
 1 

TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendelet .................................................................................. 7. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 25-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 29/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 54/2011. (IV. 27.), a 17/2012. (II. 29.), 
valamint a 21.; a 22.; a 24.; a 26.; a 27. és a 28/2012. (III. 29.) számú lejárt határidejő 
képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést és azt 
tudomásul veszi. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 31/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 
1) a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi szervezeteket 

részesíti támogatásban: 
− Rászoruló Gyermekekért Alapítvány (az alapítvány céljainak 300 ezer Ft 
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segítéséhez, azaz rászoruló, önhibájukon kívül hátrányos 
helyzető tanulók támogatásához): 

− Tamási Polgárır Egyesület (az egyesület mőködési 
kiadásaihoz (járırözés, figyelıszolgálat, rendezvények 
biztosítása): 

 
 
380 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjasok Egyesülete (az idıs emberek 
életminıségén való változtatás, a szabadidı hasznos eltöltése 
érdekében értékes programok szervezése, fürdıbérlet, 
színházbérlet, kirándulás, sportnap, Idısek világnapja, 
karácsony): 

 
 
 
 
200 ezer Ft 

− Tamási Caritas Egyesület (rászoruló gyermekek részére téli 
ruhanemő vásárlása): 

 
250 ezer Ft 

− Ifjú Muzsikusokért Alapítvány (zeneiskola mőködési 
feltételeinek javítása, zongorahangolás, kisértékő hangszerek 
beszerzése, hangszerjavítás): 

 
 
500 ezer Ft 

− A Tamási Pro Cultura Humana Vegyeskórusért Alapítvány 
(45 éves jubileumi hangverseny költségeihez): 

 
100 ezer Ft 

− Látássérültek Esélyegyenlıségéért Alapítvány (látássérült 
diákok tanulmányainak támogatása, iskolakezdési támogatás 
6000 Ft/fı értékben): 

 
 
180 ezer Ft 

− Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány (Pántlika 
néptánc együttes új mősorának támogatása, 17 db székelyföldi 
nıi népviselet vásárlása; oktatás, koreográfia ):  
 

 
 
180 ezer Ft 

− „A Város Idıs Lakosságáért” Alapítvány (Tamásiban élı 
idıs emberek részére autóbuszos kirándulás költségeihez, 
Szentendre-skanzen): 

 
 
100 ezer Ft 

− „Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tamási Csoport (2012. 
évben tervezett fórum jellegő elıadások, programok költségeire): 

 
 
250 ezer Ft 

− Magyar Vöröskereszt Tamási Városi-területi Szervezete 
(Véradók elismerése, ajándék, étkeztetés ): 

 
120 ezer Ft 

− Tamási Kerékpáros Alapítvány (Tamási Kupa 2012 amatır 
gyermek 6 fordulós kerékpárverseny megszervezéséhez): 

 
 
100 ezer Ft 

− Tamási Városkörnyék Közbiztonságáért Alapítvány 
(Bőnmegelızési elıadások és szóróanyagok költségeire): 

 
 40 ezer Ft 

− Tamási Szakképzéséért Alapítvány(Tamási szakképzését 
elısegítı program, versenyek, nyelvvizsgadíjak, tanulók 
támogatása): 

 
 
 40 ezer Ft 

− Tamásiért Egyesület (Szemétszedési akció a Föld Napja 
alkalmából(kesztyő, zsák, láthatósági mellény beszerzése, 
marketingköltség; pihenıhely kialakítása a Tamási-Pári 
kerékpárút mentén): 

 
 
 
200 ezer Ft 

− Tamási Nyugdíjas Rendır Egyesület (Tamási közrend-
közbiztonságának erısítése (térfigyelı kamerarendszer 
figyelı szolgálatának biztosítása, bőnmegelızési elıadások, 
rendırség történeti kiállításhoz tároló eszközök): 

 
 
 
180 ezer Ft 

          Összesen: 3120 ezer Ft 
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2) dönt arról, hogy az 53/2011. (IV. 27.) számú határozatban a „Tamási Városért” 
Közalapítvány részére odaítélt 200 ezer Ft összegő támogatás a 2012. évi költségvetés 
terhére kerül kifizetésre. 
3) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidı: értelemszerően, illetve az elszámolásra 2012. október 31. 
Felelıs: a polgármester és az érintett civil szervezetek vezetıi 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 32/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 

1) Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 54/2011. (IV.27.)  sz. határozata 
végrehajtásaként megtárgyalta a sportegyesületek tevékenységérıl és a 2011. évi 
támogatás felhasználásáról szóló egyesületi tájékoztatókat és azokat  tudomásul veszi. 

 
2) A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § -

ában biztosított hatáskörében eljárva és figyelemmel a látványsportok társasági adóból 
elnyerhetı támogatási lehetıségeire a városi sportegyesületek mőködését 2012. évben 
az alábbi összegekkel támogatja, amelynek legalább 50 %-át utánpótlás nevelésre kell 
fordítani :        

ezer Ft 
     
  - Tamási Kerékpáros Egyesület      800  
  - Tamási MTB Sport Club       200 

- Tamási Koppány Sportegyesület                 900   
  

  - Tamási Omega Atlétika Club         700  
  - Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület     200  
  - Tamási Diáksport Egyesület                 200 
    
  Összesen:                 3.000   

     
A látvány-csapatsportágakat folytató tamási sportegyesületek (kézilabda, labdarúgás, 
kosárlabda) nem részesülnek az önkormányzati keret terhére támogatásban.  
      
 
3) A képviselı-testület felhívja a támogatott sportegyesületek vezetıit, hogy 

tevékenységükrıl és a támogatás felhasználásáról 2013. március 31-ig tájékoztassák a 
képviselı-testületet. 

 
4) A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatot a támogatott szervezetek képviselıinek legkésıbb a támogatási szerzıdés 
megkötésekor meg kell tenniük. 

 
Határidı: 2013. március 31. 
Felelıs: a polgármester és az érintett sportegyesületek vezetıi. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 33/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi önkormányzati 
közbeszerzésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 34/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
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Tamási Város Önkormányzatának képviselıtestülete a Dél-Dunántúl Régió Ivóvízminıség-
javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását – a melléklet szerinti tartalommal - 
minısített többséggel jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 35/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a „Tamási Gimnáziumért” 

Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl és gazdálkodásáról szóló beszámolóját 
megtárgyalta, és azt elfogadja. 

 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: a Kuratórium elnöke 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 36/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi összefoglaló 
ellenırzési jelentést elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Ribányi József polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 37/2012. (IV. 25.) számú határozata: 

 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
1.Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi 

költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi 
támogatására. 

2.Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fı, 

vagy a feletti. X 
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és a …………székhelyő körjegyzıséghez tartozik.  
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fı 

alatti, és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. 
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.  

d) megyei önkormányzat esetében az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel      
nem releváns. 

 
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012.  
 évben ilyen jogcímen 301 900 ezer forint összegő bevételt tervez. X 

b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó 
feltétel nem releváns.  
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III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költség- 
vetési rendeletét 245.366 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 

 
 

IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 
         nem kötelezett.  
b) Az önkormányzat az Ötv .szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra 

   kötelezett. X 
c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elfogadta. X 
d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszá- 

madását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.  
 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) X 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 38/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Városért 
Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl szóló tájékoztatót, s azt elfogadja. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 39/2012. (IV. 25.) számú határozata: 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján az 
alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. Az alapító okirat 9. pontjában szereplı táblázat kiegészül az alábbi 

szakfeladatokkal:  
 

882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelılegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármő szerzési és átalakítási 
támogatása 

 
2. Az alapító okirat 8. pontjában a zárójeles rész helyébe az alábbi szövegrész 

lép: közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §-a 
alapján. 

 
3. Az alapító okirat 14. pontjában a „köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvényre” való hivatkozás törlésre kerül, helyébe a 
„közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény” lép, 
valamint a Munka Törvénykönyvének jelölése a 2012. évi I. törvény, mely a 
korábbi 1992. évi XXII. törvényi hivatkozás helyébe lép. 
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4. Jelen módosítás 2012. május 1. napjával lép hatályba. 
 
5. Az alapító okirat egyebekben változatlan.  
 
6. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására, s felkéri, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a 
Magyar Államkincstár felé tegye meg.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 40/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt, hogy  
 

1. Tamási Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatairól szóló 
szabályzatából az alábbi szakfeladatokat törli: 

882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Idıskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelılegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármő szerzési és átalakítási támogatása 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a 

Magyar Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
15/2012. (V. 1.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló  

7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tamási Város Önkormányzatának a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletét, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  23. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja. 
 

1.§ 
 

Tamási Város Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú 
önkormányzati rendeletének 2. számú mellékletének II. fejezete 1-3. pontjai helyébe a következı 
melléklet lép: 
  
„II. 1. Tamási városban a települési folyékony hulladék kivételezés és elszállítás nettó díja 
köbméterenként:  
     - lakossági szolgáltatás esetén: 1358.-Ft;  
     - közületi szolgáltatás setén:     1535.-Ft. 
2. A „Tamási” helységnévtáblától 5 km-nél távolabb lévı külterületeken végzett 
közszolgáltatás nettó díja köbméterenként: 
     - lakossági szolgáltatás esetén: 1756.-Ft;  
     - közületi szolgáltatás esetén:   1945.-Ft. 
3. Az 1 – 2. pontban írt összegeket a mindenkori általános forgalmi adó terheli. 
 

2. § 
 

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

TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

16/2012. (V. 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 2012. május 1. napján lép hatályba. 
 
 

Ribányi József           dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester            aljegyzı 
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Melléklet  a 16/2012. (V. 1.) számú önkormányzati rendelethez: 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díja a 
 

a./ Tamási „Aranyerdı” Tagóvoda és Bölcsıde bölcsıdei részében 
 - reggeli: 42,00 Ft+ÁFA/fı 
 - tízórai: 18.00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             202,00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna: 55,00 Ft +ÁFA/fı 
 Összesen:        317,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
b./ Tamási „Aranyerdı” Tagóvoda és Bölcsıde óvodai részében 

- tízórai: 42,00 Ft+ÁFA /fı 
 - ebéd:             151.00 Ft+ÁFA /fı 
 - uzsonna: 43,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:        236,00 Ft+ÁFA /fı/nap 
 
c./ TONI – Székhely intézményben: 
 - ebéd:             235,00 Ft+ÁFA /fı 
 Összesen:        235,00 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 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
17/2012.(V.1.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésérıl szóló 

12/2012.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tamási Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 
12/2012. (III.5.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint 
módosítja. 

1. § 
 

 
 A Ktr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában írt felhalmozási céltartalék 18.747 E Ft-ra módosul. 

 
      2. § 
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A Ktr. V. fejezete hatályát veszti, és ezzel egyidejőleg a VI. fejezet számozása V.-re változik, 
valamint a 42. § számozása 40. §-ra változik. 

     3. § 
(1) A Ktr. 1-4. számú melléklete helyébe e rendelet 1-4. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 20. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

     4. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester        aljegyzı 
 

 
TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2012. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992:XXXVIII. 
tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

ELSİ RÉSZ 
 

A költségvetési elıirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása. 
1.§ 

 
  (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását 

a) 4.420.035 E Ft bevételi és 

b) 4.443.006 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja. 

  (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a költségvetési bevételeket 4.196.055 E Ft összegben, 

 b) a költségvetési kiadásokat 4.161.936 E Ft összegben, 

 c) a költségvetési többletet 34.119 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül 

 a) a finanszírozási bevételt (hitelbevétel) 213.616 E Ft összegben, 

 b) a finanszírozási kiadást 277.989 E Ft összegben hagyja jóvá. 

  (4) A (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési többlet a pénzmaradvány keretében kerül 
felhasználásra. 

2.§ 

A képviselı-testület 

  (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, 
elıirányzat csoportonkénti részletezését az 1.,2.,3/a.,3/b.,4. számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelıen hagyja jóvá. 
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  (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés elıirányzat-csoportok, kiemelt 
elıirányzatok részletezését a 1.,2.,3/a.,3/b.,4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelıen 
hagyja jóvá. 

3.§ 

  (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát a 20. számú 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Felhatalmazza a képviselı-testület a polgármestert és az intézmények vezetıit, hogy a 
pénzmaradványt terhelı kötelezettségeket teljesítsék. 

MÁSODIK RÉSZ 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása 

4.§ 

  (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évre vonatkozó normatív állami 
hozzájárulás elszámolását a 21. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (2) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolását a 22. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

  (3) Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó központosított támogatások elszámolását a 23. 
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

5.§ 

A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 16, 17, 18, 19. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

HARMADIK RÉSZ 

6.§ 

A képviselı-testület 

- a könyvvizsgálói jelentést és a mellékletét képezı 
- egyszerősített mérleget, 
- egyszerősített pénzforgalmi jelentést, 
- egyszerősített pénzmaradvány kimutatást, 
- egyszerősített eredmény kimutatást jóváhagyja. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 

Záró rendelkezés 

7.§ 

Ez a rendelet kihirdetése 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 


