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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendelet .................................................................................. 6. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 72/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 103/2011. (IX. 14.); a 14/2012. (II. 29.); 
az 55/2012. (V. 30.); a 61.; a 63/2012. (VI. 27.), valamint a 65.; a 66. és a 67/2012. (VII. 11.) 
számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester 
beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 73/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 87.§. (1.) 
bekezdésében elıírt, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 74/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat 
végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2012. évi elsı félévi testületi határozatok 
végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadta. 
 

2012. augusztus 3.              IV. évfolyam 8. szám 
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Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 75/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

1. - eleget téve a Waldorf Pedagógiai Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) kérésének 
– továbbra is biztosítja az Alapítvány részére a 7090 Tamási, Deák F. utca 7. szám 
alatt általuk eddig is használt ingatlan ingyenes használatát határozott, 5 éves 
idıtartamra,  

 
2. valamint a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz tartozó Tamási Erdıfelügyelıségnek 

is biztosítja a Szabadság utca 29. szám alatti ingatlanban az ingyenes használatot 
határozatlan idıtartamra 30 napos felmondási idı mellett, 

 
3. felhatalmazza az Építı- és Városüzemeltetı Kft. ügyvezetıjét a vonatkozó 

szerzıdések aláírására.  
 
Határidı: 2012. augusztus 31.  
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 76/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1.) a 2013. évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
2.) a 2013. évi költségvetésében, 2.000.000,- azaz kettımillió forint összeget különít el a 
települési önkormányzati forrás biztosítására.                                                                               
3.) utasítja, a polgármestert, hogy a                    
      a.) a 2013. évi költségvetésben a 2. pontban megjelölt összeget szerepeltesse: 
      b.) az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó adminisztratív teendıket az 

51/2007.(III.26.)Korm. rendelet szerint végezze el. 
    Határidı: az 1.) pontban foglaltakról tájékoztatás: azonnal 
      a   3/a.) pontban: 2013. évi költségvetés benyújtása, 
                    a   3/b.) pontban: folyamatos 
    Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 77/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı- testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tamási 
Város Önkormányzatának tulajdonomban álló 7090 Tamási, Móricz Zs. ltp. 8. szám alatt 
található ingatlant (798/A/10 hrsz.) a MAGNE Gyógyszertár Betéti Társaság (Cg.17-06-
003916) székhelyként – bérlet címén - használja, és a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága 
által vezetett cégnyilvántartásba székhelyként feltüntesse. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 78/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
1) Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a város területén 
közadakozásból megvalósítandó Trianon emlékmő felállítását, s egyben ingyen biztosítja az 
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emlékmő felállításának helyéül szolgáló   közterületet. Az emlékmő helyét a Kossuth tér és 
az Eötvös utca közötti észak-déli irányú gyalogos sétányt szegélyezı park sávjában, a 
meglévı elsı világháborús emlékmőtıl délre, annak szomszédságában jelöli ki oly módon, 
hogy a két emlékmő által meghatározott egyenes, párhuzamos legyen a meglévı gyalogos 
sétány szélével, s egyben támogatja a szükséges környezeti és tereprendezési munkák 
elvégzését is. 
2) Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Trianon emlékmő létesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az önkormányzat részérıl 
megadja.   
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: 2. pont esetében a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 79/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a mőszaki osztály 
munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 80/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı- testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli Régió 
ivóvízminıség-javító önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal és azt jóváhagyja. 

Határidı: azonnal 
 Felelıs: az elnök 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 81/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı- testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján Tamási 
Városi Polgármesteri Hivatala valamint a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminıség-javító 
Önkormányzati Társulás, mint önállóan mőködı költségvetési szerv közötti 
munkamegosztásra és felelısségvállalásra vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal megtárgyalta és azt jóváhagyja, ezzel egyidejőleg a 2009.december 1.-én kötött 
munkamegosztásra és felelısségvállalásra vonatkozó megállapodást hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: az elnök 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 82/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- felkéri a jegyzıt a vállalkozásokra vonatkozóan új adó(k) bevezetésének 
elıkészítésére, 

- elfogadja az önkormányzat önként vállalt feladatairól készült beszámolót, az 
önként vállalt feladatok pénzügyi vonatkozásait tudomásul veszi; 

- elfogadja az önkormányzat 2012. évi likviditási tervét;  
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok aktuális pénzügyi 

helyzetének bemutatásáról készült beszámolókat elfogadja. 
 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: a polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 83/2012. (VIII. 29.) 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.  

 
III.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költség- 

vetési rendeletét 255.469 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. 
 

Határidı: azonnal. 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 84/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000.(IV.3.) 

számú önkormányzati rendelete alapján akként dönt, hogy nyilvános pályázatot ír ki a 
tulajdonát képezı 1585. hrsz. (volt 2-es számú általános iskola) ingatlan értékesítésére – 
az értékbecslésbe szereplı összegen - 167.000.000,- Ft+Áfa vételáron.  

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan meghirdetésérıl a Magyar 
Nemzet legközelebbi számában gondoskodjon.  

3. majd a legjobb ajánlattevıvel – az Ügyrendi Bizottság véleményezését 
követıen – megkösse és aláírja a szerzıdést.  
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Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 85/2012. (VIII. 29.) számú határozata: 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı- testülete  

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § 
(2) bekezdése alapján – a használati jogot biztosító szerzıdés benyújtását követıen – 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló 7090 Tamási, Hársfa utca 3. szám alatt található ingatlant a Food & Spa kft. 
(2040 Budaörs, Domb u. 29.), a Food &Spa Zalaegerszeg Kft. (2040 Budaörs, Domb 
u. 29.) és a Naturtech Invest Kft. (1027 Budapest, Csalogány utca 41., I/5). 
telephelyként használja, és az illetékes cégbírósága által vezetett cégnyilvántartásba 
telephelyként feltüntesse. 

2. Ugyanakkor Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete, valamint a 
nyilatkozatot aláíró polgármester kijelentik, hogy a telephely bejegyzési engedély 
polgári jogi jogcímet nem keletkeztet, a közbeszerzési törvénynek való megfelelést 
nem vizsgálta, és felelısségét e körben kizárja, a nyilatkozat kizárólag a cégbíróság 
számára kerül aláírásra és kiállításra.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

21/2012. (IX. 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 j) ponttal egészül ki:  
 
„m) Megadja a tulajdonosi hozzájárulást a gazdasági társaság székhelyének, telephelyének, alapítvány, 
egyesület székhelyének önkormányzati tulajdonban levı ingatlanra való bejegyzéséhez.” 
 

2.§ 
 

Az SZMSZ 2. melléklete az alábbi pontokkal egészül ki:  
 
11. Dönt a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél az ajánlatkérési eljárás megindításáról, aláírja 
– a bíráló bizottság véleményezését követıen - az ajánlattételi felhívást, valamint a beérkezett 
ajánlatokat – a bíráló bizottság javaslatát követıen – értékeli és meghozza az eljárást, illetve egyes 
szakaszait lezáró döntést a nyertes pályázó vonatkozásában, aláírja a vonatkozó szerzıdést.  
 
12. Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és lebonyolításáról, a közbeszerzési bíráló bizottság 
véleményezését követıen aláírja az ajánlati felhívást, ajánlati dokumentációt, meghatározza a 
lebonyolításért felelıs személyt, továbbá – ha nem munkaköri kötelessége a feladat – az azért járó 
díjazást. A közbeszerzési bíráló bizottság javaslata alapján meghozza a közbeszerzési eljárást, illetve 
egyes szakaszait lezáró döntést.  Amennyiben a lebonyolító, a bíráló bizottság vagy a polgármester 
véleménye eltérı, úgy az elbírálás kérdésében a képviselı-testület dönt.  
 
13. Dönt pénzügyi kötelezettséggel nem járó pályázat benyújtásáról.  
 
14. Elengedheti, vagy mérsékelheti a közterület-használati díjat.  
 
15. Adósságkezelésre a hitelezıkkel megállapodást köt.   
 
16. Hozzájárulását adja önkormányzat javára bejegyzett jogok (pl. jelzálogjog, elidegenítési és terheli 
tilalom) törléséhez – az alapjául szolgáló követelés megszőnése esetén.  
 
17. Gyakorolja a képviselı-testület által hozott rendeletekben meghatározott jogosítványokat.  
 
A felsorolás azon hatásköröket tartalmazza, amelyeket önkormányzati rendelet vagy magasabb szintő 
jogszabály nem tartalmaz. Így önkormányzati rendelet vagy magasabb rendő jogszabály további 
hatásköröket delegálhat a polgármesterre.   
 

3.§ 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján, 2012. szeptember  3. napján lép hatályba. 
 
 
 
                        Ribányi József                                                dr. Vanya-Szabó Ágnes 
                         polgármester                                                       aljegyzı 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

22/2012. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete 
a  város helyi építési szabályzatáról szóló  

a 14/2005. (VIII.7.) számú rendelet módosításáról     
 

1.§ 
 
(1) A város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet (továbbiakban: Hész) 14.§ (1) bekezdés 
elsı mondatából az „és Vt-2” kifejezés törlésre kerül. 
 
(2) A Hész 14.§ (2) bekezdésének elsı mondatában szereplı felsorolásba az „és Vt-2” kifejezés  
beillesztésre kerül. 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján, 2012. augusztus  30. 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 


