalkozási tevékenysége: nincs 

13. Vezetıjének kinevezése, megbízása választási rendje: A képviselı-testület – 

pályázat alapján – a jogszabályban elıírt képesítési követelményeknek megfelelı 

vezetıt bíz meg határozott idıre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben foglaltak szerint. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megnevezése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
15. A feladatellátást szolgáló vagyon köre: Tamási, Béri Balogh Ádám u. 1-3.; 

tamási 694/10 hrsz. alatt. 

16. törzsszám: 419846 

17. Megszüntetés jogcíme, oka: az intézmény jogutódlással szőnik meg, közfeladat 

ellátása más szervezeti keretek között hatékonyabban ellátható. Jogutódja a Tamási és 

Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

(továbbiakban: TONIEPSZ). Címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 38-40. 

18. Az megszüntetett költségvetési szerv közfeladatainak jövıbeni ellátása: 

   A Városi Bölcsıde által ellátott feladatokat 2011. július 1. napjától a TONIEPSZ 

telephelyeként látja el. 

19. A megszőnı szerv vagyona: 
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A Városi Bölcsıde jogutóddal történı megszőnésével a megszüntetett intézmény 

vagyona valamint a használatába adott vagyon – ideértve a vagyoni jogokat és 

kötelezettségeket is – feletti rendelkezési jog 2011. július 1. napjától a jogutód 

TONIEPSZ intézményre száll át. A vagyon feletti rendelkezési jogkör korlátozott, mely 

kiterjed a Városi Bölcsıde mint tagintézmény (telephely) eszközeinek rendeltetésszerő 

használatára, a mőködése során elhasználódott, illetıleg feleslegessé vált tárgyi 

eszközök – kivéve ingatlan – értékesítésére. Megszüntetett intézmény valamennyi joga 

és kötelezettsége a jogutód szervre száll.  

20. A megszőnı szervnél foglalkoztatottak: 

A Városi Bölcsıdében dolgozók további foglalkoztatásáról a jogutód gondoskodik. 
 

Határid ı: 2011. június 30.  

Felelıs: polgármester és jegyzı 

 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 79/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. megtárgyalta a Tamási környéki kerékpárút hálózat egyes hiányzó elemeinek 

megvalósítása tárgyú tervezési szerzıdést és azt a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. a tervezési díj összegét a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja, 
3. felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 80/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a társulási megállapodás 

módosítását megtárgyalta és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
formájában jóváhagyja; 

 
2. támogatja Iregszemcse Község Önkormányzatának csatlakozási szándékát, s 

hozzájárul ahhoz, hogy Iregszemcse Község Önkormányzata 2011. július 1. nappal 
tagként felvételre kerüljön a tag önkormányzatok közé,  

 
3 .  felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására 

 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 81/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 124/2010. (IX. 28.) számú képviselı-
testületi határozatát kiegészíti azzal a ponttal, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy az ÉVÜ 
Kft. a KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel 
(KIÚT Nkft., székhely: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15., képviseli: Keller Anikó ügyvezetı) 
kötött 2 éves határozott idıtartamú bérleti szerzıdésének hatálya alatt a Tamási, 
Szabadság u. 28. szám alatti ingatlan tekintetében a bevételeit és költségeit saját 
bevételei és költségei között tarthassa nyilván.  

 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: az ÉVÜ Kft. ügyvezetıje 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 82/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
– figyelemmel az 1990. évi LXV. törvény 92/A.-92/C. §-aira – az Alfa Karil Auditor Kft-
vel (képviseli: Dr. Kósáné Hetesi Ildikó könyvvizsgáló, 7300 Komló, Kossuth L. u. 83.) 
2011. július 1. napjától 2012. június 30-ig határozott idıre szóló könyvvizsgálói 
megbízást az önkormányzat nevében megkösse, a 2011. évi egyszerősített beszámoló 
könyvvizsgálati feladatainak ellátásával kapcsolatos könyvvizsgálói díjat 70.000,- 
Ft+ÁFA/hó (840.000,- Ft + ÁFA/év) összegben határozza meg. 
 
Határid ı: 2011. július 31. 
Felelıs: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
15/2011.(VII. 4.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésérıl szóló 

6/2011.(III.1.) 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 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (III.1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 
 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés a) pontjában írt tárgyévi költségvetési bevétel 3.635.712 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevétel 1.747.425 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevétel 1.888.287 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt tárgyévi költségvetési kiadás 4.059.113 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadás 1.936.968 E Ft-ra, 

személyi jellegő kiadások 874.270 E Ft-ra, 
munkaadókat terhelı járulékok 226.943 E Ft-ra, 
dologi jellegő kiadások 661.629 E Ft-ra, 
támogatások, pénzeszközátadás 148.453 E Ft-ra, 
mőködési célú tartalékok elıirányzata 11.071 E Ft-ra, 

bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadás 2.122.145 E Ft-ra, 
beruházások elıirányzata 1.908.671 E Ft-ra 
egyéb kiadások, támogatások elıirányzata 193.455 E Ft-ra, 
felhalmozási céltartalék 20.019-ra, 

 c) pontjában írt költségvetési hiány 423.401 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 189.543 E Fr-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiány 233.858 E Ft-ra 
 d) pontjában írt elızı évi felhasználható tervezett pénzmaradvány 398.415 E Ft-ra, 

da) pontjában írt a d.) pontból a mőködési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) 
pénzmaradvány 8.628 E Ft-ra módosul. 

 
(2) A Ktr. 8. § (1) bekezdés a) pontjában írt általános tartalék 9.482 E Ft-ra 
 b) pontjában írt mőködési céltartalék 1.589 E Ft-ra, 
 c) pontjában írt felhalmozási céltartalék 20.019 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt beruházási céltartalék 20.019 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

(1) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr.6-7. számú melléklete helyébe e rendelet 4-5. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.9-11. számú melléklete helyébe e rendelet 6-8. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 

3. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester        aljegyzı 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

16/2011. (VI. 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 2011. június 30. napján lép hatályba. 
 
 

Ribányi József           dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester            aljegyzı 

 
 
Kihirdetve: Tamási, 2011. június 30. napján. 
              dr. Vanya-Szabó Ágnes  
                             aljegyzı 
 
Melléklet  a 8/2011. (III. 1.) számú önkormányzati rendelethez: 

 
 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 

a./ TONIEPSZ - Városi Bölcsıdében 
 - reggeli: 39,00+ ÁFA/fı 
 - tízórai:  17.00 Ft+Áfa /fı 
 - ebéd:             187,00 Ft +Áfa/fı 
 - uzsonna: 51,00 Ft +Áfa/fı 
 Összesen:          294,00 Ft +ÁFA /fı/nap 
 
b./ TONIEPSZ – Tamási Aranyerdı Tagóvodában: 

- tízórai:  39,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             140.00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna: 40,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           219,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
c./ TONIEPSZ – Würtz Ádám Általános Iskolában: 
 - ebéd:             218,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           218,00 Ft+ÁFA /fı/nap 

 
e./ TONIEPSZ – Tamási Általános Iskola és Gimnázium intézményegység középiskolai 
tagintézménye 9-13. évfolyamán: 

- reggeli:          129,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:            260,00 Ft+ÁFA /fı 
 - vacsora:          196,00 Ft+ÁFA /fı 
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 Összesen:         585,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
f./ TONIEPSZ   – Tamási Általános Iskola és Gimnázium intézményegység középiskolai 
tagintézménye 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 


