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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendelet .................................................................................. 4. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2012. (I. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 21/2011. (II. 24.); a 111/2011. (IX. 28.) a 
133.; a 134.; a 135.; a 136.; a 139/2011. (XI. 24.); a 143; a 144.;  a 145/2011. (XII. 19.), a 
152., a 154.; a 155.; a 157.; a 158/2011. (XII. 28.), valamint az 1/2012. (I. 10.) számú lejárt 
határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 3/2012. (I. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Ktv. 34. § (3) bekezdése alapján a helyi 
köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2012. évi célokat – a polgármester 
javaslata alapján – az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Továbbra is biztosítani kell a Képviselı-testület és a bizottságok törvényes és 
eredményes mőködését. El kell érni az elıterjesztések jó színvonalú, határidıbeni 
elkészítését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hozott döntések, rendeletek, határozatok 
maradéktalan végrehajtására. 
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2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat 
gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása, biztosítva a 
gazdálkodás szabályszerőségét, célszerőségi, hatékonysági és takarékossági 
szempontok figyelembe vételével. 

3. Az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövıben 
elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel 
kísérése és az ebbıl fakadó feladatok végrehajtása. 

4. Fel kell készülni a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakításokra. 
5. Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok csökkentése, a 

behajtások hatékonyságának növelése, adóterv teljesítése. 
6. Az intézmények jogszerő, gazdaságos mőködtetésének az új, illetve változó 

jogszabályokhoz való igazítása. 
7. A polgárbarát ügyintézés eszközeinek és módszereinek érvényesítése, az ügyintézési 

határidı pontos betartása, az ügyintézés szolgáltató jellegének erısítése. 
8. Különös tekintettel kell lenni a közigazgatási határidık betartására, a jogszerő, 

megalapozott döntéshozatalra és a jogorvoslat megelızésére, a folyamatosan változó 
eljárási és anyagi jogszabályok nyomon követésére. 

9. A hatósági munka színvonalának megırzése, lehetıségek szerinti növelése. 
10. A településfejlesztéssel, beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos hivatali feladatok 

teljesítése. 
11. Pályázati lehetıségek maradéktalan kihasználása. 
12. A köztisztviselık szakmai felkészülésének, képzésének további javítása. 
13. Foglalkoztatottság javítása, közhasznú foglalkoztatás lehetıségének maximális 

kihasználása.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, valamint az aljegyzıt, hogy az egyéni 
teljesítménykövetelményeket – a meghatározott célok alapján – állapítsa meg, és annak 
teljesítését a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben elıírt módon értékelje. 
 
 
Határidı:   - az egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 30 nap. 
                 - a teljesítményértékelésre 2012. december 31. 
 
Felelıs:   - a jegyzı egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése 
vonatkozásában a polgármester, 

- a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és 
értékelése vonatkozásában az aljegyzı. 

 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 4/2012. (I. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 

1. a BIOKOM Kft. által benyújtott díjemelési javaslatot akként fogadja el, hogy a 2012. 
évre vonatkozó közszolgáltatási díj emelésének mértéke nem haladja meg a 6 %-ot, és a 
BIOKOM Kft. ennek alapján az egyes díjtételekre vonatkozó táblázatot megküldi az 
önkormányzat részére; 

2. elismeri a beterjesztett indokolt költségeket és a jóváhagyott közszolgáltató díj 
kiegészítéseként 8.155.560,- Ft+ÁFA/év kompenzációs díjat fizet a közszolgáltató 
részére a közszolgáltató által kiállított számla alapján; 

3. elfogadja, hogy a hulladékudvarba beszállítható anyagok és azok elhelyezése az 
elektronikus hulladék, a szelektíven győjtött papír, mőanyag és üveg alapú 
csomagolóanyag, valamint az akkumlátor esetében díjmentesen történik. A 
festékmaradék, festékes csomagolóanyag elhelyezési díja 200 Ft+ÁFA/kg, a 
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növényvédıszer maradék, göngyöleg elhelyezési díja 270 Ft+ÁFa/kg, továbbá az 
építési törmelék, a zöldhulladék és a használt autógumi elhelyezése díjmentes, amelyre 
vonatkozóan az önkormányzat és a BIOKOM Kft. külön megállapodást köt; 

4. felhatalmazza az aljegyzıt, hogy a BIOKOM Kft. által beterjesztett elıterjesztés 
alapján a februári képviselı-testületi ülésre készítse el a rendelet-módosítását. 

 
Határidı: a rendeletmódosítás elkészítésére a 2012. február havi képviselı-testületi ülés 
Felelıs:   az aljegyzı 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 5/2012. (I. 25.) számú határozata: 
 

 Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt, hogy  
1. a helyben élı adófizetı állampolgárok számára, a helyi gazdaság élénkítése 

érdekében 2012. május 1. napjával un. „Tamási Kártyát” bocsát ki,  
2. felhatalmazza a Tamási Innovációs Központ Nkft. ügyvezetıjét, hogy lehetséges 

elfogadóhelyeket felkutassa, azok képviselıjével kezdeményezzen tárgyalásokat 
3. az elfogadóhelyek csatlakozását követıen felkéri az aljegyzıt, hogy a „Tamási 

Kártya” igénylésére, használatára vonatkozó szabályokat és eljárási rendet – az 
elıterjesztésben foglaltak szerint – rendeletben szabályozza.  

 
 Határidı: 2. pont esetében 60 nap, 3. pont esetében a 2. pontot követıen 30 nap 

 Felelıs: 2. pont esetében ügyvezetı, 3. pontnál  az aljegyzı 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012. (II. 1.) számú önkormányzati rendelete 
a  településtisztaságról szóló 27/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A 27/2008. (XII. 12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) az alábbi 12. §-
al egészül ki:  
 

„12. § (1) Tilos a dohányzás az e rendelet mellékletében meghatározott városközpont közterületein, a 
„Dohányzásra kijelölt hely” feliratú tábla öt (5) méteres körzetén kívül (dohányzásmentes zóna), 
valamint a közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külsı határvonalától számított 5 méteres 
távolságon belül, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre kijelölt 
megállóban, várakozó helyen, illetıleg helyiségben, valamint nyílt légterő megálló, várakozó hely 
esetén annak külsı határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási 
korlátozás alá tartozó terület külsı határvonala nem állapítható meg egyértelmően, akkor a dohányzás 
a megállót vagy várakozó helyet kijelölı táblától vagy más jelzéstıl számított 5 méteres sugarú körnek 
megfelelı körzetben tilos. 

(2) Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni az alábbi helyeken:  
a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen; 
b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott 

és ekként megjelölt, zárt légterő szobáiban; 

(3) Nem jelölhetı ki dohányzóhely  
a) közoktatási intézményben, 
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, 
c) egészségügyi szolgáltatónál. 

2. § 
A rendelet 16. §-a az alábbi  m) alponttal egészül ki: 
 
„m) közterületen tiltott helyen dohányzik [12.§]” 

3.§ 
 
A rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.  
 

4. § 
A rendeletbe az alábbi melléklet kerül beillesztésre:  
 
„Melléklet a 12.§-hoz 
E rendelet alkalmazása szempontjából  
1. városközpont (dohányzásmentes zóna) a Széchenyi utca – Csokonai utca – Arany János utca – Deák 
Ferenc utca –  Szabadság utca 18.- Várady köz -  Rákóczi utca – Dózsa György utca és Zrínyi Miklós 
utca által határolt terület. 
 
2. dohányzásra kijelölt helyek: 

a. Szabadság u. 53. (Pannon üzlet elıtt), 
b. Zrínyi u. 2. (Bokréta áruház elıtt), 
c. Szabadság u. 64-66. (Simon cukrászda elıtt) 
d. Szabadság u. 44. (Ázsia áruház elıtt), 
e. Garay utca 1-3. (SPAR áruház elıtt, mellett), 
f. Szabadság u. 56. (DÁM üzletház elıtt), 
g. A Petıfi utca és a Zrínyi utca találkozásánál levı vendéglátóhely bejáratától számított 10 

méteres távolságon belül, 
h. Az Energia Cafe vendéglátóhely bejáratától számított 10 méteres távolságon belül, 
i. A Tamási Általános Iskola és Gimnázium Würtz Ádám Általános Iskolája székhely 

intézményének Bocskai Köz felöli C bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül,  
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j. Szabadság u. 46-48. (Polgármesteri Hivatal) udvarán, a bejárattól számított 5 méteres 
távolságon kívül, és a 

k. Garay utcai Piactér teljes területe. 
5. §  

 
Ez a rendelet kihirdetése napján, 2012. február 1. napján lép hatályba. 
 
                       Ribányi József                                                dr. Vanya-Szabó Ágnes 
                             polgármester                                                       aljegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

6/2012. (II. 1.) számú 
önkormányzati rendelete 

a helyi autóbusz-közlekedés díjáról 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi autóbusz-
közlekedésben alkalmazandó 

hatósági árról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

(1) Tamási város közigazgatási területén a helyi utazásra jogosító mentjegyek – 
biztosítást és az általános forgalmi adót is magába foglaló – ára: 

 
                                              a)  menetjegy                                              165 Ft/db, 
                                              b)  egyvonalas havi bérlet                         3180 Ft/db, 
                                              c)  összvonalas havi bérlet                        3750 Ft/db, 
                                              d)  tanuló, nyugdíjas havi bérlet               1120 Ft/db. 
 

(2) A negyedéves idıszakra érvényes bérletek ára a havi bérletek árának háromszorosa. 
 

2.§ 
 

(1) Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba, és egyidejőleg a helyi autóbusz-
közlekedés díjáról szóló 1/2011. (I. 25.) számú számú önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 
 

(2) 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 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


