
 1 

TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 29-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 18/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 5/2012. (I. 25.), valamint a 8.; a 13.; a 
15. és a 16/2012. (II. 29.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester 
beszámolóját a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról.  
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 20/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) 
bekezdés g) pontja értelmében megtárgyalta a 2011. évi jegyzıi adóbeszámolót és azt 
elfogadja. 

2012. április 5.              IV. évfolyam 4. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a kulturális szakemberek szervezett képzési 
rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM 
rendelet 4§ (6) bekezdésében, valamint a 25/2007.(IV.24.) OKM módosító rendeletben 
biztosított hatáskörben eljárva  

1. a Városi Mővelıdési Központ a 2007-2013-ig terjedı idıszakra 
kidolgozott továbbképzési tervét felülvizsgálta, és annak módosítását 
a mellékelt táblázat alapján jóváhagyja,  

 
2. a Könnyő László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 

intézmény tekintetében a 2007-2013-ig terjedı idıszakra kidolgozott 
továbbképzési és beiskolázási tervét felülvizsgálta, és módosítási 
igény hiányában, változatlan formában, helyben hagyja. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény alapján  

 
1. a 66. § (9) bekezdése értelmében a 2012/2013. tanévre a tanköteles 

tanulók elsı évfolyamra történı beíratásának idıpontját 2012. április 
16. (hétfı) és április 17. (kedd) napokban határozza meg. 

2. 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján, 4 osztály indítását engedélyezi 
a TONI tamási székhelyintézményben. 

3. A testület utasítja a polgármestert, hogy a beíratás idıpontját a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 23/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési 
tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 24/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. akként dönt, hogy a helyi autóbusz-közlekedés díjairól szóló 6/2012. 

(II.1.) önkormányzati rendeletet – tekintettel az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 
2012. április 1. napjától hatályba lépı új 5/E-5/F. §-ában 
meghatározott rendelkezésekre – 2012. március 31. napjával hatályon kívül 
helyezi, 

2. megtárgyalta a Közszolgáltatási Szerzıdés módosítását, s azt a melléklet 
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szerinti tartalommal jóváhagyja,  
3. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerzıdés módosításnak 

aláírására.  
Határidı: 2012. március 31. 
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 25/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  

1. a Tamási Aranyerdı Tagóvoda és Bölcsıdében a be nem töltött 
férıhelyek száma miatt úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1. napjával 
a bölcsıde engedélyezett férıhelyszámának (32 fı) változatlanul 
hagyása mellett a csoportok számát háromról kettıre (2 db 11 
fı/csoport) csökkenti, 1 csoport mőködését - az igények hiányában - 
szünetelteti, 

2. Tamási Aranyerdı Tagóvoda és Bölcsıde bölcsıdei részében a 
létszámkeretet – racionalizálási okok miatt – 2012. szeptember 1. 
napjával 2 fıvel csökkenti.  

3. A Képviselı-testület megállapítja, hogy az álláshely megszüntetés 
miatt létszámcsökkentéssel érintett 2 fı munkavállaló 
továbbfoglalkoztatására – a munkaviszonyban töltött idejük 
folyamatosságának megtartásával (szeptember 1-tıl) – az óvodai 
részben van lehetıség, 

4. utasítja a fıigazgatót, hogy a két fı bölcsıdei dolgozónak az óvodai 
részbe történı áthelyezésével kapcsolatos munkaügyi 
dokumentumokat határidıre készítse el.  

 
Határidı: 2012. szeptember 1. 
Felelıs: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 26/2012. (III. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  

1. az Appaloosa Lovassport Egyesülettel (7400 Kaposvár, Posta u. 16., 
képviseli: Fülöp Józsefné, nyilvántartásba vételérıl szóló határozat száma: 
PK.60066/2004/2.) kötendı együttmőködési megállapodást megtárgyalta és 
azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Határidı. 2012. április 1.  
Felelıs: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
14/2012. (IV. 5.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérıl, valamint elidegenítésükrıl 
szóló 10/1994. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
1.§ 

A rendeletben szereplı „Építı és Városgazdálkodási Kft.” elnevezés helyébe mindenhol az „Építı- és 
Városüzemeltetı Kft.” elnevezés kerül beillesztésre. 

2. § 
A rendelet 1. mellékletének I. sorszámmal jelölt táblázatából a 26. sor törlésre kerül.  

3.§ 
A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:  
 
„A határozott idı lejártát követıen, amennyiben a volt bérlı erre igényt tart, és a bérbeadó szerint 
erre érdemes, továbbá lakbértartozása nincsen, a bérbeadó- pályázat kiírása nélkül - legfeljebb újabb 
5 éves idıtartamra ismételten bérleti szerzıdést köthet vele.” 

4. § 
A rendelet 3. mellékletének 3. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„(1) A havi lakbér mértéke – amely nem vonatkozik a pályázat útján elnyert és a költségelvő 
bérlakásokra –  2012. április 1. napjától kezdıdıen, a lakás fekvése, komfortfokozata és egyéb 
adottságai szerint megállapított minıségi kategóriánként az alábbi: 

a) I. kategóriába tartozó lakás esetén  

  - legfeljebb 40 m² alapterülető lakás esetén  450,- Ft/ m²+áfa 

  -41-60 m² alapterülető lakás esetén  400,- Ft/ m²+áfa 

  -61 m²-nél nagyobb alapterülető lakások esetében 350,- Ft/ m²+áfa 

b) II. kategóriába tartozó lakás esetén  

  - legfeljebb 50 m² alapterülető lakás esetén 400,- Ft/ m²+áfa 

  - 50 m²nél nagyobb alapterülető lakás esetén 250,- Ft/ m²+áfa 

c) III. kategóriába tartozó lakás esetén   220,-Ft/m2 + ÁFA, 

d) IV. kategóriába tartozó lakás esetén   140,-Ft/m2 + ÁFA, 

e) V. kategóriába tartozó lakás esetén    50,-Ft/m2 + ÁFA” 

A lakbér minden év április 1. napjával a KSH által közzétett, elızı évre megállapított infláció 
mértékével megegyezı mértékben emelkedik. Ez az emelkedés a fiatalok garzonházában található 
lakások (Fecskeház) kivételével minden más önkormányzati tulajdonban álló lakásra vonatkozik.  

A bérlakások minıségi kategóriába sorolását a Lör. 4. számú melléklete tartalmazza. 
5. §  

A rendelet 4. mellékletébıl az V. kategóriából a „Rácvölgy 5.” kifejezés törlésre kerül, továbbá a 
„Bercsényi u. 11.” A III. kategóriából az IV. kategóriába kerül átsorolásra, míg a Deák F. utca 19. 
szám alatti ingatlan IV. kategóriából a III.-ba kerül.  

6. § 
(1) Ez a rendelet 2012. április 5. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet 4. §-ban foglalt díjakat a már fennálló szerzıdésekre nem kell alkalmazni.  
 

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 


