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

Rendelet .................................................................................. 7. oldal 

Mellékletek ........................................................................... 12. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 15-én megtartott 
rendkívüli képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 88/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta „A szociális földprogramról 
szóló önkormányzati rendelet és a szociális földprogramok mőködtetésének támogatására 
kiírt pályázathoz való csatlakozás” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete szociális földprogramot indít és  

pályázatot nyújt be a Wekerle Sándor alapkezelıhöz a szociális földprogramok 
mőködtetésének támogatására kiírt SZOC-FP-11 kódszámú pályázatra, a szociális 
földprogramhoz szükséges egy darab 8*30 m-es fóliasátor és egy 8,4*2 fm-es palánta 
nevelı melegágy megépítése költségeinek fedezetére, összesen 1.918.281 Ft összegre, 
továbbá az illetékes munkaügyi központnál ugyanezzel a céllal 6 fı 10 hónapos 
foglalkoztatására. 

2.) A képviselı-testület a pályázathoz szükséges pénzeszközöket elızetesen is 
rendelkezésre bocsátja a 2011. évi költségvetése terhére. 

  
Határidı: 2011. augusztus 17. 
Felelıs: polgármester 

2011. szeptember 1.              III. évfolyam 7. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 89/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. megtárgyalta a Tamási, Móricz Zs. ltp. 8. szám alatti társasház önálló hıszolgáltatás 

kialakítására vonatkozó kérelmét, s azt támogatja. 
2. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hıszolgáltatás kialakításához szükséges 

anyagi fedezet érdekében a társasház hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-nél a 
tulajdonát képezı 11 lakás és a gyógyszertár vonatkozásában a jelen elıterjesztés 
mellékletét képezı törlesztı részletek mellett, 

3. a Fagyöngy Patika vonatkozásában felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalást a MAGNE Bt. bérlıvel a bérleti díjnak a hitel törlesztı 
részletével, azaz 31 536,- Ft összegő emelésérıl,  

4. a 3. pontra tekintettel felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerzıdés 
módosítását a Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságának véleményét 
követıen aláírja, 

5.  utasítja az Építı és Városüzemeltetı Kft. ügyvezetıjét, hogy az önkormányzatot 
terhelı fizetési kötelezettséget a lakásgazdálkodásból származó bevételei terhére 
teljesítse. 

 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Építı és Városüzemeltetı Kft. ügyvezetıje 

 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 90/2011. (VIII. 15.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. dönt arról, hogy az AQUAPLUS Kútfúró, Kútjavító és Vízépítı Kft-vel (6762 
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) közbeszerzési eljárás eredményeként 2009. május 15. 
napján megkötött „Ability fürdıfejlesztés Tamásiban” tervezıi-kivitelezıi szerzıdés 
módosítását elfogadja a következı kiegészítéssel:   

„A Vállalkozó a fent nevezett szerzıdésmódosításban rögzített kötbér tartozását elismeri, 
utóbb azt nem vitatja. A Felek rögzítik, hogy a tartozás elismert, egynemő, lejárt 
követelésnek minısül, így a Megrendelı a Kbt. 306/A.§ (5) bekezdése alapján jogosult azt 
a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a részére fizetendı vállalkozói 
díjba beszámítani”; 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás és a hozzá kapcsolódó 
dokumentumok aláírására, felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdés módosítás 
tartalmáról az AQUAPLUS Kútfúró, Kútjavító és Vízépítı Kft.-vel tárgyaljon, akként, 
hogy szerzıdésesben foglaltaknál az önkormányzatra nézve kedvezıbb feltételekkel 
kerüljön megkötésre a szerzıdés.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 91/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 86.; a 90.; a 109/2010. (VI. 30.), a 
145/2010. (XI. 4.), a 20.; a 29/2011. (II. 24.); a 40.; a 41/2011. (III. 30.); az 56/2011. (IV. 
27.); a 63/2011. (V. 13.); a 70.; a 71/2011. (V. 25.); valamint a 76.; a 78.; a 79.; a 80..; a 82.; 
a 83.; a 87/2011 (VI. 29.) és a 90/2011. (VIII. 15.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi 
határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 92/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban elıírt, 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 93/2011. (VI. 29.) számú határozata: 

− Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú 
határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2011. évi elsı félévi 
testületi határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadta; 

− a 25/2011. (II. 27.) számú határozat végrehajtási határidejét 2011. október 31. napjáig 
meghosszabbítja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 94/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Gemenc Volán Zrt. 
közszolgáltatásának értékelésérıl szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 95/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1.) a 2012. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
2.) a 2012. 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 2012. 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: 2012. évi költségvetés benyújtása, 
                            a   3/b.) pontban: folyamatos 
    Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 96/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Városkörnyéki 
Önkormányzatok Közoktatási Társulásának Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, s azt a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 97/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási és Környéke Nevelési és 
Oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának 5. pontjának 
elsı három francia bekezdését akként módosítja, hogy a korábbi 5. pont elsı három francia 
bekezdésének helyébe az alábbi francia bekezdések lépnek:  

- „Óvodai és bölcsıdei intézményegység tagintézményei: 
Tamási „Aranyerdı” Tagóvoda és Bölcsıde, 7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3. 
Regölyi Tagóvoda, 7193 Regöly, Rákóczi utca 12. 
Szakályi Tagóvoda, 7192 Szakály, Szabadság utca, 151/a. 
Nagykónyi Tagóvoda, 7092 Nagykónyi, Nagy utca 95. 

 
- Összetett iskolai intézményegység: 

Tamási Általános Iskola és Gimnázium Würtz Ádám Általános Iskolája (székhely)  
7090 Tamási Szabadság u. 38-40. 
Feladat-ellátási hely: Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri Balogh Ádám 

Gimnáziuma és Kollégiuma 7090 Tamási Bezerédj u. 1. 
- Általános iskolai tagintézményei: 
 Regölyi Tagiskola, 7193 Regöly, Rákóczi F. u. 1. 
 Szakályi Tagiskola, 7192 Szakály, Kossuth L. u. 3. 

Nagykónyi Tagiskola, 7092 Nagykónyi, Iskola u. 315.” 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester, egységes szerkezetbe foglalásért az aljegyzı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 98/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 20/B § alapján - a melléklet szerinti tartalommal - 
nyilvános pályázatot ír ki a Városi Mővelıdési Központ igazgatói munkakörének 
betöltésére, a jogszabályban elıírt feltételekkel. 

2. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 20/B. § alapján – a melléklet szerinti tartalommal - 
nyilvános pályázatot ír ki a Könnyő László Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Győjtemény igazgatói munkakörének betöltésére, a jogszabályban elıírt feltételekkel. 

3. A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati kiírásoknak a Tamási Táj 
lapban, a www.tamasi.hu, valamint a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalakon való 
megjelentetésérıl intézkedjen. 

 
Határidı: pályázatok lebírálására a novemberi testületi ülés 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 99/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 

 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó 
igény benyújtásáról 
 

1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 
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2. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı 
nyilatkozatot teszi: 
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı, 

vagy a feletti. X 
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és a …………székhelyő körjegyzıséghez tartozik.  
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. 
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.  

d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzıségi  
feltétel nem releváns. 

 
 II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011.  
 évben ilyen jogcímen 270 400 ezer forint összegő bevételt tervez. X 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó 
feltétel nem releváns.  

 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költség- 

vetési rendeletét 208 885 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg 
az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát X 

 
V. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

nem kötelezett.  
b) Az önkormányzat az Ötv .szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

kötelezett. X 
c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elfogadta. X 
d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.  
 
Határidı: 2011. szeptember 10. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 100/2011. (VIII. 31.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz - az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésükrıl szóló 10/1994. 
(V. 5.) számú rendeletének 14. §-a valamint a 18/F. §-a alapján - hogy az Építı és 
Városüzemeltetı Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 11.) a Kossuth tér 5. szám alatti 
ingatlanban (Fiatalok garzonháza) található F/8. számú, összesen 40 m² térmértékő 
lakásvonatkozásában dr. Kopcsányi Gemmával kössön bérleti szerzıdést.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: az ÉVÜ Kft. ügyvezetıje 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 101/2011. (VIII. 31) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
- hozzájárul ahhoz, hogy az Építı és Városüzemeltetı Kft. (7090 Tamási, Szabadság u. 

11.) a Móricz Zs. ltp. 8/B lépcsıház I/4. szám alatti, összesen 71 m² térmértékő lakás 
vonatkozásában Szınyi Jánossal kössön bérleti szerzıdést havi 12.000,- Ft+áfa összegő 
bérleti díj ellenében; 
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- felkéri az ügyvezetıt, hogy a bérleti szerzıdésben érvényesítse a 89/2011. (VIII. 15.) 
számú képviselı-testületi határozatban foglaltakat. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: az ÉVÜ Kft. ügyvezetıje 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 102/2011. (VIII. 31.) számú 
határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Tamási Thermál Spa 
Kft. (cg: 06-09-017310, székhely: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. ügyvezetı: Bertalan 
Balázs) telephelyéül az önkormányzat tulajdonát képezı Tamási, Hársfa utca 3. szám alatti 
ingatlan kerüljön bejegyzésre az üzemeltetıvel kötött üzemeltetési szerzıdés fennállásának 
idejéig, azaz 2035. október 31. napjáig. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
18/2011. (IX. 5.) számú önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl,  
valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 9/2011. (IV.01.) rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következı rendelet-módosítást alkotja: 

1.§. 
A rendelet 3. §-ba az alábbi (9), (11) és (12) bekezdések kerülnek beillesztésre, s a korábbi (9) 
bekezdés számozása (10) bekezdésre módosul:  
 
„(9) Tartós bentlakásos intézményi ellátás igénybe vétele esetében, 

- ha az ellátott a hónap minden napján igénybe veszi az ellátást, a megállapodásban foglaltak 
alapján megállapított havi személyi térítési díjat kell fizetnie. 

- ha az ellátott a hónap nem minden napján veszi igénybe az ellátást, a fizetendı személyi 
térítési díjat a napi jövedelme alapján megállapított napi személyi térítési díj és a gondozási 
napok számának szorzata alapján kell meghatározni és megfizetni.” 

 
„(11) Az intézményvezetı az alapszolgáltatások személyi térítési díja 10 %-áig terjedı térítési 
díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevı 
életkörülményeiben kedvezıtlen változás következett be. A kedvezıtlen változás formái különösen: 

- elemi kárt szenvedett, 
- bőncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentısen megkárosították, 
- lakásában rendkívüli esemény (pl. csıtörés) miatt súlyos kár keletkezett, 
- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos 
hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét 
átmenetileg nem tudja megfizetni. 

 
(12) Ez a térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség minimum egy, maximum három hónap idıtartamra 
adható.” 
 

  2. § 
A rendelet 4. §-nak (6) bekezdése az alábbi dılt betővel szedett résszel egészül ki: 
 
„(6) Az intézményvezetı döntése ellen az arról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül 
a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társuláshoz lehet fordulni, amely határozattal dönt a 
beutalás kérdésérıl.” 

3. § 
A rendelet 4. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki, a további bekezdések számozása ennek 
megfelelıen növekszik:  
 
„(7) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges kérdésekben, családi 
körülményeiben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény 
vezetıjének bejelenteni.” 

4. §  
A rendelet 4. §-ának (9) bekezdésnek a) és d) pontjai az alábbi dılt betős résszel egészülnek ki, 
valamint a felsorolás az alábbi f)-i) pontokkal bıvül, továbbá az alábbi (11) bekezdés kerül 
beillesztésre:    
 

„a) az ellátott, vagy törvényes képviselıje kérelmezi a megszőntetést,  
….. 
d) a térítési díj fizetésére kötelezett 3 hónapon keresztül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget 
f) az ellátott súlyosan megszegi a házirendben foglalt szabályokat, 
g) az ellátás igénybevétele 3 hónapon túl szünetel, 
h) az elhelyezés nem indokolt. 
i) másik intézménybe történı elhelyezése indokolt.” 
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 „(11) Az intézményi jogviszony a (9) bekezdésen túl az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben szőnik 
meg.” 
 

5. §  
A rendeletbe az alábbi 5., 6. és 7. §§ kerülnek beillesztésre, így a további § számozása 
értelemszerően nı.  

„5. § 
Az ellátások igénybevételének speciális szabályai  

 
(1) Tartós bentlakásos intézménybe nem vehetı fel az a személy, akirıl a lakóhelyén az 
alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségügyi állapota, 
gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg az Szt.-ben elıírt feltételeknek.  

Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében tartós bentlakásos intézmény 
esetén új felvételre csak kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdıszőrı és bakteriológiai vizsgálati 
eredmény igazolásával kerülhet sor. Meg kell tagadni az ellátását annak a kérelmezınek, aki  

- fertızı betegségben szenved, vagy kórokozó hordozó, 

- akinek egészségi állapota a közösségi együttélést súlyosan nehezíti, 

- súlyos pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved. 

 
(3) Nem veheti igénybe a nappali ellátás szolgáltatást az a személy, aki 

- Mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes 
igénybe venni a nappali ellátás szolgáltatást, 

- Fertızı beteg, vagy kórokozó hordozó, 

- Közveszélyes vagy elmebeteg, 

- Közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 

 
(4) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani. Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

a.) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 60. életévét betöltötte, 
b.) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásról 
részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és ezt háziorvosuk illetve szakorvosuk igazolja  

c.) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül, 

d.) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak tekinteni azt a 
személyt, aki fekvıbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, 
és ezt szakorvosa igazolja 

e.) hajléktalansága miatt rászorulónak tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik, 

f.) hátrányos munkaerı-piaci helyzete miatt aktív korúak ellátásában részesül. 
 

6. § 
A soron kívüli elhelyezés szabályai 

(1) Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı személy soron kívüli elhelyezésérıl az Szt. 94/B. § (2) 
bekezdése alapján dönt. Az intézmény vezetıje az ellátást igénylı személy soron kívüli elhelyezésérıl 
akkor is gondoskodhat:  

- ha az igénylı gondozását egészségügyi intézmény tovább nem biztosítja, 
- ha az igénylı ellátásról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni, 
- ha az igénylı tartósan önmaga ellátásáról nem képes gondoskodni, és nincs ápolását, 

gondozását vállaló hozzátartozója vagy más személy. 
7. §  
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Az ellátások megszüntetésének speciális szabályai  
 

(1) Az intézményvezetı azonnali hatállyal megtagadhatja az étkeztetés szolgáltatását, ismételt esetben 
pedig az ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha az ellátott: 

- az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít, 

- közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be, 

- ha étkezési igényének lemondását elmulasztja, a szolgáltató 3 nap elteltével – ha az 
igénylı kapcsolatfelvétele sikertelennek bizonyul - kezdeményezheti az ellátás 
megszüntetését. 

 
(2) A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezetı engedélyével megtagadhatja, ismételt 
esetben pedig az ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális 
gondozót munkájában szándékosan akadályozza (különösen, ha a lakásba nem engedi be, a gondozó 
testi épségét, biztonságát veszélyezteti). A segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyzıkönyvet 
köteles készíteni, amit az intézményvezetınek, és a fenntartónak haladéktalanul köteles megküldeni. 

(3) Meg kell szüntetni annak a személynek a nappali ellátását, aki: 

- fertızı beteggé vagy kórokozó hordozóvá vált, 
- közveszélyes, agresszív közösséget zavaró magatartást tanúsít, 
- közösség sérelmére szabálysértést vagy bőncselekményt követett el.” 

 
6. §  

 
A rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjából törlésre kerül Fürged település, valamint az 5. 
pontjából törlésre kerül Tamási, és az azzal kapcsolatos adatok.  

 
7. § 

E rendelet 2011. szeptember 5-én lép hatályba. 
 
 
 
Tamási, 2011. augusztus 10. 
 
 
 

Ribányi József                    dr. Vanya-Szabó Ágnes  
             Polgármester        aljegyzı 
 

 
 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
19/2011. (IX. 5.) 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.) 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
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„10. § (1) A lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély elsısorban természetbeni (pl. szociális 
célra fordítható élelmiszer-, gyógyszer-, ruha-, közüzemi-, vagy sulicsekk stb.), a temetési segély 
egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.  
(2) A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.” 

 
2. § 

 
A Szoc. ör. 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[(2) Lakásfenntartási támogatás adható méltányosságból annak a szociálisan rászoruló személynek, 
aki az Szt. 38. § (2) vagy (5) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra nem jogosult]  
„c) korhatár nélkül a tartósan beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos 
gyermekérıl egyedül gondoskodó személynek, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át és a háztartás tagjainak egyikének 
sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 
összjövedelmének és az Szt. 38. § (2a)-(2c) bekezdéseiben meghatározott fogyasztási egységek 
összegének hányadosával.” 
 

3. § 
 

A Szoc. ör. 18. § (1) bekezdésének elsı mondata helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) A 17 § (2) bekezdése alapján megállapított méltányossági lakásfenntartás esetében a 
lakásfenntartás elismert havi költsége a 2. számú mellékletében meghatározott elismert lakásnagyság, 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága és az egy négyzetméterre jutó elismert költségek 
szorzata.” 
 

4. § 
 

A Szoc. ör. 24. § (3) bekezdése az alábbi új b) ponttal egészül ki, egyidejőleg a b) pont jelölése c) 
pontra változik: 
[(3) Az adósságkezelési szolgáltatás során adósságnak minısül] 
„b) lakbérhátralék,” 
 

5. § 
 

A Szoc. ör. 49. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„49. § Tamási Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti gondoskodás keretében az alapellátást a 
Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott 
intézményekben biztosítja.” 
 

6. § 
 
A Szoc. ör. 50. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„50. § Alapszolgáltatásban 
a) a Társulásban mőködı Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: TONIEPSZ) a gyermekek napközbeni ellátását bölcsıdei, 
óvodai elhelyezés, idıszakos gyermekfelügyelet formájában az „Aranyerdı” Tagóvoda és 
Bölcsıdében, a napközis foglalkoztatást a Tamási Általános Iskola és Gimnázium Würtz Ádám 
Általános Iskolájában; 
b) a Társulás által fenntartott Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs 
Központja (a továbbiakban: Tamási és Környéke Szociális Központ) a nappali ellátással, az 
étkeztetéssel és a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat; 
c) a Tamási és Környéke Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálata a gyermekjóléti szolgáltatást és 
a helyettes szülıi hálózat mőködtetését, a Családsegítı Szolgálata a családsegítéssel kapcsolatos 
feladatokat végzi.” 

7. § 
 

A Szoc ör. az 50/B. §-t követıen a következı alcímmel és 50/C. §-sal egészül ki: 
„ Nappali ellátás 
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50/C. § A Tamási és Környéke Szociális Központ által mőködtetett Idısek Klubja a saját otthonukban 
élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvetı higiénia szükségletek kielégítésére az Szt. 65/F. §-a (1) bekezdésének a) pontja 
szerint.” 
 

8. § 
 
A Szoc. ör. 52/A. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(2) A Családsegítı Szolgálat az Szt. 37/A. § (1) bekezdése alapján a rendszeres szociális segélyre 
jogosult számára a segély folyósításának feltételeként meghatározott együttmőködésre kijelölt szerv.” 
 

9. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. szeptember 5. napján lép hatályba. 
(2) A Szoc. ör.  
a) 12. §-át megelızı alcím „Bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítı 
támogatásra” szöveg,  
b) 12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, valamint a 12. § (5) bekezdésében a „bérpótló 
juttatás” szöveg helyébe a „foglalkoztatást helyettesítı támogatás” szöveg, 
c) 12. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében a „bérpótló juttatást” szöveg helyébe a 
„foglalkoztatást helyettesítı támogatást” szöveg lép. 
(3) E rendelet hatálybelépésével egyidejőleg hatályát veszti a Szoc. ör. 56-57. §-ai és az megelızı 
alcímek. 
(4) A Szoc. ör. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 

 
Mellé

klet 

 

Elismert lakásnagyság mértéke 
 

Személyek száma Szobaszám Alapterület (m2) 

2 személyig 2 80 

3 személyig 3 90 

4 személyig 3,5 100 

5 személyig 4 110 
6 és több személy esetén 4,5 120 

 
 
 

Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
 polgármester                        aljegyzı 
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Melléklet a 96/2011. (VIII. 31.) számú képviselı-testületi határozathoz 

 
 

TAMÁSI VÁROSKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZOKTATÁSI 
TÁRSULÁSA 

TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 
SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
I.  

Bevezetı 
 

Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásának tag önkormányzatai - 
képviselı-testületeinek minısített többségi döntésével – 2011. július 1-i hatállyal társulási 
megállapodásukat módosították, melynek rendelkezései alapján, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködéseirıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
figyelembe vételével a Társulási Tanács megalkotja Szervezeti és Mőködési Szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ). A Társulási Tanács SZMSZ-e társulási megállapodás mellékletét 
képezi. 
 

II. 
A Társulási Tanács tagjai 

 
1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsnak (továbbiakban: tanács) 

8 tagja van; a tanács tagjai társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Egyik 

társulási tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével.  

 

2. A tanács tagjai sorából elnököt és – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén történő 

helyettesítésére – elnökhelyettest választ az önkormányzati választási ciklus idejére. Az 

elnökhelyettes személyére a tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök a gesztor 

önkormányzat polgármestere. A társulás elnökének és elnökhelyettesének megválasztásához 

a tanács minősített többséggel hozott határozata szükséges.  

 
3. Az elnök  

a) képviseli a társulást; 

b) gyakorolja a főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat; 

c) hozzájárul a pályázatok benyújtásához, amelyek önrésze költségvetési módosítást 

nem igényel, illetőleg amelyekhez önrész nem szükséges. 

 

4. A tanács ülését az elnök hívja össze úgy, hogy a meghívót és az írásos előterjesztéseket a 

tagok legalább öt nappal előbb elektronikusan, vagy ha ez nem lehetséges, akkor postai úton 

megkapják. Rendkívüli esetben lehetőség van az ülés összehívására telefonon, faxon is. 

Ebben az esetben is törekedni kell arra, hogy a címzettek az ülés időpontjáról minél előbb 

értesüljenek. 

 

5. a) A társulási tanácsban a polgármesterek ebbéli feladatukat személyesen végzik. 

Tevékenységükről a képviselő-testületeket legalább tanévenként tájékoztatják. 

b) El nem hárítható akadályoztatása esetére a polgármester alkalmanként egy társulási 

tanácsülésen való részvételre és – korlátlan vagy korlátozott – képviseletre, illetve 

nyilatkozattételre adhat írásban meghatalmazást a képviselő-testület tagjának.  

 

6. Amennyiben a társulási tanács tagja az ülésen nem tud részt venni, és a helyettesítéséről sem 

áll módjában intézkedni, köteles erről a társulási tanács elnökét tájékoztatni - lehetőség 

szerint – legkésőbb az ülés előtt egy nappal. 
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7. Ha a társulási tanács valamely tagja egymást követő öt alkalommal nem vesz részt az ülésen, 

és képviseletére sem ad meghatalmazást ezen fejezet 5. pont b) alpontjában meghatározott 

személynek, akkor a tanács határozata alapján az önkormányzatok képviselő-testületei – az 

érintett önkormányzat testülete kivételével - szavaznak a tag társulásból történő kizárásáról. 

 
III. 

A Tanács ülései 
 

1. Az ülést össze kell hívni: 

 a) szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal, 
b) az intézményi költségvetés megállapításakor, a költségvetés féléves és 
háromnegyedes végrehajtásról szóló beszámoló alkalmával és a zárszámadás 
jóváhagyásakor, 
c) az intézmény fıigazgatójának a társulási tanács hatáskörébe tartozó halaszthatatlan 
feladatokat érintı indítványára, 
d) a társulás bármely tagjának – napirendet és elıterjesztést tartalmazó – indítványára, 
annak kézhezvételétıl számított 15 munkanapon belül. 
 

2. Az intézmény főigazgatója köteles indítványozni az ülés összehívását: 

a) költségvetés módosítását érintő kérdés megtárgyalására, 

b)  munkáltatói jogkörébe tartozó fontosabb döntésekről történő tájékoztatása alkalmával. 

 
3. A főigazgató 2 pont b) alpontja szerinti beszámolója csak tájékoztató jellegű, a fenntartói 

irányítás nem sértheti az intézményvezető munkáltatói jogait, döntési jogosítványait. 

 
4. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. Mindkettejük 

akadályoztatása esetén az elnök által meghatalmazott tag polgármester vezeti az ülést. 

A levezetı elnök 
� megnyitja, berekeszti, vagy indokolt esetben félbeszakítja az ülést, 

illetve szüntet, rendel el; 
� megállapítja és kimondja a határozatképességet, számba veszi a 

távollévı tagokat; 
� javaslatot tesz a napirendekre; 
� vezeti az ülést, amelynek során megadja, vagy megtagadja a szót, a 

tárgyra térésre felszólít, figyelmeztet, megvonja a szót, intézkedik az 
ülés zavartalanságának biztosítása iránt; 

� megnyitja és berekeszti a vitát; 
� szavazást rendel el és megállapítja annak eredményét és kimondja az 

elfogadott határozatot. 
 

5. A napirend tárgyalása során először az előterjesztőnek kell lehetőséget adni a szóbeli 

kiegészítésre. Ezt követően a tanács tagjai a vita során kérdéseket tehetnek fel, elmondhatják 

a véleményüket, módosító javaslatot tehetnek, amelyre az előterjesztő reagálhat. A 

határozathozatal során a levezető elnök először a módosító javaslatokat, majd az így kialakult 

végleges határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
6. Soron kívüli ülés összehívását is kezdeményezhetik a tanács tagjai. Az erre vonatkozó 

indítványt – a javasolt napirendi pont, valamint a rendkívüli ülés összehívásának indokaival – 

a társulás elnökének kell írásban előterjeszteni. 

 
7. A soron kívüli ülés időpontját az elnök az indítvány benyújtásától számított 8 munkanapon 

belül köteles kitűzni. A meghívót ebben az esetben legalább 5 nappal előbb kézbesíteni kell. 

 
IV. 
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A társulási tanács döntései 
 

1) A tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A tanács az üléseit rendszerint a gesztor 

önkormányzat Polgármesteri Hivatalában tartja. 

 
2) A tanács döntéseinek előkészítését, feladatainak végrehajtását a társulás székhelye szerinti 

önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.  

 
3) A tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok több mint fele, azaz 5 

önkormányzat képviselője jelen van, és a jelenlevő tagok rendelkeznek az összes szavazat több 

mint ötven százalékával. 

 
4) Ha a tanács határozatképtelen, a tanács ülését 8 napon belül ismét össze kell hívni. 

 
5) A tanács a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, így a határozati javaslat 

elfogadásához (a határozathozatalhoz) a határozatképesen jelenlévő tagok több mint a felének 

az egyetértő (igen) szavazata szükséges. Ennek hiányában a javaslat elvetettnek tekintendő. 

 
6) Téves szavazás vagy számlálás, illetve más a szavazás eredményét befolyásoló fontos okból – 

bármely polgármester javaslatára – a tanács dönthet a megismételt szavazásról. A megismételt 

szavazás elrendeléséről a tanács vita nélkül határoz. 

 
7) A határozathozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját [Ptk. 685.§ b) pont] az ügy 

személyesen érinti. A tanács tagja köteles bejelenteni a saját, vagy a más képviselővel szemben 

tudomására jutott összeférhetetlenséget. A kizárásról a tanács vita nélkül határoz. A kizárt vagy a 

határozathozataltól magát önként távoltartó tagot a határozatképesség szempontjából 

jelenlévőnek kell tekinteni. 

 
8) Minősített többség: a társulási tanács tagjai több mint a felének (5 fő) egybehangzó szavazata. 

 

9) A tanács ülései nyilvánosak, de a tanács  

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi 

ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;  

b) zárt ülést rendelhet el az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás egyéni, 

köz-, vagy üzleti érdeket sértene. 

 

10) A zárt ülésen a tag polgármesterek, illetve az általuk meghatalmazott, őket helyettesítő 

képviselők, az előterjesztő, a jegyzőkönyvvezető, illetve meghívása esetén az érintett, a szakértő 

vesz részt.  

 
V. 

A szavazatok aránya 
1) A társulási tanácsban a tagokat szavazati jog az alábbi százalékos arányban illeti meg: 

- Értény Község Önkormányzata  9 
 - Fürged Község Önkormányzata  9 
 - Nagykónyi Község Önkormányzata  11 
 - Regöly Község Önkormányzata  11 
 - Szakály Község Önkormányzata  11 
 - Tamási Város Önkormányzata   42 
 - Simontornya Város Önkormányzata  3,5 
 - Iregszemcse Község Önkormányzata  3,5 
 

VI. 
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A társulási tanács napirendje 
 

1) A társulási tanács ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére az elnök tesz javaslatot. A 

napirendi pontokat a tanács az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja. 

 

2)  Napirend elhagyásáról a tanács vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. A napirend 

elfogadása után annak visszavonására csak a tanács egyszerű szótöbbséggel – legkésőbb a 

határozathozatalig – hozott döntése alapján van lehetőség. 

 

3) A napirend elhalasztását bármelyik tag indítványozhatja, amelyről a tanács az – elhalasztás 

indoklását követően – vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, egyidejűleg az elnök 

javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját. 

 
VII. 

A társulási tanács üléseinek meghívója, az elıterjesztés  
 

1) A társulási tanács ülésének meghívóját és – szükség szerint – az előterjesztéseit a gesztor 

önkormányzat polgármesteri hivatala készíti el. 

 
1. A tanács ülésének meghívóját és az annak mellékletét képező előterjesztéseket legalább az 

ülés előtt öt nappal elektronikusan, vagy ha ez nem lehetséges, akkor postai úton a gesztor 

önkormányzat polgármesteri hivatala eljuttatja a tanács tagjainak. 

 
2. A meghívó tartalmazza: 

- az ülés helyét, idıpontját, 
- a napirendi pontokat és az elıterjesztı nevét, 
- az írásos elıterjesztéseket. 

 
3. A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

- az intézmény fıigazgatóját, 
- az érintett intézményegység, tagintézmény vezetıjét,  
- a tárgyalt téma szakértıjét. 

4. A tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet a tanács tagjának meghívására a téma 
szakértıje. 

 
5. A tanács ülésére az előterjesztés írásban vagy szóban nyújtható be. Az írásos előterjesztés 

elnökhöz történő benyújtási határideje az ülés időpontját megelőző 7. munkanap. A 

határidőn túl benyújtott beadványok előterjeszthetőségéről az elnök saját hatáskörében 

dönt.  

 
VIII. 

A jegyzıkönyv 
 
1) A tanács ülésén elhangzottakat hangfelvételen kell rögzíteni, majd arról jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni A hangfelvételt három hónapig kell megőrizni.  

 
2) A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) az ülés helyét és idıpontját; 
b) a megjelent és távol maradt polgármesterek nevét; 
c) a megjelent meghívottak nevét, 
d) a napirend elıtti felszólalásokat és az arra adott esetleges válaszokat; 
e) az elfogadott napirendet; 
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f) napirendi pontonként a napirend címét, elıadóját, a fontosabb hozzászólók nevét és a 
hozzászólások lényegét; 
g) a szóban elıterjesztett módosító javaslatokat, a róluk tartott szavazás eredményét; 
h) a határozatok számát, szövegét, az elfogadott rendeletek számát, címét, a szavazások 
eredményét; 
i) az elnök intézkedéseit; 
j) az ülésen történt egyéb fontos eseményeket. 
 

3) A jegyzıkönyvet három egyezı példányban kell elkészíteni és mellékletekkel kell ellátni. 
A jegyzıkönyvet az elnök és egy, az ülésen jelenlévı polgármester írja alá. A 
jegyzıkönyv elkészítésérıl a gesztor önkormányzat polgármesteri hivatala gondoskodik. 

 

4) A jegyzıkönyv mellékletét képezi: 
a) a meghívó, 

b) a jelenléti ív, 
c) az írásos elıterjesztések, indítványok, kérdések, interpellációk; 
d) egyéb fontos írásos dokumentum. 

 
5) Az elkészült jegyzőkönyvet elektronikus úton az önkormányzatoknak 15 munkanapon belül 

eljuttatja a gesztor önkormányzat. Külön kérés esetén a társulási tanács ülésén felvett 

jegyzőkönyv egy hitelesített példányát meg kell küldeni annak a társulási tagnak, aki a 

jegyzőkönyv megküldését igényelte. 

IX. 
A határozati kivonat 

 
1) Az elfogadott határozatokat évenként kezdődő folyamatos sorszámmal tört évszámmal kell 

jelölni, zárójelben az elfogadás hónapjának római, napjának pedig arab számával. 

 
2)  A határozatokról kivonatot kell készíteni, és azt a gesztor önkormányzat titkárságán kell tárolni, 

egy példányával pedig az érintetteket kell – tértivevénnyel – értesíteni.  

 
X. 

A Társulás Tanács tagjának jogai és kötelezettségei 

1) A tanács tagja részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak 

meghatározásában. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – 

kérdésben, jogosult a tanács törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

 
2)  Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a tanács bármely tagjához, valamint az ügyviteli 

feladatokat ellátó polgármesteri hivatal illetékes ügyintézőjéhez.  

 

3)  Betekinthet a társulás irataiba. 
 

4)  A tanács valamennyi tagja köteles a társulási megállapodásban, alapító okiratban 
foglaltak betartani, valamint személyesen, vagy képviselıje útján rendszeresen részt venni 
a Társulás munkájában, elısegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

 

5) A tanács tagja köteles a társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkezı ügyekhez 
a szükséges adatok és információk továbbítására a társuláshoz, valamint a társulás 
mőködéséhez, feladat-ellátásához szükséges adat- és információ-szolgáltatás határidıben 
történı teljesítésére. 
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Melléklet a 98/2011. (VIII. 31.) számú képviselı-testületi határozathoz 
 
A Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló'' 
1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet Könnyü László Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Győjtemény igazgatói (magasabb vezetı) beosztás ellátására 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idı  

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidı   
 
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre, azaz 2016. 
december 31. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság u. 52.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:  
A könyvtárosi munkakör ellátása mellett magasabb vezetıi megbízás keretében végzi az 
intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, 
ellenırzését, az intézmény törvényes mőködésének biztosítását, az intézmény 
költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását.   

Képesítés és egyéb feltételek: 

• Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy fıiskolai könyvtárosi 
képzettség.  

• Szakmai gyakorlat a 150/1992 (XI.20) Korm. rend. 6/B§ (1) bekezdés c. pontja és a (4) 
bekezdés szerint. 

• Magyar állampolgárság  
• Büntetlen elıélet  
• Cselekvıképesség  

Elıny: 

• Intézményvezetıi gyakorlat. 
• Az intézmény sajátosságainak ismerete. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- Részletes szakmai önéletrajz  
- Vezetıi program  
- A szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelések  
- Felsıfokú végzettséget igazoló okmányok másolata  
- Erkölcsi bizonyítvány /3 hónapnál nem régebbi/  
- Adatvédelmi nyilatkozat 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A § (6) és a 150/1992 (XI. 20.)  7§ (6) 
bekezdés alapján létrejött bizottság véleményezése után a végleges döntést a Képviselı-
testület hozza meg  

A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2012. január 1. napjával  



 18 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ribányi József polgármester 
nyújt, a 74/570-800 -as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Tamási Város Önkormányzata címére történı 
megküldésével (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
beosztás megnevezését: igazgató.  

• Személyesen: Ribányi József, Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.   
 

 
*** 

 
A Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló'' 
1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet Városi Mővelıdési Központ 
igazgatói (magasabb vezetı) beosztás ellátására 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idı  

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidı   
 
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre, azaz 2016. 
december 31. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság u. 50.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:  
A közmővelıdési feladatok ellátása mellett magasabb vezetıi megbízás keretében végzi az 
intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, 
ellenırzését, az intézmény törvényes mőködésének biztosítását, az intézmény 
költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását.   

Képesítés és egyéb feltételek: 

• Felsıfokú közmővelıdési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy 
fıiskolai közmővelıdési képzettség 

• Szakmai gyakorlat a 150/1992 (XI.20) Korm. rend. 6/A§ (1) bekezdés c. pontja és 
a (4) bekezdés szerint. 

• Magyar állampolgárság  
• Büntetlen elıélet  
• Cselekvıképesség  
• Kiemelkedı szakmai tevékenység vagy szakirányú tudományos tevékenység 

Elıny: 

• Intézményvezetıi gyakorlat. 
• Az intézmény sajátosságainak ismerete. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- Részletes szakmai önéletrajz  
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- Vezetıi program  
- A szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzelések  
- Felsıfokú végzettséget igazoló okmányok másolata  
- Erkölcsi bizonyítvány /3 hónapnál nem régebbi/  
- Adatvédelmi nyilatkozat 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A § (6) és a 150/1992 (XI. 20.)  7§ (6) 
bekezdés alapján létrejött bizottság véleményezése után a végleges döntést a Képviselı-
testület hozza meg  

A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2012. január 1. napjával  

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ribányi József polgármester 
nyújt, a 74/570-800 -as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Tamási Város Önkormányzata címére történı 
megküldésével (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
beosztás megnevezését: igazgató.  

Személyesen: Ribányi József, Tolna megye, 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.   
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