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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 30-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 45/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 34.; a 39.; a 40.; a 41. és a 42/2012. (IV. 
25.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 46/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi a Tamási és Környéke 
Nevelési és Oktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat „Aranyerdı” 
Tagóvoda és Bölcsıde 11. óvodai csoportjának mőködését a 2012/13. nevelési évben. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 47/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Építı és Városüzemeltetı 
Kft. munkájáról, a 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évi lakásgazdálkodásáról és a temetı 
üzemeltetésérıl szóló beszámolót, valamint a mérlegbeszámolót és azt elfogadja. 
 
Felelıs: az ügyvezetı 

2012. május 31.              IV. évfolyam 6. szám 
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Határidı: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 48/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Városi 
Rendırkapitányság munkájáról, a közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló beszámolót, s azt 
elfogadja.  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 49/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Tamási Táj önkormányzati újságról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 50/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Innovációs 
Központ Nkft. (7090 Tamási, Nyírfasor 15.) munkájáról és 2011. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, s azt elfogadja.  
 
Felelıs: ügyvezetı 
határidı: azonnal 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 51/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
I. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzésekre vonatkozó szabályzatot az alábbiak szerint módosítja: 
1. A szabályzat I. fejezet 3. pontjában a „2003. évi CXXIX. törvény” kifejezés 

helyébe a „2011. évi CVIII. törvény” kifejezés lép. 
 
2. A szabályzat II. fejezet 2. pontjából törlésre kerül a „közzétételével vagy” 

szövegrész.  
 
3. A szabályzat IV. fejezet 1. és 2. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi 1. 

és 2. pont lép:  
„1. A meghívásos eljárás az ajánlati felhívás megküldésével indul, amelyet minimum három 

gazdasági szereplınek meg kell küldeni. 
2. Amennyiben az ajánlatok bontása során válik nyilvánvalóvá, hogy a meghívásos eljárás 

lefolytatására jogosító értékhatárnál magasabb értékő ajánlatok érkeztek, úgy 
Ajánlatkérı az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és a Kbt. szabályai szerint köteles 
az eljárást lefolytatni.” 

 
4. A szabályzat V. fejezet 1. pontjából a „vagy a nyílt eljárás eredménytelen volt” 

szövegrész törlésre kerül.   
 
5. A szabályzat 1. mellékletének IV. fejezete 1. pontjából a „a) nyílt”” szövegrész 

törlésre kerül.  
 
6. A szabályzat 1. mellékletének VII. fejezete 10. pontjából az utolsó mondat, 

azaz a „A közzététel módjára az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 
15/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadóak” törlésre kerül. 

 
II.  A módosítások 2012. június 1. napjával lépnek hatályba.  
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Felelıs: polgármester, a változások átvezetéséért az aljegyzı 
Határidı:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 52/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Állami Számvevıszék 
„Tamási Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl szóló” jelentésében 
foglaltakat, s az Állami Számvevıszék által javasoltaknak megfelelıen a melléklet szerinti 
intézkedési tervet elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 53/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 159. § (3) bekezdése alapján megtárgyalta Tamási Város Roma, Tamási 
Város Német és Tamási Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatok valamint Tamási 
Város Önkormányzata között kötendı megállapodásokat, s azokat a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: 2011. június 1. 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 54/2012. (V. 30.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 

1. támogatja Újireg és Nagyszokoly községek csatlakozási szándékát a Tamási 
Városkörnyéki Önkormányzatok Közoktatási Társulásához, abban az esetben, ha a 
két település rendezi fennálló tartozását Iregszemcse Közös Iskola Fenntartó Társulás 
felé legkésıbb 2012. augusztus 1. napjáig, és azt Tamási Város Önkormányzata felé 
hitelt érdemlıen igazolja.  

2. felkéri az aljegyzıt, hogy az alapító okiratot valamint a társulási megállapodás 
módosítását a csatlakozó tagok adatainak kiegészítésével készítse el.  

 
Határidı: 1. pont esetében 2012. szeptember 1., 2. pont esetében augusztusi képviselı-
testületi ülés  
Felelıs: polgármester, 2. pont esetén aljegyzı  
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
19/2012. (V. 31.) számú 

önkormányzati rendelete 
az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  

 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése alapján az 
egyes szabálysértési rendelkezéseket is tartalmazó rendeleteit az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§ 
Az állatok tartásáról szóló 20/1997. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelet 

 
(1) A rendelet 15. § (1) bekezdésébıl törlésre kerül „a helyi állattartás rendjének megszegése” 
szabálysértést követi el és harmincezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési 
eljárás lefolytatása a jegyzı hatásköre” szövegrész és helyébe az alábbi szövegrész lép: „tiltott 
magatartást követ el, vele szemben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság illetve százötvenezer 
forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 
eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik” 
 
(2) A rendelet 8. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:  
 
„(5) Az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a gyalogjárdát, 
sétányt, parkot, vagy más közterületet és lakóház lépcsıházát, annak közös használatú területét ne 
szennyezze.  
 
(6) Az eb által okozott szennyezıdést az eb felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul 
eltávolítani és az ehhez szükséges felszerelést magával vinni. 
 
(7) Aki a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, azzal szemben a közterület-felügyelı - 
tettenérés esetén - helyszíni bírságot szabhat ki. ” 
 

2. § 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet  

 
A rendelet 28. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„28 (1) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, 
elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, továbbá aki a közszolgáltató 
elkülönített hulladékgyőjtést szolgáló győjtıeszközébıl hulladékot vesz el, azzal szemben – a tiltott 
magatartás elkövetése miatt - ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság illetve százötvenezer forintig 
terjedı közigazgatási bírság szabható ki. 
(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik”  
 

3. §  
A fizetı parkolás rendjérıl és díjáról szóló 12/2004.(VI. 6.) számú önkormányzati rendelet  

 
A rendelet 8. § (5) bekezdése, valamint a 9. § (1) és (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, és a 
9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„9. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott parkolóhelyeket a rendeltetésétıl eltérı célra veszi 
igénybe, illetve a jármővek parkolását egyéb módon zavarja vagy akadályozza, az olyan tiltott 
magatartást követ el, hogy vele szemben ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság illetve 
százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. 
(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik” 
 

4. §  
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A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl szóló 20/2010. (XII. 27.) 
számú önkormányzati rendelet  

 
A rendelet 6. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„6. § (1) Aki a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátása során 

a) a szolgáltató helyszínre történı bejutását, valamint a munka akadálytalan elvégzését ismételt 
szabályszerő értesítés ellenére akadályozza, 

b) a szolgáltató által írásban jelzett szabálytalanságot a megadott határidıre nem szünteti meg, 
olyan kirívóan közösségellenes magatartást követ el hogy vele szemben százötvenezer forintig 
terjedı közigazgatási bírság szabható ki. 

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik. 
 

5. §  
 A településtisztaságról szóló 27/2008. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet 

 
(1) A rendelet 16. § (1) bekezdésében a „településtisztasági szabálysértés” kifejezés törlésre kerül, s 
helyébe a „tiltott, közösségellenes magatartást” kifejezés lép.  
 
(2) A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a § az alábbi (3) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben írt magatartások  megvalósítóival szemben a ötvenezer forintig terjedı 
helyszíni bírság illetve százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. 
(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik” 
 

6. § 
A piactartáshoz kapcsolódó szabályokról szóló 14/2001. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet  

 
A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 3. § lép:  
„3. § (1) Amennyiben a cselekmény más jogszabályi elıírást nem sért vagy valósít meg tiltott 
magatartást követ el – és ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig 
terjedı közigazgatási bírsággal sújtható – az, aki 

a) a piacon engedély nélkül árusít vagy más tevékenységet folytat, 
b) nem tartja be a piac fenntartójának az elıírásait, 
c) a piac területén [1.§ (1) bek.] hozzájárulás nélkül építményt vagy létesítményt hoz létre vagy 

változtat meg. 
(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik 
 

7. § 
A környezet- és természetvédelemrıl szóló 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet 

 
(1) A rendelet 28. §-ból törlésre kerül a „szabálysértési eljárást kezdeményezni” kifejezés.  
 
(2) A rendelet 29. § (1) bekezdésébıl törlésre kerül a „„Helyi településtisztasági, környezet-, illetve 
természetvédelmi szabálysértés”-t követ el és harmincezer forintig terjedı bírsággal sújtható” 
mondatrész és helyébe az „olyan kirívóan közösségellenes magatartást követe el, hogy vele szemben 
ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság 
szabható ki” mondatrész kerül.  
 
(3) A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:  

 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetıjével szemben a közterület-felügyelı 
ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki, vagy ellene közigazgatási bírság kiszabásával 
kapcsolatos eljárás indítható, melynek lefolytatása a jegyzınek van hatásköre.”  
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8. § 
A közterületek  használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati rendelet 

 
(1) A rendelet 24. § (1) bekezdésébıl a „„A közterület-használat rendjének megsértése” 
szabálysértését követi el és harmincezer (30.000) forintig terjedı pénzbírsággal sújtható” mondatrész 
helyébe a „tiltott közösségellenes magatartást követ el – és ötvenezer forint helyszíni bírsággal illetve 
százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírsággal sújtható - az, aki „ mondatrész lép.  
 

(2) A rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás lefolytatása a jegyzı 
hatáskörébe tartozik. A fenti tiltott magatartás elkövetése esetében a közterület-felügyelı ötvenezer 
forintig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki.” 

 
 
 

9. § 
A temetıkrıl és a temetésrıl szóló 12/2010. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelet 

 
A rendelet 15. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„15. § (1) Amennyiben bőncselekmény vagy törvény, kormányrendelet által meghatározott 
szabálysértés nem valósul meg, olyan tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) a temetı rendjét megszegi, a temetıbe állatot hajt, vezet, vagy enged be, kivéve a vakvezetı 
kutyát; gépjármővel behajt; (5.§ (1)- (5)) 

b) a tőzvédelmi elıírások betartása nélkül tőzveszélyes tevékenységet végez; (5.§ (7)) 
c) a temetıben keletkezett hulladékot nem a kijelölt tároló helyre teszi; (5.§ (8)) 
d) a megengedettnél nagyobb mérető síremléket, illetve nem megfelelı alapozású síremléket állít; 

(10.§ (1)- (5)) 
e) síremléket bejelentés nélkül felállít, felújít, átépít, lebont, elvisz, illetve nem gondoskodik az 

építési törmelék, hulladék elszállításáról; (10.§ (6)-(7)) 
f) bejelentés nélkül végez munkát; (12.§ (1)) 
g) sírokra nagymérető növényzetet ültet, sírhelyen kívül növényzetet telepít (12.§(3), (6)); 
h) a temetıben engedély, illetve hozzájárulás nélkül sírhely létesítési, megszüntetési vagy 

sírfelnyitási tevékenységet végez; 
i) a temetıben a síremlék, sírbolt, mint építmény veszélyeztetésére alkalmas erıs gyökérzető 

növényt ültet; 
j) a sírhelyen, vagy mellette olyan növényzetet enged (hagy) megnıni, elterjedni, amely 

akadályozza a sírok közötti közlekedést, lehetıséget ad nemkívánatos növény (gyom) 
elterjedésére; 

k) a sírhely körül kerítést épít, vagy annak környékét felássa; 
l) sírhely feltöltését a temetı más részérıl származó földdel végzi. 
m) a temetı urnafalaiban nem az eredeti anyagnak megfelelı névtáblát használ. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartások elkövetıivel szemben ötvenezer forintig terjedı 
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. Helyszíni 
bírság kiszabására a közterület-felügyelı jogosult, míg a közigazgatási bírság kiszabása a jegyzı 
hatáskörébe tartozik „ 
 

10. § 

a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 10/1991. (VIII.26.) számú 

önkormányzati rendelet 

 

A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
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„10. § (1) Tilos a helyi önkormányzati jelképeket (címer, zászló) engedély nélkül elıállítani, vagy a 
használatra vonatkozó rendelkezéseket egyéb módon megszegni. Aki ezen tiltott magatartásokat 
elköveti,  azzal szemben százötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki mely eljárás 
lefolytatása a jegyzı hatáskörébe tartozik. 

(2) A fenti szabálysértés elkövetése miatt a közterület-felügyelı ötvenezer forintig terjedı 
helyszíni bírságot szabhat ki.” 

11. §  
 
A rendeletekben a „szabálysértési rendelkezések”  alcímek helyére a „tiltó rendelkezések”alcímek 
lépnek.  
 

12. §  
 

Ez a rendelet 2012. május 31. 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 


