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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 7. oldal 

___________________________________ 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 11/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2010. (I. 27.), 123/2010. (IX. 28.); 153.; a 
154/2010. (XI. 25.); a 166/2010. (XII. 22.); a 2.; az 5.; a 8.; a 9.; valamint a 10/2011 (I. 20.) 
számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 12/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 

1) megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (2011.01.01-
2011.02.23. közötti idıszakról) szóló beszámolót és azt elfogadja. 

2) Tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2011. évi 
költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerültek. 

 
Határidı: 2011. február 24. 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 13/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 

2011. március 1.              III. évfolyam 2. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Tamási 
Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulása megtárgyalta a Tamási és Környéke 
Oktatási és Nevelési Intézmény 2011. évi költségvetését, de nem hagyta jóvá. Az 
önkormányzati költségvetés részét képezı intézményi költségvetés a társulásban részt vevı 
valamennyi önkormányzattal történı elızetes egyeztetés alapján készült, amennyiben abban 
változás következik, úgy a 2011. évi költségvetési rendelet módosításra kerül. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. utasítja az önállóan mőködı és gazdálkodó, az önállóan mőködı költségvetési szervek, 
valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetıit, hogy az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében az intézmények, illetve a társaságok részére 
megállapított mőködési kiadások 10% mértékő csökkentésére dolgozzanak ki 
intézkedési javaslatokat és azt terjesszék a képviselı-testület elé; 

2. utasítja a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény fıigazgatóját, hogy 
intézkedjen az intézménynél végzett belsı ellenırzés során feltárt munkáltatói döntésen 
alapuló juttatások megszüntetésére és a megtett intézkedésekrıl számoljon be a 
képviselı-testületnek. 

 
 Határidı: a 2011. márciusi képviselı-testületi ülés (2011. március 17.) 

 
 Felelıs: az 1. pont esetében: valamennyi intézményvezetı, illetve az ÉVÜ Kft. és a Tamási 

Innovációs Nkft. ügyvezetıje 
   

a 2. pont esetében: a TONI fıigazgatója 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 15/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzati testületi szervek 2010. 
évi munkájának törvényességérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2011. (II. 24.) számú határozata: 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
− a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság 

jelentését a 2010. évi második félévi testületi határozatok végrehajtásáról 
megtárgyalta, s azt elfogadja; 

− a 90/2010. (VI. 30.), a 109/2010. (VIII. 25.), a 121/2010. (IX. 28.), a 
145/2010. (XI. 4.), valamint a 168/2010. (XII. 22.) számú határozatok 
végrehajtási határidejét 2011. május 31. napjáig meghosszabbítja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 17/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. §-a alapján megtárgyalta az önkormányzat „TAMÁSI STABILITÁSÁÉRT 
ÉS FEJLİDÉSÉÉRT” elnevezéső 2010-2014. évi gazdasági programját és azt elfogadja. 
 
Határidı: 2014. szeptember 30. illetve folyamatos 
Felelıs: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 18/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tamási Város Polgármesteri Hivatalának 
5/2007. (I. 31.) számú határozatával elfogadott szervezeti és mőködési szabályzatának 
(ügyrendjének) 34. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 A)  
1. A 34. pont b) alpontja helyébe az alábbi kifejezés lép: 
„b) Belsı kontrollrendszer szabályzata,” 
 
2. A 34. pont az alábbi e) alponttal egészül ki:  
„ e) Általános munkaköri leírás minta.” 
 
B) Fenti módosításnak megfelelıen módosul az ügyrend melléklete. Az ügyrend egyebekben 
változatlan marad. 

C) Felkéri a jegyzıt az Ügyrend módosításokkal történı egységes szerkezetbe 
foglalására.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: az egységes szerkezetbe foglalásért a jegyzı. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
1)Tamási  Város  Önkormányzatának  Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) 
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, tekintettel a törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontjára 
is, az  alábbi településfejlesztési döntést hozza:  
 
2)Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározza a város adottságaira 
épülı fejlıdési lehetıségek jobb kihasználása érdekében az egyes területrészek felhasználási 
módjának, és az egyes hálózati jellegő elemek kialakításának módosítását, és evvel 
összefüggésben elrendeli a 2/2005 (I.20) számú határozattal elfogadott  településszerkezeti 
tervének a módosítását. A módosítással érintett településszerkezeti elemek: 

− Az üdülı telep és a Miklósvár közötti, részben rekultiválandó területek rekreációs, (és 
tu- risztikai) használatának vizsgálata (01063/1.hrsz; 01063/3 hrsz, 01063/5. hrsz; 
01036/3. hrsz;) 

− alternatív energiatermelés területének kijelılése (az alternatív energia nevesítésével) 
− A 61. számú fıúttól délre, a Belátó alatti lakótelek területhasználatának növelése 0732 

hrsz és 0733 hrsz.-ú területekkel 
− A 61. számú út Tamási nyugati kilépési szakaszától északra található véderdı 

felülvizsgá-  lata.( a gazdasági övezet forgalmi út felıli oldalán) 
− Tamási déli részén 65.számú úttól keletre esı területen lakóterület kialakításának 

vizsgálata. 
− Bányaterületek hatósági észrevétel szerinti feltüntetése  
− 0286/2 hrsz-ú terület használatának vizsgálata 
− Az egyes települési területek jobb közlekedési feltárásának biztosítása  
− Tamási-Pári között megépült kerékpárút nyomvonalának pontos szerepeltetése a 

terven. 
− A Tamási, 2563 helyrajzi számú (3 ha 5332 m² területő, kivett mővelési ágú) 

településközpont vegyes  területi-  és  Vt-10 jelő övezeti besorolású telek nyugati, az 
ÉNy-i  és a DNy-i telekhatárok találkozásánál fekvı része szolgálhatja alternatív 
energiaforrások felhasználását, hasznosítását.     
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− A módosítással érintett területekre vonatkozóan felülvizsgálni és szükség esetén 
módosítani a területhasználatokat és azok határait (ideértve a beépítésre nem szánt és a 
beépítésre szánt területhasználatokat egyaránt) övezetek határait, az államigazgatási 
szervek, hatóságok által közölt adatok észrevételek figyelembevételével. 

 
3) Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyben kezdeményezi a 14/2005.(VIII. 
7.) KT rendelettel jóváhagyott, Tamási Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének - a módosított településszerkezeti tervvel összhangban történı – módosítását, a   
helyi építési szabályzat és szabályozási terv elıterjesztés szerinti vizsgálatát a szükséges 
módosításokkal és a szabályozás megalkotásával valamint a legutolsó módosítás óta eltelt 
idıszak alatt történt felsıbb jogszabályi változásoknak való megfeleltetés elvégzését. 
 
Felelıs:    polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 20/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a településrendezési eszközök módosításához szükséges tervezési dokumentáció elkészítésére 
a tervezıt a Tamási Város Önkormányzata által megalkotott, közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzéseire vonatkozó szabályzata V. pontja alapulvételével válassza ki. Az ajánlatkérı az 
ajánlati felhívásban rögzíti, hogy a tárgyalásos eljárást a tervek, térképek és ezek mőleírásaira 
– egyszóval a településrendezési tervekre, nem ideértve a helyi rendelet szövegét – vonatkozó 
szerzıi jogok védelme érdekében választotta, s egyúttal tájékoztatja a meghívottakat, hogy 
elsısorban a jelenleg hatályos településrendezési terv szerzıjével, mint a szerzıi jogok 
tulajdonosával (vagy az ıt képviselı társasággal) kíván a beszerzésre szerzıdést kötni. Az 
ajánlati felhívásban rögzíteni kell, hogy ajánlatkérı három ajánlati meghívás megküldésével 
kívánja biztosítani maga számára az elınyös szerzıdéses feltételeket–a szerzıi jog 
tulajdonosának hozzájárulása mellett - arra az esetre is, ha a szerzıi jog jogosultja bármely 
okból nem vállalja a tervezést, vagy  a többi ajánlattevıhöz képest elınytelen ajánlatot tesz és 
ezt a tárgyaláson sem hajlandó módosítani. Amennyiben nem a szerzıi jog jogosultja a 
tárgyalásos eljárás gyıztese, a tárgyalásos eljárás tárgyalásán felvett jegyzıkönyvben, 
valamint a szerzıi jog tulajdonosa, és az eljárás gyıztese felé is rögzíteni kell, hogy a szerzıi 
jog tulajdonosa visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy ajánlatkérı a beszerzés 
gyıztesével szerzıdjön, továbbá rögzíteni kell azt is, hogy az esetlegesen szerzıi díj ellenében 
történt  szerzıi jogi hozzájárulás díja a tárgyalásos eljáráson elfogadott gyıztes ajánlat díját 
nem érinti, az semmilyen körülmények között nem terhelhetı át ajánlatkérıre. Ajánlatkérı az 
eljárást eredménytelennek  minısítheti. A nyertes ajánlattevıvel kötendı szerzıdés szerinti 
tervezési díj fedezetét a Képviselı-testület biztosítja. 
 
2) Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyben felhatalmazza a 
polgármestert, mint eljáró ajánlatkérıt, hogy a tárgyalásos eljárás nyertesével a 
településrendezési eszközök módosítására a szerzıdést kösse meg, és a szerzıdéskötést 
követıen az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 
9.§-a szerinti eljárást folytassa le.  
 
Felelıs:    polgármester 
Határidı: értelemszerően, illetve 2011. június 30. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2011. (II. 24.) számú határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
településrendezési eszközök teljes körő felülvizsgálatának szakmai elıkészítését követıen 
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még 2011 év folyamán jelen elıterjesztés figyelembevételével készítsen elıterjesztést a város 
településrendezési tervének átfogó felülvizsgálatára. Az elıterjesztés a szakmai részeken túl 
tartalmazza a felül- vizsgálatot végzı tervezı kiválasztására vonatkozó elıterjesztést is. 
 
2) Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyben elrendeli a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata tárgyában korábban hozott 183/2009. (X. 28.) 
számú és 184/2009. (X. 28.) számú határozatok hatályon kívül helyezését. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: folyamatosan, illetve 2011. december 31. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2011. (II. 24.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

− kijelenti, hogy a hulladékudvarhoz vezetı út és a 65. számú fıközlekedési utak 
csomópontjának átépítését − a 2011. évi költségvetése terhére − saját erıbıl 
egészében nem tudja megoldani; 

− pályázatot nyújt be a Közlekedési Koordinációs Központ által kiírt balesetveszélyes 
csomópont átépítésének támogatására, 

− nyilatkozik arról, hogy a pályázatban feltüntetett 15.002.000 Ft-os önrészt a 2011. 
évi költségvetés terhére biztosítani tudja. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Ribányi József polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 23/2011. (II. 24.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

− dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program akcióterv 
keretén belül a KEOP-6.2.0/B/09-11 pályázati kiírásra a tamási 318/A hrsz-u ingatlanon 
tervezett „Tamási - Zöld Almaház" projekt megvalósítására; 

− a pályázat megvalósításához szükséges 5% saját erıt, amelynek összege 7.752.782,- Ft 
költségvetésébıl biztosítja; 

− a pályázat megvalósítása érdekében a pályázat megvalósításának idejére a tulajdonostárs 
társadalmi szervezetek részére ingatlanhasználatot biztosít a következık szerint: 

• a Regioné el Religione Tamási Alapítvány részére a Tamási, Szabadság u. 29. szám 
alatti épületben egy földszinti irodahelyiséget; 

• a Tamási Fúvós Egylet részére a Tamási, Nyírfa sor 15. szám alatti épületben egy 
irodahelyiséget; 

− dönt arról, hogy a Tamási 318/A. hrsz-ú ingatlant a pályázat megvalósítása esetén a 
tulajdonostársak tulajdoni hányadát terhelı elidegenítés és terhelési tilalom lejártát 
követıen megvásárolja a következı 

− vételáron: 

• a Regioné et Religione Tamási Alapítvány tulajdoni hányadát (39 %) bruttó 
5.850.000,- Ft vételáron; 

• a Tamási Fúvós Egylet tulajdoni hányadát (11 %) bruttó 1.650.000,- Ft vételáron; 

− felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a hozzá kapcsolódó 
dokumentumok aláírására, valamint a társadalmi szervezetekkel történı megállapodás 
aláírására; 

− egyidejőleg a 168/2010. (XII. 22.) számú határozatát visszavonja. 
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Határidı: a pályázat benyújtására: 2011. március 15., 
             a megállapodás megkötésére: 2011. március 15.  
  Felelıs:  a polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

4/2011. (III. 1.) számú 
önkormányzati rendelete 

Tamási Város Önkormányzatának szervezeti és mőködési szabályzatáról 
szóló 8/2003.(IV.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A 8/2003.(IV. 6.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) „Bevezetı” 
része és annak címe helyébe az alábbi mondat lép: 
 
„A Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény  (a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) és 18.§ (1) bekezdéseiben, valamint a 35.§ 
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szervezetét és mőködésének a sza-
bályait az alábbiak szerint állapítja meg:” 

2.§ 
Az SZMSZ 17.§ (2) bekezdéseként az alábbi új (2) bekezdés kerül beillesztésre, a 
további bekezdések számozása ennek megfelelıen eggyel nı: 
 
„( 2) Az ülés meghívójának kézbesítésével egyidejőleg, elektronikus úton is kiküldésre 
kerülnek a képviselı-testületi elıterjesztések. A 10 gépelt lapnál nagyobb terjedelmő 
elıterjesztések megküldése elektronikus úton történik, amelytıl eltérést a polgármester 
engedélyezhet.” 
 

3.§ 
Az SZMSZ 19.§ (6) bekezdéseként az alábbi új (6) bekezdés kerül beillesztésre, a 
további bekezdés számozása eggyel nı: 
 
„ (6) A zárt ülésen hozott határozatok nyilvánosak. A közérdekő adat és a közérdekbıl 
nyilvános adat megismerésének lehetıségét zárt ülés esetén is biztosítani kell.”  
 

4. §  
Az SZMSZ 19. § (7) bekezdésében a korábbi „(5) bekezdésében” kifejezés a „(6) 
bekezdésében” szövegre módosul, valamint az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki a §:     
 
(8) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az érintett beleegyezését megadhatja elıre, 
vagy az ülésen írásban, vagy az ülésen nyilatkozva, amely nyilatkozat a jegyzıkönyvben 
kerül rögzítésre.  
 

5.§ 
Az SZMSZ 27.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(3) A képviselıtestület jegyzıkönyvében történı rögzítéssel alakszerő – számozatlan - 
határozat meghozatala nélkül dönt: 
a) ügyrendi kérdésekben, 
b) feladat meghatározást nem tartalmazó elıterjesztésekben, 
c) a határozati javaslat, vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett kiegészítı, 
módosító indítványok esetén.” 

6.§ 
Ez a rendelet kihirdetése napján, 2011. március 1. napján lép hatályba. 
 
                        Ribányi József                                               Gulyásné dr. Könye Katalin 
                         polgármester                                                         jegyzı 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
5/2011. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete 

 
a házasságkötés és egyéb családi események megrendezésérıl és díjáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról 
és névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. § (4) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A rendelet hatálya a Tamási város közigazgatási területén történı házasságkötési eljárás, 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi események (a továbbiakban együtt: 
családi esemény) társadalmi megünneplése kapcsán e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat 
igénybe vevıkre terjed ki. 
 

2.§ 
(1) A családi események megrendezése történhet az anyakönyvezetı hivatalos helyiségében, a 
polgármesteri hivatal erre kijelölt dísztermében, valamint a hivatali helyiségen kívül, külsı 
helyszínen. 
 
(2) A polgármesteri hivatal dísztermében és a külsı helyszínen megtartásra kerülı családi 
események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokért az e rendelet mellékletében 
meghatározott szolgáltatási díjtételeket kell megfizetni. 
 
(3) A rendkívüli körülmény – közeli halállal fenyegetı állapot – esetén a külsı helyszínen 
történı házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért nem kell szolgáltatási 
díjat fizetni. 
 
(4) Az anyakönyvvezetı hivatalos helyiségében családi esemény kizárólag hivatali 
munkaidın belül, gépi zeneszolgáltatás, ünnepi beszéd és ital felszolgálásának (továbbiakban 
együtt: kapcsolódó szolgáltatások) igénybevétele nélkül tartható, amely térítésmentes. Az így 
megtartásra kerülı családi eseményen az érintetteken kívül a tanuk és a tolmács vehetnek 
részt. 
 

3.§ 
(1) A polgármesteri hivatal dísztermében tartott családi eseményekért fizetendı szolgáltatási 
díj a teremhasználatot és a kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza, egyéb szolgáltatások 
megszervezésérıl, kellékek, ital beszerzésérıl az igénybevevıknek kell gondoskodnia. 
 
(2) A családi esemény külsı helyszínen történı megtartásának kérelmét írásban kell 
benyújtani a helyszín pontos megjelölésével az anyakönyvvezetı részére. 
 
(3) Külsı helyszínként Tamási város közigazgatási területén belül kizárólag olyan hely 
jelölhetı meg, ahol a családi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, illetve az adatok 
védelme biztosított. Az anyakönyvvezetınek meg kell gyızıdni a külsı helyszín 
házasságkötésre való alkalmasságáról. Az anyakönyv biztonságos szállításáról és kezelésérıl 
az anyakönyvvezetı felel. 
 
(4) A külsı helyszínen megtartandó családi események szolgáltatási díja nem tartalmazza a 
hangosítást, zeneszolgáltatást, eszközhasználatot, annak biztosítása az igénybevevı feladata. 
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(5) A külsı helyszínre történı eljutásról az anyakönyvvezetı és a segítı gondoskodik, hivatali 
munkaidın belül a hivatali gépjármő igénybevételével, hivatali munkaidın kívül a kiküldetési 
szabályok szerint. 

4.§ 
A szolgáltatási díjat a polgármesteri hivatal pénztárába kell megfizetni a családi eseményt 
megelızı ötödik munkanapig. Amennyiben az esemény elmarad és azt öt nappal korábban 
bejelentik, a szolgáltatási díj visszafizetésre kerül. 
 

5.§ 
(1) Az anyakönyvvezetıt és a segítıt a hivatali munkaidın kívül történı családi eseményeken 
történı munkavégzésért a mellékletben szereplı díj illeti meg. 
(2) A szolgáltatási díjakból megmaradó bevételt elsısorban a családi események 
ünnepélyesebbé tételét biztosító berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésére kell fordítani. 
 
 

6.§ 
Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. 
 
 

Ribányi József     Gulyásné dr. Könye Katalin 
 polgármester         jegyzı 

 
 
Melléklet az 5/2011. (III. 1.) számú önkormányzati rendelethez 
 
A polgármesteri hivatal dísztermében és a külsı helyszínen megtartásra kerülı családi 

események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatások díjtételei 
 
 
 Hivatal dísztermében Hivatali helyiségen kívül 
Hivatali munkaidın belül   5.000,- Ft + áfa 20.000,- Ft + áfa 
Hivatali munkaidın kívül 12.000,- Ft + áfa 20.000,- Ft + áfa 
 
 
 

Az anyakönyvvezetıt és a segítıt a hivatali munkaidın kívül történı családi 
eseményeken történı munkavégzésért a megilletı díj 

 
 
 Hivatal dísztermében Hivatali helyiségen kívül 
Anyakönyvvezetıt megilletı díj 4.000,- Ft 8.000,- Ft 
Segítıt megilletı díj 2.000,- Ft 4.000,- Ft 
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Tamási Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
6 /2011.(III. 1.)számú önkormányzati rendelete 

 
Tamási Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl  

 
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban:  
önkormányzat) 2011. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

 I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak  képviselı-testületére, és szerveire 
és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.  
 
(2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek 
közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.  
 
(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését,  a gazdálkodás szabályairól, 
kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 9/2011. (II.4.)  számú határozata 
tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási 
szempontból épül be.  
 
(4) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését,  a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi 
önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.14.)  számú határozata tartalmazza. 
E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból 
épül be.  
 
(5) Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, 
kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.17.)  számú határozata 
tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási 
szempontból épül be.  
 
(6)  E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében  
minden támogatást nyújtó  e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint 
minden támogatásban részesülıre.  
 

Címrend 
 
2. § (1) A Képviselı-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 2-5. 
számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 
 
(2) A költségvetés címrendjében a mőködési költségvetésben az önállóan mőködı és 
gazdálkodó önkormányzati intézmények, a polgármesteri hivatal és a kisebbségi 
önkormányzatok önálló címnek  minısülnek.  
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 (3) A mőködési költségvetésen belül önálló alcímek a polgármesteri hivatalnál a hivatalhoz 
tartozó önállóan mőködı intézmények, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézménynél 
alcímek a tagintézmények. 
(4) A mőködési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelezı és a nem kötelezı 
önkormányzati feladatok. 
(5) Az  alcímeken belüli elıirányzatcsoportok  a  mőködés, felhalmozás.  
(6) Az elıirányzatcsoportok  kiemelt elıirányzatokra tagozódnak.  

 
 

II. FEJEZET 
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 

2011. évi költségvetése 
 

3. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének 

a) tárgyévi  költségvetési bevételét    3.633.327 E Ft-ban, 

   aa) mőködési költségvetési bevételét  1.712.601 E Ft-ban, 

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét   1.920.726 E Ft-ban, 

b) tárgyévi költségvetési kiadását     4.050.419 E Ft-ban, 

   ba) mőködési költségvetési kiadását 1.921.486 E Ft-ban, 
- személyi jellegő kiadások                                862.393 E. Ft, 
- munkaadókat terhelı járulékok                        222.825 E. Ft, 
- dologi jellegő kiadások                                     666.973 E Ft, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai                               14.602 E Ft, 
- támogatások, pénzeszközátadás                        143.393 E Ft, 
- mőködési célú tartalék         11.300 E Ft, 

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 2.128.933 E Ft-ban,  
          -  beruházások elıirányzata:                              1.902.095 E Ft, 

-  egyéb kiadások, támogatások elıirányzata:       200.243 E Ft 
- felhalmozási célú tartalék                                      26.595 E Ft 

összegben  állapítja meg, 
 
c) költségvetési hiányát  417.092 E Ft-ban, 
  ca) mőködési költségvetési hiányát 208.885 E Ft-ban, 
   cb) felhalmozási költségvetési hiányát 208.207 E Ft-ban, 
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d) elızı év felhasználható  tervezett  pénzmaradványát  392.106 E Ft-ban, 

   da) d.) pontból a mőködési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett)  pénzmaradványát  
2.319 E Ft-ban, 

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett)  pénzmaradványát  
389.787 E Ft-ban, 

e) költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló 

 finanszírozási célú mőveletek bevételét 138.000 E Ft-ban, 

  ea) e.) pontból a  mőködést szolgáló  finanszírozási célú mőveletek bevételét 138.000 E Ft-
ban, 

  eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló  finanszírozási célú mőveletek bevételét 0 E Ft-ban, 

f) finanszírozási célú mőveletek kiadását 113.014 E Ft-ban, 

  fa) f) pontból  –a mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek kiadását 0 E Ft-ban, 

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek kiadását 113.014 E Ft-ban, 

állapítja meg. 
 
 (2) A Képviselı-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és 
kiadásokat  az önkormányzat mőködési bevételét és kiadását összesítve az 6/a.számú melléklet 
szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 6/b melléklet szerint, az önkormányzat 
egyesített bevételeit és kiadásait a 1.számú melléklet szerint jóváhagyja.  
 
(3) A Képviselı-testület a költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló, az Áht. 8/A. § 
(3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú mőveletek 
bevételeit, kiadásait mőködésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti  
tagolásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(4) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét  a 5. számú melléklet  tartalmazza. 
 
(6) A Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét  az 5. számú melléklet  tartalmazza. 
 
(7) Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat mérlegét  az 5. számú melléklet  tartalmazza. 
 
 (8)  A Képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek 
költségvetését e rendelet  3/a. és 3/b. számú melléklete szerint;  a polgármesteri hivatal 
költségvetését 2.számú melléklet szerint; az irányítása alá tartozó önállóan mőködı 
költségvetési szervek költségvetési keretét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
4. §  A Képviselı-testület az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az 
önállóan mőködı költségvetési szervek 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit 
forrásonként a 2.és 3/a. és 3/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 
5. § A Képviselı-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek mőködési, fenntartási 
kiadási elıirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt elıirányzatonként részletezve a 2.és 
3/a. és 3/b. számú mellékletek szerint  hagyja jóvá. 
6. § A Képviselı-testület az önkormányzat  felhalmozási kiadásait célonkénti bontásban a 9. 
számú melléklet, uniós támogatással megvalósuló programok elıirányzatait a 9/a. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
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7. § (1) A Képviselı-testület a polgármesteri hivatal költségvetését feladatonkénti bontásban  
a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(2) Külön jogszabály alapján a jegyzı döntési hatáskörébe utalt elıirányzatok, valamint a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások 
helyi, területi elıkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett 
kötelezettségvállalásra a jegyzı jogosult. 
  Az e bekezdésben a jegyzı részére meg nem határozott elıirányzatokra  a 
kötelezettségvállaló  a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelızı döntési 
rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester  kötelezettségvállalási jogát általa 
felhatalmazott személyre átruházhatja. 
 
8. § (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi  

a) általános tartalékát 4.000 E Ft-tal, 

b) mőködési céltartalékát 7.300 E Ft-tal (ebbıl a Képviselı-testület a településtisztaságról,a 
környzete-és természetvédelemrıl szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 
27.§(2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 
mőködéséhez 500 E Ft-ot különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselı-testület dönt), 

c) felhalmozási céltartalékát 26.595 E Ft-tal, 

ca) felújítási céltartalékát       0 E  Ft-tal, 

cb) beruházási céltartalékát 26.595 E Ft-tal 

 hagyja jóvá. 
 
(2) A Képviselı-testület az összesen 1000 E Ft-ot meg nem haladó mértékő általános 
tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való 
rendelkezésrıl a legközelebbi képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  
 
9. § A Képviselı-testület az önkormányzat éves létszám-elıirányzatát költségvetési 
szervenként, a 10. §-ban foglaltak kivételével a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
10. § A Képviselı-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát a 16/a.számú 
számú melléklet szerint  hagyja jóvá. 
 
11. §  A Képviselı-testület a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban  
és összesítve a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
12. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási mőveleteket is 
figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 6/a és 6/b számú mellékletek tartalmazzák. 
 
13. § A Képviselı-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak 
teljesülésérıl készített elıirányzat-felhasználási és likviditási tervet a 17. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
14. § Az önkormányzat által adott  közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. 
számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja.  
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15. § A Képviselı-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történı hozzájárulásokat a 9/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
16.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésbıl folyósítandó állami támogatások és 
állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 
 
17.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 10.és 
11.számú melléklet tartalmazza. 
 
18.§ Az önkormányzat 2011. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, 
összegszerőségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 12. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
19.§ Az intézményi céljellegő elıirányzatokat a 14. számú melléklet tartalmazza. 
 

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 
 

 
20. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel. 
 
 (2) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 
érdekében maximum évi 300.000 E Ft forrás kiegészítı hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül 
a felhalmozási célú hitel összege 0 E. Ft, a legfeljebb 1 éves idıtartamra felvehetı 
folyószámla hitel összege 300.000 E. Ft.  
 
(3) A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezetı bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak 300.000 E Ft értékhatárig- a bankszámla-szerzıdésben rögzített 
2011. évi kondíciókkal történı - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja 
a számlavezetı banktól munkabér-hitel felvételére. 
 
(4) A (3) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan 
a Képviselı-testületet illetik meg. 
 
21. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselı-testület  
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja.   
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerzıdések, illetve pénzügyi mőveletek 
lebonyolítását 1000 E Ft-ig a Képviselı-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A 
polgármester a megtett intézkedésérıl következı képviselı-testületi ülésen tájékoztatást ad.  
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról 
a képviselı-testület annak felmerülését követı testületi ülésén esetenként dönt.  
 
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli, a többletfeladatokkal 
összefüggı többletbevételét - a Képviselı-testület egyidejő tájékoztatásával, a tényleges 
többletnek megfelelı összegő, saját hatáskörő egyidejő elıirányzat-módosítás után –alapító 
okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel. 
 

III. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
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Általános végrehajtási szabályok  

 
22. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatokkal történı 
megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve 
a költségvetési szervként mőködı polgármesteri hivatal. 
 
23. § A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
24. § (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat 
határozata alapján módosítható. 
 
(2) A kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetési határozatá(ai) ban foglaltakra vonatkozóan 
a települési önkormányzat képviselı-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
 
(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a 
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttmőködésére vonatkozó 
részletes szabályokat és eljárási rendet – Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ámr.) foglaltak figyelembevételével - a 
helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 
  
25. § Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete az Erste Bank Zrt. 
 
26. § (1) Az intézmények finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe 
vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik Az adott 
havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a nettó finanszírozás 
keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra kiutalt nettó 
illetmény is. 
   (2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek 
lehetıvé teszik – az intézmény kérése alapján a jegyzı ellenjegyzésével a polgármester dönt. 
 
27. § (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények az e rendeletben elfogadott éves 
költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelıen a vonatkozó 
jogszabályi elıírások szerint gazdálkodnak. 
   (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények a rendelet 3/a. számú mellékletében, a részben 
önállóan gazdálkodó intézmények a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kiadási 
elıirányzatukat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörő elıirányzat-módosítás 
kivételével – nem léphetik túl. 
   (3) A képviselı-testület az intézmények feladatellátásának finanszírozását a törvény szerinti 
minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért az intézmény vezetıje a felelıs. 
 
28. § (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti 
besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatásokkal 
és létszámkerettel a jogszabályi elıírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak. 
   (2) Az önállóan mőködı költségvetési intézmények az elıirányzat feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek. 
 
29. § (1) Az önkormányzati intézmények – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – saját 
forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag 
felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester elızetes írásbeli engedélye alapján 
végezhetnek. 
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   (2) A 2. számú mellékletben megjelölt részben önálló és a 3/a. számú mellékletben megjelölt 
önálló, felújítási és fejlesztési célú  kiadással rendelkezı intézmények az ott meghatározott 
összeg erejéig, a 8. illetve a 9. számú mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) 
bekezdés szerinti tevékenységet. Az intézmény e tevékenysége költségvetési többlettámogatási 
igénnyel nem járhat. 
   (3) A költségvetési intézmény saját hatáskörben megvalósított beruházásának mőködtetésé-
hez önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következı 
év(ek)ben. 
 
30. § (1) Az önkormányzati intézmények  pályázatot csak a képviselı-testület elızetes 
hozzájárulásával nyújthatnak be.    
  (2) Saját erıt nem igénylı pályázat benyújtásához a polgármester elızetes hozzájárulása 
szükséges. 

 
31. § Az önkormányzati intézmények 
   a) bankszámlájukat az Erste Bank Zrt-nél kötelesek vezetni; 
   b) értékpapírt nem vásárolhatnak 
   c) hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak; 
   d) társadalmi szervezetet a képviselı-testület engedélyével hozhatnak létre,  
   e) alapítványt nem hozhatnak létre, ahhoz nem csatlakozhatnak, de a képviselı-testület 
elızetes hozzájárulása után, összesen évi ötszázezer forint értékhatárig alapítványok által 
ellátott feladattal összefüggı kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével 
összhangban áll – kötelezettséget vállalhatnak, illetve kapacitásának rendelkezésre 
bocsátásával elért bevételüket – a kiadások megtérítése mellett – átengedhetik.  
 
32. § (1) Az ellátottakról gondoskodó intézmények a normatív támogatás alapját képezı 
mutatószámokról, a 2010. évi CLXIX. tv. 3. és 8. számú mellékletében normatívánként 
megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetésérıl kötelesek gondoskodni. 
  (2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az 
elszámoláshoz szükségesek. 
   (3) A jegyzı jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve 
annak ellenırzését elrendelni. 
   (4) Az elszámolást követıen a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendı normatív 
támogatás kamattal növelt összege az intézménytıl a pénzmaradvány elszámolás keretében 
elvonásra kerül. 
33. § (1) Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetıik által kötelesek a 
gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó 
valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az 
államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat). 
   (2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, 
ellenjegyzésük valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel 
kísérni az általuk vezetett szerv fizetıképességét és biztosítani annak megırzését. 
  (3) Az önállóan mőködı intézmények vezetıi kötelesek a mőködésük során keletkezett és az 
intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a 
pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végzı szervhez (Polgármesteri Hivatal) továbbítani.  
 
34. § Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegő 
követelés értékhatára 100.000 Ft. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti 
értékhatárig a behajthatatlan követelések elengedésére. 

 
Elıirányzatok megváltoztatása 
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35. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek elıirányzatait – a pénzügyi,városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 
elızetes véleményezését követıen - a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az 
elıirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyőlés kizárólagos – költségvetési 
törvényben felsorolt –, illetve a Kormány elıirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó 
elıirányzatokat.  
 
(2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy 
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. A képviselı-testület - az elsı negyedév 
kivételével - negyedévenként, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési 
beszámoló irányító szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott 
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelı 
módosításáról. 
 
36. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
 
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése 
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitıl eltérı - intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
(3) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. 
 
37. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselı-testület elé, ha év 
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat 
költségvetésének teljesítését jelentısen veszélyeztetik. 
 
38. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv  személyi juttatási elıirányzatát az Ámr. 
elıírásainak megfelelıen tervezheti. 
 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására 
az Áht. és az Ámr. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott elıirányzat-
változtatásáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet harminc napon 
belül tájékoztatja. A Képviselı-testület negyedévente, de legkésıbb a költségvetési szerv 
számára az éves beszámoló irányító szervhez történı megküldésének határidejéig, december 
31-i hatállyal módosítja ennek megfelelıen a költségvetési rendeletét.  
 

Költségvetési szervek pénzmaradványa 
 

39. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselı-testület 
hagyja jóvá.  
 
(2) A képviselı-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı 
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minısül 
különösen amikor az önkormányzat mőködése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 
 

A támogatások odaítélésének, folyósításának és 
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elszámolásának rendje 
 
40. § (1) A Képviselı-testület a  14/2008. (V.5.) számú önkormányzati rendeletében 
foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi 
önkormányzat költségvetésébıl juttatandó támogatásokról. 
 
(2) A Képviselı-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belsı ellenırzési tervébe 
beépíti  a helyi önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások 
felhasználása elszámolásának ellenırzését. 

 
Önkormányzati biztos kirendelése 

 
41. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy 
egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá 
szorítani, akkor a képviselı-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében 
foglalt hatáskörrel rendelkezı önkormányzati biztost jelöl ki.  

 
 (2) Az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezheti 
    a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság, 
    b) a polgármester és rajta keresztül a jegyzı, 
    c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint 
    d) a költségvetési szerv vezetıje. 
 
(3) Amennyiben az önkormányzatnál idıközben az Ámr. 167. § (1) bekezdése szerinti 
adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az 
önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: 
 
-  az  önkormányzati biztos tevékenységérıl a Képviselı-testületnek havonta köteles 

beszámolni.  

- az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a 
költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.   

(4) Az önkormányzati biztos eljárására, feladatára az Ámr. 167. § rendelkezései az irányadók. 

 
IV. FEJEZET 

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 
 
42. §   A polgármesteri hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés 
elıirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 
elıirányzatának 7,5 %-át. 
 
43. § A Képviselı-testület a köztisztviselıket megilletı cafetéria-juttatás éves keret összegét a 
polgármesteri hivatal cím személyi jellegő kiadások kiemelt elıirányzaton belül , nem 
rendszeres személyi juttatás részeként azonbelül 193.250 Ft/fıben állapítja meg. A 
megállapított összeg a munkáltató által megfizetendı  SZJA-t is magába foglalja 

 
V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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44. §. (1) E rendelet  kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat 
valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2011. költségvetési 
évre kell alkalmazni. 
 

(2) Az Áht. 77. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését megilletı 
bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az elızı évi kiadási 
elıirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a 
városüzemeltetési, a személyi jellegő, a szerzıdések alapján, a szociális ellátásokra 
vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti idıszakban 
beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek 

 
 
Tamási, 2011. február  12. nap. 
 
 
 
  Ribányi József                   Gulyásné Dr. Könye Katalin 
   polgármester                                                                              jegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
7/2011.(III.1.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésérıl szóló 

2/2010.(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 2010. évi költségvetésérıl szóló 
2/2010. (III. 1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

1. § 
 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés a) pontjában írt tárgyévi költségvetési bevétel 4.487.522 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevétel 1.853.107 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevétel 2.634.415 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt tárgyévi költségvetési kiadás 5.316.006 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadás 2.255.509 E Ft-ra, 

- személyi jellegő kiadások 989.833 E Ft-ra, 
- munkaadókat terhelı járulékok 244.727 E Ft-ra, 
- dologi jellegő kiadások 867.057 E Ft-ra, 
- ellátottak pénzbeli juttatásai 13.526 E Ft-ra, 
- támogatások, pénzeszközátadás 136.451 E Ft-ra, 
- mőködési tartalékok elıirányzata 3.915 E Ft-ra, 

bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadás 3.060.497 E Ft-ra, 
- beruházások elıirányzata 3.016.933 E Ft-ra 
- felújítások elıirányzata 17.289 E Ft-ra 
- egyéb kiadások, támogatások elıirányzata 26.270 E Ft-ra, 
- felhalmozási céltartalék 5 E Ft-ra, 

c) pontjában írt költségvetési hiány 828.484 E Ft-ra, 
ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 223.840 E Ft-ra, 
cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiány 604.644 E Ft-ra módosul. 
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d) pontjában írt elızı év felhasználható tervezett pénzmaradványa 657.609 E Ft-ra, 
da) pontjában írt d) pontból a mőködési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett)         
pénzmaradványa 26.944 E Ft-ra, 
db) pontjában írt d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) 
pénzmaradványa 630.665 E Ft-ra, 
e) pontjában írt költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú 
mőveletek bevétele 362.643 E Ft-ra, 
ea) pontjában írt e) pontból a mőködést szolgáló finanszírozási célú mőveletek 
bevétele 162.643 E Ft-ra, 
f) pontjában írt finanszírozási célú mőveletek kiadása 191.768 E Ft-ra, 
fa) pontjában írt f) pontból a mőködés finanszírozására szolgáló mőveletek kiadása 0 E 
Ft-ra módosul.  

 
2. § 

 
(1) A Ktr. 1-11. számú melléklete helyébe e rendelet 1-11. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 
 Ribányi József     Gulyásné Dr. Könye Katalin 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011. (III. 1.) 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. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Ribányi József    Gulyásné dr. Könye Katalin         
polgármester                    jegyzı 
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Melléklet  a 8/2011. (III. 1.) számú önkormányzati rendelethez: 

 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 

a./ Városi Bölcsıdében 
 - reggeli: 47,00 Ft/fı 
 - tízórai:  20,00 Ft /fı 
 - ebéd:             223,00 Ft /fı 
 - uzsonna: 60,00 Ft /fı 
 Összesen:          350,00 Ft /fı/nap 
 
b./ TONI – Tamási Aranyerdı Tagóvodában: 

- tízórai:  37,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             133,00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna: 38,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           208,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
c./ TONI – Székhely intézményben: 
 - ebéd:             208,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:           208,00 Ft+ÁFA /fı/nap 

 
e./ TONI – Középiskolai Intézményegység 9-13. évfolyamán: 

- reggeli:          129,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:            260,00 Ft+ÁFA /fı 
 - vacsora:          196,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:         585,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
f./ TONI   – Középiskolai Intézményegység 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 


