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

Rendelet .................................................................................. 3. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. december 28-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 147/2011. (XII. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 53.; az 59/2011. (IV. 27.) a 98/2011. 
(VIII. 31); valamint a 137; a 138., a 140. és a 141/2011. (XI. 24.) számú lejárt határidejő 
képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 148/2011. (XII. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati 
rendelet alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 149/2011. (XII. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 8/2003. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 15. szakaszának (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat 2012. évi egységes szerkezetbe foglalt 
munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidı: 2012. december 31. 

2012. január 2.              IV. évfolyam 1. szám 
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Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 150/2011. (XII. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011-es év városi 
nagyrendezvényeirıl a beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 151/2011. (XII. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási és Környéke Nevelési és 
Oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát akként módosítja, 
hogy az alapító okirat 20. pontjában levı „hangszeres tanszakok” valamint az „alapfokú képzı-, 
és iparmővészeti tanszakok” alatti felsorolást törli, s helyébe az alábbi felsorolás lép:  
  
„Tagozatainak megnevezése: 
Zenemővészeti ág: 

Klasszikus zene: 
- fafúvós tanszak, 
- rézfúvós tanszak 
- akkordikus tanszak, 
- billentyős tanszak, 
- vokális tanszak, 
- zeneismeret tanszak, 
- kamarazene tanszak. 

Képzı- és iparmővészeti ág: 
- fém- és zománcmőves tanszak, 
- fotó és film tanszak, 
- grafika és festészet tanszak, 
- környezet- és kézmőves kultúra tanszak, 
- szobrászat és kerámia tanszak, 
- textil- és bırmőves tanszak. 

Szín- és bábmővészeti ág: 
- színjáték tanszak, 
- bábjáték tanszak.” 

-  
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 152/2011. (XII. 28.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok 
Közoktatási Társulása társulási megállapodás módosítását – a társulási tanácsnak 
címzett törvényességi észrevételben foglaltak szerinti. 

2. Felkéri a polgármestert, mint a társulás elnökét, hogy a törvényességi észrevételben 
foglalt mulasztások jövıbeni elkerülése érdekében szólítsa fel a tag önkormányzatok 
polgármestereit, hogy a rájuk háruló, a társulási megállapodásból fakadó döntési és 
határozathozatali kötelezettségeiknek határidıre tegyenek eleget, hogy a gesztor 
önkormányzat polgármesteri hivatala a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz való 
felterjesztési kötelezettségét határidıre teljesíteni tudja. 

 
Határidı: társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalására 15 nap 
Felelıs: a polgármester 
 
 
 



 3 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
1/2012.(I.2.) számú 

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

6/2011.(III.1.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tamási Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
6/2011. (III.1.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 
 

(1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés a) pontjában írt tárgyévi költségvetési bevétel 3.688.075 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevétel 1.917.358 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevétel 1.770.717 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt tárgyévi költségvetési kiadás 4.119.186 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadás 1.990.100 E Ft-ra, 

személyi jellegő kiadások 895005 E Ft-ra, 
munkaadókat terhelı járulékok 230127 E Ft-ra, 
dologi jellegő kiadások 686.695 E Ft-ra, 
ellátottak pénzbeli juttatása 17.018 E Ft-ra, 
támogatások, pénzeszközátadás 153.687 E Ft-ra, 
mőködési célú tartalékok elıirányzata 7.568 E Ft-ra, 

bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadás 2.129.086 E Ft-ra, 
beruházások elıirányzata 1.931.535 E Ft-ra, 
felújítások elıirányzata 24.749 E Ft-ra, 
egyéb kiadások, támogatások elıirányzata 170.093 E Ft-ra, 
felhalmozási céltartalék 2.709-ra, 

 c) pontjában írt költségvetési hiány 431.111 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 72.742 E Fr-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiány 358.369 E Ft-ra módosul. 
 
(2) A Ktr. 8. § (1) bekezdés a) pontjában írt általános tartalék 5.979 E Ft-ra 
  c) pontjában írt felhalmozási céltartalék 2.709 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt beruházási céltartalék 2.709 E Ft-ra módosul. 

 
2. § 

 
(1) A Ktr. 1-3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3/a. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 4-7. számú melléklete helyébe e rendelet 4-7. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr.9-11. számú melléklete helyébe e rendelet 8-10. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 
 

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

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
2/2012. (I. 1.) számú 

önkormányzati rendelete 
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról 

 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
E rendelet a város közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében a Tamási Közös Víz- és 
Csatornamő Kft. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjára terjed ki. 

 

2.§ 

 

A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz hatósági díja köbméterenként: 

 

             a) a lakossági fogyasztó számára     254 Ft + áfa,  

             b) a közületi fogyasztó számára       427 Ft + áfa. 

 

3. § 

 
A közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvíz alapdíja: 161 Ft + ÁFA/ ingatlan havonta.  
 

4. § 

 

(1) A csatornaszolgáltatás díja lakossági fogyasztó számára köbméterenként 230 Ft + Áfa. 

 

(2) A csatornaszolgáltatás díja közületi fogyasztó számára köbméterenként 504 Ft + Áfa. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdésékben foglalt díjak magukba foglalják a környezetterhelési díj 
összegét is, mely 24 Ft/m³. 

5.§ 

 

A csatornaszolgáltatásba bekötött ingatlanok alapdíja: 199 Ft + Áfa / ingatlan havonta. 

 

6.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A hatálybalépéssel egyidejőleg az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
17/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
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(3) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Ribányi József      dr. Vanya-Szabó Ágnes  
 polgármester        aljegyzı 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

3/2012. (I. 3.) 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) 36. § (3) bekezdése az 
alábbi alpontokkal egészül ki:  
 
j) elızetesen véleményezi a fizetési meghagyásos eljárás, polgári peres eljárás, büntetıeljárás 
kezdeményezését. 
 
k) elızetesen véleményezi az önkormányzat vagyontárgyának átruházására, vagy bármely módon történı 
megterhelése vonatkozó elıterjesztést. 
 
l) elızetesen véleményezi az önkormányzati kötelezettségvállalásra, önkormányzati vagyont érintı tartozás 
elismerésre, jogról való lemondásra, biztosítékul adásra, ellenérték nélküli juttatásra vonatkozó 
elıterjesztést (kivéve a civil szervezetek és sportegyesületek támogatásának odaítélésérıl szóló 
elıterjesztést). 
 

2. § 
Az SZMSZ 36. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5) A bizottságok véleményezési jogkörüket elızetesen, a képviselı-testületi üléseket megelızıen 
gyakorolják.  
 

2.§ 
Ez a rendelet kihirdetése napján, 2012. január 3. napján lép hatályba. 
 
 
                        Ribányi József                                                dr. Vanya-Szabó Ágnes 
                         polgármester                                                       aljegyzı 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
4/2012. (I. 1.) számú 

önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

A helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
 

1.§ 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) 
számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Aör.) 5 .§ (1) bekezdése elsı mondta az alábbi 
dılt betős résszel egészül ki:  
 
„(1)  Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel (Htv. 
52.§ 22. pont), csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével (Htv. 52.§ 36. pont), a közvetített 
szolgáltatások (Htv. 52.§ 40. pont) értékével, alvállalkozói teljesítések értékével (Htv. 52. § 32. pont), 
az anyagköltséggel (Htv. 52.§ 37. pont), továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével (Htv. 52.§ 25. pont).„ 

2.§ 
 

Az Aör. 5 .§ (6) bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül ki:  
 
„(6) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén, vagy külföldön végez állandó jellegő 
iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen a 
Htv. mellékletében meghatározottak szerint -  a vállalkozónak kell megosztania.” 
 

3. § 
Az Aör. 13. § (1) bekezdése törlésre kerül, s helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„(1)   A 9.§ (1) bek. a/ pontja alapján fizetendı adót: 
a) a szálláshely ellenérték fejében történõ átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, 
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történõ átengedése esetén a szálláshellyel, 
ingatlannal 
rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre 
kötelezett) szedi be.” 

4.§ 
Az Aör. 14.§ (1) bekezdése az „és szálláshely” szövegrésszel egészül ki, valamint (4) 
bekezdéséként az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki a §, így a további bekezdésszámozás eggyel 
nı:  
 
„(4) Szálláshely: egész éven át vagy csak idıszakosan, üzletszerően mőködtetett olyan létesítmény, 
amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.” 

5.§ 
Az Aör. 15.§ (1) bekezdésének a „beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek) 
szövegrész törlésre kerül, s helyébe a „telek” szó lép.  
 

6.§ 

Az Aör. 17.§ hatályát veszti, s helyébe „Az adókötelezettség keletkezésére és megszőnésére a 
Htv. 20. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.” szöveg lép. 
 

7.§ 
 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján 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 


