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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 87/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 25/2012. (III. 29.); a 70.; a 71/2012. 
(VIII. 16.); valamint a 75.; a 77.; a 80.; 81.; 83. és a 84/2012. (VIII. 29.) számú lejárt 
határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját 
elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 88/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Tamási Fürdı 
üzemeltetésérıl szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 89/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete dönt arról, hogy nem kíván tagja 
maradni az átalakított Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulásnak, és abból a 
módosított társulási megállapodásban szereplı legkorábbi idıpontban, illetve 2013. június 
30. napjával kiválik. Tudomásul veszi, hogy a kiválásig minden olyan jog megilleti, és 
minden kötelezettség terheli, amit a társulási megállapodás tartalmaz. 

2012. október 2.              IV. évfolyam 9. szám 
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Határidı: 2013. június 30.  
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 90/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a polgármester Tamási-
Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról szóló beszámolóját, s 
azt elfogadja.  
 
Határidı: - 
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 91/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
1)Tamási  Város  Önkormányzatának  Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés 
a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, tekintettel a törvény 7.§ (3) bekezdés b) 
pontjára is, módosítva a 19/2011. (II. 24.) számú határozattal meghozott településfejlesztési 
döntést, az alábbi, a jelen módosítást a 19/2011. (II. 24.) számú határozattal meghozott 
településfejlesztési döntéssel egységes szerkezetbe foglalva az alábbi településfejlesztési 
döntést hozza:  
 
2)Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elhatározza a város adottságaira 
épülı fejlıdési lehetıségek jobb kihasználása érdekében az egyes területrészek felhasználási 
módjának módosítását, és evvel összefüggésben elrendeli a 2/2005 (I.20) számú határozattal 
elfogadott településszerkezeti tervének a módosítását: 
2.1.)A módosítással érintett területek és területhasználatok: 
1) A mentıállomás mögötti telek megközelíthetıségének vizsgálata, biztosítása. 
2) Tamási-Pári között megépült kerékpárút nyomvonalának pontos szerepeltetése a terven. 
3) Az üdülı telep és a Miklósvár közötti, részben rekultiválandó területek rekreációs, (és 
turisztikai) használatának vizsgálata (01063/1. hrsz; 01063/3 hrsz, 01063/5. hrsz; 01036/3. 
hrsz;) 
                   4) A 61. számú fıúttól délre, a Belátó alatti lakótelek területhasználatának 
növelése     .                  a 0732, 0733 hrsz.-ú területekkel 
5)  A 61. számú út Tamási nyugati kilépési szakaszától északra található véderdı 
felülvizsgálata.( a gazdasági övezet forgalmi út felıli oldalán) és a 0441/1 hrsz.-ú véderdı 
vizsgálata. 
                   6) Bányatelkek határainak feltüntetése és szabályozása. 
9) A módosítással érintett területekre vonatkozóan felülvizsgálni és szükség esetén 
módosítani a területhasználatokat, az egyes övezetek határait, a természeti védelem alatt álló 
területek határait, figyelembe véve az államigazgatási szervek, hatóságok által közölt 
adatokat, továbbá a megyei területrendezési terv, valamint az Országos Területrendezési Terv 
elıírásait. 
10)Tamási déli részén 65. számú út menti területek környezetében belterületi határ 
felülvizsgálata, lakóterület kialakításának vizsgálata. 
11) 0286/2 hrsz-ú ingatlan területhasználatának vizsgálata.(A 61. számú út Tamási keleti 
kilépési szakaszától északra, a Cseringáti-patak mellett új gazdasági terület kijelılése.)  
 12) A kerékpár-pályától  ÉK-re  fekvı ipari gazdasági területbe sorolt terület. kerékpár-pálya 
felıli megközelíthetıségének vizsgálata  
13) Víz  visszasajtolás területe 2563-as hrsz 
14) Fürdı területén új kút helyének kijelılése, a parkoló területén lévı magántulajdonú 
telkek területét átsorolni Vt övezetbe. 
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15) Kápolna út keleti oldalán lehetıvé tenni a csoportos beépítést. 
16) A nyugati iparterület északi irányú bıvítése (belterületbe csatolás, Gip ö- 
      vezetbe sorolás) 
17) Fenyves utca keleti oldalán a zártkerti telkek belterületbe csatolása és lakó- 
      területbe sorolása 
18) Csollányos-puszta területi besorolásának felülvizsgálata a kialakult állapot  
       és a fejlesztési  igény figyelembe vételével. 
19) A Martincai-halastó (hrsz:0525) szabályozásának felülvizsgálata horgászál- 
      lások és horgászattal kapcsolatos gazdasági épületek elhelyezhetıségének  
      figyelembe vételével.     
20) A tervezett belterületi határ bıvitésének vizsgálata a 65.számú fıút mentén 
      meglévı lakóházak területével 
21) Az Építık útjáról nyíló, jelenleg közlekedési területként szabályozott, telek  
     nagyságú önkormányzati területrészeknek a környezı területek lakóterület- .  .    .  . 
felhasználásával azonos területfelhasználás szerinti szabályozása. A  
     mezıgazdasági terület megközelítésének biztosítása az északi oldalán lévı  
     földút  segítségével. (Amennyiben építık útja felett egységes lakóterület nem  .    .    
készül) 
22) Külterületi út megszüntetése (hrsz: 3801) 
    
  2.2.)A módosítással érintett területek lehatárolása: 
 

• 1. számú tömb: Mezı Imre út - Szabadság utca – Csortos Gy. utca – Páva utca 
(mentıállomás tömbje) 

• 2. számú tömb: Keleti elkerülı út - a 61. számú fıút, városközpontot elkerülı 
szakasza – 61. számú fıút (Belátó alatti lakóterület tömbje) 

• 4. számú tömb: Miklósvár utca – belterület határ -  01052/1. hrsz-ú telek határa 
(üdülı telep és Miklósvár közti rekultiválandó területek tömbje) 

• 5. számú tömb:01031/4. hrsz-ú út – belterület határ - 01059. hrsz-ú út (Hársfa 
utca déli vége) 

• 6. számú tömb: 1792. hrsz-ú út – 1793/4. hrsz-ú út -  Hársfa utca – 800. hrsz-ú út 
– Miklósvár utca (építési hely-építési övezet közti ellentmondó rendelkezés) 

• 7. számú tömb: vízgazdálkozási terület tömbje (víz visszasajtolás) 
• 8. számú tömb: Fürdı tömbje 
• 9. -10. számú tömb: bányakapitányság adatszolgáltatása alapján bányatelkek 

jelölése. 
• 11. számú tömb . A 61. számú fıút Tamási nyugati kilépési szakaszától északra 

található beültetési kötelezettségő terület tömbje 
• 12. számú tömb: a 61. számú fıút Tamási kilépési szakaszától északra található 

terület tömbje 
• 13. számú tömb: Miklósvár környéke 
• 14. számú tömb: Kerékpár –pálya tömbje  
• 15. számú tömb: Rácvölgyi lakóterület tömbje 
• 16. számú tömb: Kápolna út tömbje (csoportos beépítés) 
• 17. számú tömb: Nyugati ipartelep északi bıvítése 
• 18. számú tömb: Húsüzem tömbje 
• 19. számú tömb: Csollányos-puszta tömbje 
• 20. számú tömb: Martincai-tó tömbje 
• 21. számú tömb: 65. számú fıút menti tervezett belterület-bıvítés tömbje 
• Mindazon területek tömbjei, amelyek a  módosítás során felülvizsgált és szükség 

esetén módosított területhasználatok tömbjei 
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Tamási Város Önkormányzatának Képviselı-testülete egyben hatályon kívül helyezi a 
19/2011. (II. 24.) számú határozattal meghozott településfejlesztési döntést. 
 
3) Tamási Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyben elrendeli a 14/2005.(VIII. 7.) KT 
rendelettel megállapított, Tamási Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének - a módosított településszerkezeti tervvel összhangban történı – módosított 
kidolgozását, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elıterjesztés szerinti vizsgálatát a 
szükséges módosításoknak megfelelı szabályozás megalkotásával valamint a legutolsó 
módosítás óta eltelt idıszak alatt történt felsıbb jogszabályi változásoknak való megfeleltetés 
elvégzését. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı: értelemszerően 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 92/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt, hogy  
1. pályázatot nyújt be a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú, „Komplex telep-program 

(komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” c. pályázati felhívásra 
„ Komplex társadalmi program Tamási szegregátumában Kosbán és Újvárhegyen” 
címmel, a pályázati program megvalósítását támogatja.  

2. felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzıt a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidı: 2012. szeptember 30.  
Felelıs: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 93/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát az Nkt. 74. § 
bekezdésében és a 97. § (24) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a következı naptári 
évben kezdıdı tanévtıl, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére, a saját tulajdonában álló köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetését nem képes vállalni, így azt a 74. § (4) 
bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központnak átadja.   
 
Határidı: 2012. szeptember 30.  
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 94/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a TONI EPSZ 
székhelyintézményi létszámában feltüntetett 1 fı technikai személyzet az Egységes 
Pedagógia Szakszolgálat intézményegységhez kerüljön átcsoportosításra.  
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester és fıigazgató 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 95/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

- dönt arról, hogy az ingatlan-értékesítési bevételek elıfinanszírozására a Völgység-
Hegyhát Takarékszövetkezettıl (jelenleg Hungária Takarék Takarékszövetkezet) a 
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2011. június 28-án kelt kölcsönszerzıdés alapján felvett 50.000.000,- Ft összegő, 
jelzálog fedezete mellett  nyújtott kölcsön lejártának idıpontját 2013. augusztus 30-ra 
módosítja; 

- felhatalmazza a polgármestert a kormányzati hozzájárulást követıen a 
kölcsönszerzıdés módosításának aláírására. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 96/2012. (IX. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

1. az Ötv. 10. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Tamási, Szabadság utca 50. és a 
Tamási, Szabadság utca 52. szám elıtti (322 hrsz-ú) közparkot Túrmezei Erzsébet 
parknak nevezi el.  

2. a képviselı-testület felkéri Tamási Város Aljegyzıjét, hogy az érintett közterület 1. 
pontban megállapított elnevezését a helyben szokásos módon tegye közzé 

 
Határidı: 30 nap 
Felelıs: polgármester és az aljegyzı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 97/2012. (IX. 27.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı- testülete dönt arról, és ezzel felkéri a „Tamási 
Táj” önkormányzati újság szerkesztıbizottsági tagjait valamint a felelıs szerkesztıt, hogy 
az újság eddigi arculatát – a város fontosabb eseményeirıl szóló tudósítók, intézményi és a 
lakosság szélesebb körét érintı tájékoztatók, polgármesteri tájékoztatók és a testületi ülésen 
történtekrıl szóló beszámolók – tartsa meg azzal, hogy a politikai tartalmú 
magánvéleményeknek csak az önkormányzati választásokat megelızı és azt követı 3 
hónapon belül adjon helyt. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: a szerkesztıbizottság 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

23/2012. (X. 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. október 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától 
kell alkalmazni.  
 

Ribányi József           dr. Vanya-Szabó Ágnes 
  polgármester            aljegyzı 

 
 
 
 
 
 

TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

24/2012.(X. 1.) számú 
önkormányzati rendelete 

a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(VIII.7.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
1.§ 

 
A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(VIII.7.) számú önkormányzati rendelet 3. 
számú (A település helyi védelem alatt álló ingatlanai) mellékletének 6. pontja hatályát veszti. 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba. 
 

               
                Ribányi József                                                         Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
                 polgármester                                                                    aljegyzı 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
25/2012.(X.2.) 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 0államháztartásról 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. § 
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 (1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi elıirányzat 4.991.845 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevételi elıirányzat 1.829.681 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi elıirányzat 3.162.164 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási elıirányzat 4.915.548 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadási elıirányzat 2.011.024 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási elıirányzat 2.904.524 E Ft-ra, 
 c) pontjában írt költségvetési többlet a finanszírozási mőveletek nélkül 76.297 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 181.343 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési többlet 257.640 E Ft-ra, 

g) pontjában írt költségvetés bevételi fıösszege 5.305.269 E Ft-ra, 
h) pontjában írt költségvetés kiadási fıösszege 5.305.269 E Ft-ra módosul. 
 

 
     2. § 

 
(1) A Ktr. 1-9. számú melléklete helyébe e rendelet 1-9. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 14.-16. számú melléklete helyébe e rendelet 10.-12. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 18.-20. számú melléklete helyébe e rendelet 13.-15. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


