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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 27-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselı-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 119/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 95., a 96/2012. (IX. 27.); a 99.; a 106.; a 
107.; a 108.; a 109.; a 110.; a 111.; a 112. és a 113/2012. (X. 25.), a 114/2012. (X. 30.), 
valamint a 116. és a 117/2012. (XI. 6.) számú lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 120/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) 
bekezdésében elıírt, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítésérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 121/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2013. évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót megtárgyalta és az elıterjesztésben foglaltakat elfogadja. A képviselı-testület a 
2013. évi költségvetés elıkészítésével kapcsolatos további feladatokat, a költségvetés 
összeállításának elveit, követelményeit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
I. Bevételek területén: 

2012. december 3.              IV. évfolyam 11. szám 
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1. Az adóbevételek területén még tovább szükséges fokozni a beszedési munka 

hatékonyságát, csökkentve ezáltal a kintlévıségeket.  
2. Meg kell vizsgálni új adó bevezetésének lehetıségét, szem elıtt tartva a lakosság és a 

vállalkozások teherbíró-képességét is. 
3. Idegenforgalmi adó beszedhetısége érdekében az ellenırzések számát növelni kell. 

Az eddigi nyári hónapokban történı ellenırzéseket kiterjesztjük egész éves 
ellenırzésre. 

4. Törekedni kell az önkormányzat, valamint az ingatlan kezeléssel foglalkozó Építı- és 
Városüzemeltetı Kft. által szedett bérleti díjak, és térítési díjak reálértékének 
megırzésére. Törekedni kell az üresen álló épületek, bérlemények hasznosítására.  

5. Folyamatban levı beruházások vonatkozásában folyamatos tárgyalásokat kell 
folytatni a kifizetések átütemezhetısége érdekében, hogy azok a folyó bevételekkel 
összhangban legyenek. 

6. A már eddig is jelentıs nagyságrendő elnyert pályázatok mellett keresni kell a 
további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetıségét mind az intézmények, mind a 
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a külsı források bıvítése érdekében. Elınyben 
kell részesíteni az önrész nélküli pályázatokat, ki kell használni az EU Önerıalap 
pályázatait az önerıt is tartalmazó pályázatoknál.  

7. A lehetıségek kihasználásával mind az önkormányzatnak, mind az intézményeknek is 
törekednie kell a saját bevételek lehetséges emelésére, az elıirányzatok ésszerő 
felhasználására.  

8. A Képviselı-testület elvárja az intézményektıl, hogy a költségvetés tervezése során 
saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával 
tervezzék és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében 
realizálják. 

9. Meg kell teremteni a feltételeket az idetelepülı vállalkozások számára, törekedni kell 
új munkahelyek teremtésére, a meglévık megtartására. 

10. Törekedni kell a közfoglalkoztatás legszélesebbkörő kihasználására.  
 
II. Kiadások területén: 
 
1. Az önkormányzatnak a kötelezı feladatok ellátását kell elınyben részesíteni, s csak 

ezek teljesülését követıen lehet az önként vállalt feladatokat teljesíteni.  
2. A kötelezı feladatok ellátását úgy kell biztosítani, hogy a tevékenység ellátása 

megfeleljen a jogszabályi elıírások követelményeinek és a takarékossági 
elvárásoknak. 

3. A költségvetésben a korábbi hitelek visszafizetésének és a kötvénykibocsátással 
összefüggı törlesztések  fedezetét – a fejlesztési kiadásokat megelızıen biztosítani 
kell.. 

4. A feladatok ellátásához még az eddigitıl is takarékosabb, a pénzügyi hiány 
csökkentését középpontba állító szemléletre lesz szükség minden területen. 

5. A költségtakarékos mőködtetés kiemelt követelmény minden intézménynél, valamint 
az önkormányzattól támogatást igénylı szervezetnél, 

- személyi juttatások 
o a személyi juttatási elıirányzatok tervezéséhez tudható már, hogy nem 

változik a közalkalmazotti és köztisztviselıi illetményalap. Az egyéb juttatások a még 
elfogadásra váró törvényi elıírások szerint alakulnak. Az intézmények mőködési 
kiadásai a bér tekintetében a közalkalmazotti és a kormánytisztviselıi törvény szerinti 
bértábla kötelezı besorolása és csak a soros elılépések miatt tartalmaznak elıirányzat 
növekedést, és csak ennek megfelelı kiadás teljesíthetı. 

o a nem közalkalmazott, illetve köztisztviselı munkakörben 
foglalkoztatottak illetménye szintén változatlan, 
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o a tervezési táblázatok segítségével kiszámított személyi juttatási 
elıirányzat járulék-terheit a 2013. évi költségvetési törvény elıírásai szerint kell 
megállapítani. 

6. Kedvezmények nyújtása csak rendkívül indokolt esetben történhet. 
7. A fejlesztési feladatai közül elsısorban a megkezdett és áthúzódó feladatai 
befejezéséhez biztosít fedezetet. 
 
Felelıs:  

- a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok elıkészítésért a jegyzı 
- a költségvetési rendelettervezet és a szükséges döntési javaslatok elıterjesztéséért a 

polgármester 
 
Határidı: 
költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek tekintetében 2013. február 
15.  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 122/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a polgármester beszámolóját 
a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulásban végzett munkájáról, 
s azt elfogadja.  
 
Határidı: azonnal 
 Felelıs: Polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 123/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Caminus Tüzeléstechnikai 
Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, s azt elfogadja.  
 
Határidı: --- 
Felelıs: ügyvezetı 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 124/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

254/2007.(X. 4.) Korm.rendelet  50. §-a  alapján 
1. kinyilvánítja azon igényét, hogy az IDA 675 forgalmi rendszámú, Renault 

gyártmányú, Mascott 140 55 típusú (motorszám: 3517861, alvázszám: 
VF652AFA000028690) iskolabuszt a jövıben saját maga kívánja fenntartani, így az 
iskolabusz tulajdonjogát a Magyar Államtól ingyenesen meg kívánja szerezni,  

2. A felhasználási cél: óvodás és iskolás tanulóknak a kötelezı felvételt biztosító 
óvodába, illetve a kötelezı felvételt biztosító iskolába való utazásának biztosítása, 

3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (9) alapján önkormányzatunk 
jelenleg a 3. pontban megjelölt feladatot iskolabusszal biztosítja, ezt kívánja a 
jövıben is ellátni az igényelt iskolabusszal, 

4. továbbá nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı 
költségek megtérítését. 

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolabusz tulajdonjogának ingyenes 
átvételéhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja.  

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 125/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Építı és 
Városüzemeltetı Kft. az 5.000.000,- Ft összegő folyószámlahitelét az Észak Tolna Megyei 
Takarékszövetkezetnél további 1 évre meghosszabbítsa.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 126/2012. (XI. 27.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
1. kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási 

Társuláshoz és a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás – melléklet 
szerinti – társulási megállapodását elfogadja. 

2. A társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezınek 
ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráesı 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási tanácsban az önkormányzatot 
képviselje. 

4. Ezzel egyidejőleg kinyilvánítja azon szándékát, hogy a SIÓISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulásból, amint azt a jogszabály és a társulási megállapodás 
lehetıvé teszi, ki kíván lépni. 

 
Felelıs: Ribányi József polgármester 
Határidı: értesítésre 8 nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


