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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 6. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 17-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 138/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 31/2012. (IV. 25.); a 124.; a 125.; a 126 
és a 127/2012. (XI. 27.), valamint a 130. és a 131/2012. (XI. 28.) számú lejárt határidejő 
képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 139/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  

1. megtárgyalta a BIOKOM Kft-vel kötendı szerzıdés-módosítást a települési szilárd 
hulladék győjtése, szállítása és ártalommentes elhelyezése tárgyában, és azt a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

2. megtárgyalta a Gemenc Volán Zrt. személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát 
s azt, valamint a melléklet szerinti közszolgáltatási szerzıdést elfogadja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: 2012. december 31.  
Felelıs: polgármester 
 

2012. december 21.              IV. évfolyam 12. szám 



 2 

Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 140/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 2012. évi városi 
nagyrendezvényekrıl szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 141/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete  
1. megtárgyalta a Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításait és azt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
2. kijelenti, hogy a tagdíjat fizetni nem kívánja. 
3. megerısíti korábbi döntését, azaz a társulásból a lehetı legkorábbi idıponttal - 

elıreláthatólag 2013. június 30. napjával - ki kíván válni. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 142/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete akként dönt,  
1. hogy elfogadja a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft. (továbbiakban: Nkft.) 

által adott szakmai együttmőködési koncepciót, s 2013. január 1. napjától határozott 4 
hónapos idıszakra, azaz 2013. április 30-ig ismét feladat-ellátási szerzıdést kíván kötni 
az Nkft-vel a Tamási Rendelıintézet mőködtetésére.   

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerzıdést – az Ügyrendi Bizottság 
véleményezését követıen – aláírja.  

 
Határidı: 2012. december 31.  
Felelıs: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 143/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 14/2008. (V. 5.) számú önkormányzati 
rendelet alapján odaítélt támogatások felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 144/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 8/2003. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 15. szakaszának (3) bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján az önkormányzat 2013. évi egységes szerkezetbe foglalt 
munkatervét a melléklet szerint megállapítja. 
 
Határidı: 2013. december 31. 
Felelıs: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 145/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a jelen elıterjesztés 
mellékletét képezı Támogatási szerzıdést valamint Kölcsönszerzıdést, s azokat a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.  
 
Határidı: aláírásra azonnal 
Felelıs: polgármester 



 3 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 146/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a bevételek nem idıarányos 

realizálódása miatt felmerült likviditási problémák áthidalására, a közszolgálati és 
igazgatási feladatai folyamatos mőködtetésének biztosítása érdekében 300.000.000,- Ft  
folyószámlahitel-keret  meghosszabbításáról dönt. 
A hitelkeret  lejárata: 2013. június 30. 

 
2. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzforgalmi folyószámláját csak egy banknál 

vezetheti, a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy az Erste 
Bank Zrt.-vel, mint számlavezetı bankkal folytassanak tárgyalásokat a fenti hitelkeret 
fenntartásáról és a kapcsolódó szerzıdést és biztosítéki szerzıdés(eke)t az 
önkormányzat nevében írják alá. 

 
3. Az önkormányzat vállalja, hogy költségvetésében a hitel és kamatai törlesztését 

betervezi. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 147/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
  

- dönt arról, hogy a tervezett ingatlan-értékesítési bevételek elıfinanszírozására az 
Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezettıl a 2012. január 12-én kelt 
kölcsönszerzıdés alapján felvett 120.000.000 Ft összegő jelzálog fedezete mellett 
nyújtott kölcsön visszafizetésére adósságmegújító hitelként 120.000.000 Ft kölcsönt 
vesz fel a pénzintézettıl 2013. június 30-ai lejárattal; 

- a kölcsön biztosítéka a Tamási 1877. hrsz. alatti kemping, a Tamási 2557/93-
2557/150. hrszú telkek, a Tamási 2563/5. hrsz-ú terület, valamint a 1585. hrsz.ú (volt 
iskola) ingatlanokra a pénzintézet javára történı jelzálogjog, valamint opciós vételi 
jog bejegyzése; 

- felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a kölcsönszerzıdés, valamint a kapcsolódó 
jelzálogszerzıdések aláírására. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 148/2012. (XII. 17.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. év elsı felében beadható, 

energetikai korszerősítést célzó Környezet és Energetika Operatív Program keretében 
megjelenı pályázati kiíráson vesz részt, pályázatot, pályázatokat nyújt be. 

2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat, pályázatok 
vonatkozásában a 2011. évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekrıl rendelkezéseinek 
megfelelıen eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, 
kapcsolódó feltételekben megállapodjon, aláírjon, az önkormányzat képviseletében 
szolgáltatásonként ill. a hatályos közbeszerzési törvény alapján az egybeszámítandó 
tételek esetén összesen nettó 7.900.000,- Ft értékhatárig. 
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3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációk 
összeállítását kezdje meg, a pályázat, pályázatok benyújtásához szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 18-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 153/2012. (XII. 18.) 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 270.343 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 154/2012. (XII. 18.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzata akként dönt, hogy a 2013. január 1. napjával hatályba lépı, a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) 
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bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladatát képezı közétkeztetést a Vályi 
Péter Szakképzı Iskolában – elfogadva a Gastro Frank Kft. által tett ajánlatot – vállalkozó 
útján, a Gastro Frank Kft.-n keresztül biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gastro Frank Kft-vel – az Ügyrendi Bizottság 
véleményét követıen – a vállalkozási szerzıdést aláírja.  

 
Határidı: 2013. december 31.  
Felelıs: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
28/2012.(XII. 21.) 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. § 
 

 (1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi elıirányzat 4.977.294 E Ft-ra, 

 aa) pontjában írt mőködési költségvetési bevételi elıirányzat 1.841.091 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi elıirányzat 3.136.203 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási elıirányzat 4.950.997 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadási elıirányzat 2.031.434 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási elıirányzat 2.919.563 E Ft-ra, 
 c) pontjában írt költségvetési többlet a finanszírozási mőveletek nélkül 26.297 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 190.343 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési többlet 216.640 E Ft-ra, 
            f) pontjában írt finanszírozási célú mőveletek kiadása és a többlet felhasználására     
                szolgáló pénzügyi mőveletek kiadása 339.721 E Ft-ra, 
            fb) pontában írt f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek kiadása  
                126.105 E Ft-ra, 

g) pontjában írt költségvetés bevételi fıösszege 5.290.718 E Ft-ra, 
h) pontjában írt költségvetés kiadási fıösszege 5.290.718 E Ft-ra módosul. 
 

 
     2. § 

 
(1) A Ktr. 1-7. számú melléklete helyébe e rendelet 1-7. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. 
(3) A Ktr. 11.-12. számú melléklete helyébe e rendelet 9.-10. számú melléklete lép. 
(4) A Ktr. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 18.-20. számú melléklete helyébe e rendelet 12.-14. 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 
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  TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  

29/2012. (XII. 21.) számú 
önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti 
igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

l. § 
 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szoc. 
ör.) 12. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„12. § (5) A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyszíni szemlét (környezettanulmányt) nem 
kell lefolytatni, ha a kérelmezı lakáskörülménye és lakókörnyezete ismert.” 

 
2. § 

 
A Szoc. ör. 16. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: 
„16. § (5) A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyszíni szemlét (környezettanulmányt) nem 
kell lefolytatni, ha a kérelmezı lakáskörülménye és lakókörnyezete ismert.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban levı ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
 

 
 
 

Ribányi József     Dr. Vanya-Szabó Ágnes 
 polgármester                       aljegyzı 

 
 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
30/2012. (XII. 28.) számú 
önkormányzati rendelete 

 
A helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

1.§ 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének a helyi adókról szóló 16/1991. (XII. 19.) 
számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Aör.) 4 .§ (2) bekezdése az alábbi dılt betős 
résszel egészül ki:  
 

„(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység esetében a tevékenység végzésének 
idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére, adókötelezettség idıtartama a 
tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerzıdés alapján a megrendelı teljesítés-
elfogadásának napjáig terjedı idıszak valamennyi naptári napja.” 

2.§ 
Az Aör. 5 .§ (1) bekezdése az alábbi dılt betős résszel egészül ki, valamint az utolsó mondat 
törlésre kerül:  



 8 

 
„(1) Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel (Htv. 
52.§ 22. pont), csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke (Htv. 52.§ 36. pont), és a közvetített 
szolgáltatások (Htv. 52.§ 40. pont) értéke együttes összegével a Htv. 39. § (4)-(8) bekezdésében 
meghatározottak szerinti számítottak szerint, és alvállalkozói teljesítések értékével (Htv. 52. § 32. 
pont), az anyagköltséggel (Htv. 52.§ 37. pont), továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével (Htv. 52.§ 25. pont).”  

3. § 
Az Aör. 5. § (2) b) pontja törlésre kerül, s helyébe az alábbi szövegrész lép:  
 
„5. § (2) b) Az a) pont alá nem tartozó más vállakozó, feltéve, hogy a nettó árbevétele az adóévben– 
12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva idıarányosan – nem haladja meg a 8 
millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben megkezdı vállalkozó esetén az adóévben – 
idıarányosan – a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (3), illetıleg (4) 
bekezdésben foglaltak szerint – figyelemmel a Htv. 39/A.§ (4) és (5) bekezdésére – is 
megállapíthatja.” 
 

4.§ 
Az Aör. 5. § -ba az alábbi új (5) bekezdés kerül beillesztésre, így a további bekezdésszámozás 
eggyel nı:  
 
„(5) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való 
jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szőnik meg, akkor az adó alapját – az adóév egészére – 
a 39. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett 
magánszemély vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való 
jogosultságát munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 
millió forintot nem haladja meg, az iparőzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés 
alkalmazásával is megállapíthatja.” 

5.§ 
Az Aör. 5.§ korábbi (5) bekezdése számozása (6) bekezdésre változik,  s a bekezdésbıl a „a 
tevékenység végzésének” kifejezés törlésre kerül, helyébe „az adókötelezettségének 
idıtartamának” kifejezés lép.  
 

6.§ 

Az Aör. 10.§ (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:  
 
„e) az egyház tulajdonában lévı épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyház hitéleti 
tevékenységében való részvétel céljából – eltöltı egyházi személy.” 

7.§ 
 
Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
                           Ribányi  József                                                             dr. Vanya-Szabó Ágnes  
                            polgármester                                                                          aljegyzı 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
31/2012.(XII. 22.) 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. 
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1. § 
 

 (1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  
a) pontjában írt költségvetési bevételi elıirányzat 5.057.294 E Ft-ra, 

 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi elıirányzat 3.216.203 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási elıirányzat 5.030.997 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt mőködési költségvetési kiadási elıirányzat 2.111.434 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt mőködési költségvetési hiány 270.343 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési többlet 296.640 E Ft-ra, 

g) pontjában írt költségvetés bevételi fıösszege 5.370.718 E Ft-ra, 
h) pontjában írt költségvetés kiadási fıösszege 5.370.718 E Ft-ra módosul. 
 

 
     2. § 

 
(6) A Ktr. 1-3. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3. számú melléklete lép. 
(7) A Ktr. 12. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 
(8) A Ktr. 19. számú melléklete helyébe e rendelet 5. 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 


