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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendelet .................................................................................. 5. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 24-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 127/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 25/2011. (II. 24.) a 60;.a 61/2011. (IV. 
27); valamint a 123., a 124.; a 125. és a 126/2011. (X. 27.) számú lejárt határidejő képviselı-
testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 128/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy csatlakozik a Tolnai 3-as 
Kézfogás LEADER Egyesülethez. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 129/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban elıírt, 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 

2011. november 29.              III. évfolyam 10. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 130/2011. (XI. 24.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2012. évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót megtárgyalta és az elıterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
A képviselı-testület a 2012. évi költségvetés elıkészítésével kapcsolatos további feladatokat, 
a költségvetés összeállításának elveit, követelményeit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
I. Bevételek területén: 
 

1. Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka 
hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévıségeket.  

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

3. Legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél 
zökkenımentesebb biztosítása, fizetıképességének megtartása, 

4. A lehetıségek kihasználásával mind az önkormányzatnak, mind az intézményeknek is 
törekednie kell a saját bevételek lehetséges emelésére. 

5. A Képviselı-testület elvárja az intézményektıl, hogy a költségvetés tervezése során 
saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával 
tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében 
realizálják. 

6. A Képviselı-testület a hiány mértékére és a rendkívüli helyzetre figyelemmel elvárja 
intézményeitıl és hivatalától, hogy 2012-ben mind a költségvetési tervezés, mind a 
végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálva takarékosan 
gazdálkodjanak. 

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

 
II. Kiadások területén: 
 

1. Az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását a rendelkezésre álló költségvetési 
források felhasználásával és mőködési hitel igénybevételével úgy kell biztosítani, 
hogy a tevékenység ellátása megfeleljen a jogszabályi elıírások követelményeinek és 
a takarékossági elvárásoknak. 

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

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

4. Részt kell venni –lehetıség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve 
ezzel a helyi munkanélküliséget. 

5. Az elızı évektıl kedvezıtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell 
biztosítani az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását, az intézményhálózat 
folyamatos mőködését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének 
csökkentését, a jelenlegi pénzügyi helyzetben a kötelezı feladatok mértékét, módját, a 
jelenlegi helyzethez igazítását. 
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6. A feladatok ellátásához még az eddigitıl is takarékosabb, a pénzügyi hiány 
csökkentését középpontba állító szemléletre lesz szükség minden területen. 

7. A költségtakarékos mőködtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint 
az önkormányzattól támogatást igénylı szervezetnél, 
- személyi juttatások 

o a személyi juttatási elıirányzatok tervezéséhez tudható már, hogy nem 
változik a közalkalmazotti és köztisztviselıi illetményalap. Az egyéb 
juttatások a még elfogadásra váró törvényi elıírások szerint alakulnak. Az 
intézmények mőködési kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és 
köztisztviselıi törvény szerinti bértábla kötelezı besorolása és csak a soros 
elılépések miatt tartalmaznak elıirányzat növekedést, és csak ennek 
megfelelı kiadás teljesíthetı. 

o a nem közalkalmazott, illetve köztisztviselı munkakörben foglalkoztatottak 
illetménye szintén változatlan, 

o a tervezési táblázatok segítségével kiszámított személyi juttatási elıirányzat 
járulék-terheit a 2012. évi költségvetési törvény elıírásai szerint kell 
megállapítani. 

8. Kedvezmények nyújtása csak rendkívül indokolt esetben történhet. 
9. A fejlesztési feladatai közül elsısorban a megkezdett és áthúzódó feladatai 

befejezéséhez biztosít fedezetet. 
 
Felelıs:  

- a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok elıkészítésért az aljegyzı 
- a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok elıterjesztéséért a 

polgármester 
 
Határidı: 

- költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek tekintetében 2012. 
február 15. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 131/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületeb a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. §-a alapján megtárgyalta a 
polgármester beszámolóját a Dél-dunántúli Régió Ivóvíz-minıségjavító Önkormányzati 
Társulásban végzett munkájáról és azt elfogadja. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 132/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Caminus Tüzeléstechnikai 
Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, s azt elfogadja.  
 
Határidı: --- 
Felelıs: ügyvezetı  

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 133/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt, hogy a 

1. Tamási Városi Polgármesteri Hivatala 1 fı üres státuszát a város- és 
községgazdálkodás szakfeladaton átcsoportosítja 1 fı közterület-felügyelı 
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alkalmazása érdekében az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladatra 
2012. január 1. napjával, 

2. a közterület-felügyelı illetményét, illetve annak járulékait a 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

 
Határidı: 2012. január 1.  
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 134/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt, hogy 
1. az Építı- és Városüzemeltetı Kft.-vel (7090 Tamási, Szabadság u. 11., képv.: Miklós 

Károly ügyvezetı) a Tamási, Kossuth Lajos téri fizetı parkoló vonatkozásában a 
melléklet szerinti tartalmú szerzıdést jóváhagyja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2012. január 1.  
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 135/2011. (XI. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt, hogy a 
1. Tamási Városi Polgármesteri Hivatala létszámát fél státusszal (inormatikus) megemeli 

2012. január 1. napjával,  
2. az informatikus illetményét, illetve annak járulékait a 2012. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 
 
Határidı: 2012. január 1.  
Felelıs: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

26/2011. (XII. 5.) számú önkormányzati rendelete 
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 20/2010. 

(XII. 27.) számú  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı 
igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) 
BM rendeletben foglaltakra a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl a 
szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 
 
„A kötelezı kéményseprı-ipari szolgáltatások díjtételei (a díjak áfa nélkül értendık): 
 

Kémény típusa Lakossági Közületi 
1. Egyedi kémény tisztítása, ellenırzése, 

4 éves mőszaki felülvizsgálata 
         -gáztüzelıberendezések esetén 

        -szilárd- és olaj-tüzelıberendezések 
esetén 

1174,- Ft/db 
587,Ft/db/félév 

1174,- Ft/db 
587,Ft/db/félév 

2. Egycsatornás győjtıkémény tisztítása, 
ellenırzése üzemelı kémény esetén  

-Tartalék győjtıkémény esetén 

1004,- Ft/db/szint 
     705,-Ft/szint/év 

1004,- Ft/db/szint 
     705,-Ft/szint/év 

3. Központi hı ellátó és üzemi 
tüzelıberendezés 

kémény tisztítása, ellenırzése 

335,- 
Ft/fm/gyakoriság 

335,- 
Ft/fm/gyakoriság 

4. Tartalékkémény tisztítása, ellenırzése 
 

555,- Ft/db 555,- Ft/db 

5. A kémények, füstcsatornák építésével, 
használatával összefüggı szakvélemény 

adása 
 

3528,- Ft/db 3528,- Ft/db 

6. A lakó- és közösségi épületek kéményeinek 
füstnyomás-próbája, kiégetése 

 
2528,- Ft/ó 2528,- Ft/ó 

7. A bontási munkát nem igénylı 
kürtıdugulások 
megszüntetése 

2528,- Ft/ó 2528,- Ft/ó 

8. A nem folyamatos tartózkodás céljára 
használt 

épületek kéményeinek és tartozékainak 
tisztítása, 

valamint mőszaki felülvizsgálata 
 

1354,- Ft/db 1354,- Ft/db 

9. Az újonnan épített vagy javított, ill. újból Egyedi: 3528,- Ft/db Egyedi: 3528,- Ft/db 
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használatba vett és felülvizsgálati 
kötelezettség 

alá esı kémények és tartozékaik mőszaki 
felülvizsgálata 

 

 
Központi: 9862,- 
Ft/db 

 
Központi: 9862,- 

Ft/db 

10. A gázfogyasztás berendezések 
bekötésével 

összefüggésben a kémények 
terhelhetıségének 

megállapítása és az errıl szóló nyilatkozat 
készítése 

 

Egyedi: 3528,- Ft/db 
 
Központi: 9862,- 
Ft/db 

Egyedi: 3528,- Ft/db 
 

Központi: 9862,- 
Ft/db 

11. A kémény kivitelezés elıtti (tervezett) 
szakvéleményezése SZJ: 7470 150 

 
3024,- Ft/lakóegység  3024,- Ft/lakóegység 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba. 
 
 
 
 

         Ribányi  József         dr. Vanya-Szabó Ágnes                                                      
                      polgármester                                                                          aljegyzı 
 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

25/2011. (XII. 5.) számú önkormányzati rendelete 
a fizetı parkolás rendjérıl és díjairól szóló 12/2004. (VI. 6.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában kapott 
felhatalmazás alapján a városközpont közlekedési és parkolási viszonyainak rendezettebbé 
tétele érdekében hozott rendeletét alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 1. §-a az alábbi dılt betővel szedett résszel egészül ki:  
 
„1. § A rendelet hatálya Tamási Város Önkormányzatának tulajdonát képezı – e rendelet 2.§-
ában meghatározott – területen lévı parkolóhelyekre, valamint a Polgármesteri Hivatal 
épületének udvarára - a 318. , 319. és a 321. hrsz. alatti ingatlanokra  - terjed ki.” 
 

2. § 
 

A rendeletbe az alábbi új 8. § kerül beillesztésre, a további §-ok számozása így eggyel 
nı:  
 



 7 

„8. § (1) A rendelet 1. §-ában hivatkozott, a Polgármesteri Hivatal épülete udvarának 
bekerített része és a „behajtani tilos” táblával ellátott területe, valamint a Városi Mővelıdési 
Központ és a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézmények 
közös udvara magánterület, így ott parkolni tilos.  
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a Polgármesteri Hivatalnál 
alkalmazásban álló, valamint az (1) bekezdésben foglalt intézményeknél dolgozókra, a 
képviselı-testület és a képviselı-testület mellett mőködı bizottsági tagokra, Tamási Város 
Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló gazdasági társaságok 
dolgozóira, valamint az önkormányzat fenntartásában levı intézmények vezetıire.  
 
(3) A (2) bekezdéstıl eltérıen a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármester, egyéb 
esetekben az intézményvezetık – alkalmanként - más személyeknek is engedélyezhetik a 
parkolást.  
 
(4) Jelen §-ban foglaltak betartásáról a közterület-felügyelı köteles gondoskodni. A 
közterület-felügyelı a (2) és (3) bekezdésekben felsorolt személyekrıl nyilvántartást köteles 
vezetni, melyet rendszeresen aktualizálnia kell.  
 
(5)  Az e §-ban foglalt szabályok megszegése esetén „a helyi parkolás rendjének megsértése” 
szabálysértés valósul meg, s jelen rendelet 9. §-a alkalmazandó.”  
 

3.§ 
 
Ez a rendelet 2011. december 5. napjával lép hatályba. 
 
 

         Ribányi  József         dr. Vanya-Szabó Ágnes                                                      
                      polgármester                                                                          aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


