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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 11-én megtartott 
rendkívüli képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2013. (II. 11.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
− megtárgyalta a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Óvodai Társulása társulási 

megállapodásának módosítását, és elfogadja azzal, hogy az alapító okiratban szerepeljen 
az intézményvezető helyettes.  

− felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (II. 11.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
− megtárgyalta a Tamási és Környéke Aranyerdő Társult Óvoda Alapító Okiratának 

módosítását és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
− felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és a módosító okirat aláírására.  
 
Határidő: azonnal 

2013. március 1.              V. évfolyam 2. szám 
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Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (II. 11.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a alapján dönt arról, hogy 
2013. május 1. napjával a járóbeteg-szakellátási feladatokat az állam részére átadja; 

- az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos átadást külön megállapodás keretében 
rendezi; 

- utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az emberi erőforrások 
miniszterét. 

 
Határidő: tájékoztatásra: 2013. február 15., feladat átadásra: 2013. április 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2013. (II. 11.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. a 4. pont helyébe az alábbi lép: 
„4. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező döntés: 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (I. 23.) számú,  
Értény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013. (I. 25.) számú,  
Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013. (I. 25.) számú  
határozata.” 
 
2. az 5. pont címe helyébe a következő lép: 
„A költségvetési szerv közfeladata:” 
 
3. a 9. pont helyébe az alábbi lép: 
„9.a) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 
 
9.b) Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 
Értény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, 7093 Értény, Béke tér 325. 
Koppányszántó Község Önkormányzati Képviselő-testülete, 7094 Koppányszántó, 
Szabadság u. 67.” 
 
4. a 11. pont 2. alpontja helyébe a következő kerül: 
„Nagykónyi, Nagyszokoly, Értény, Koppányszántó, Újireg Községi Önkormányzatok 
Körjegyzősége 7092 Nagykónyi, Nagy u. 108.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2013. (II. 11.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete akként dönt, hogy  
 
1. Tamási Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatairól szóló 

szabályzatot az alábbi szakfeladattal egészíti ki: 
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841112 önkormányzati jogalkotás  

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a törzskönyvezéshez szükséges intézkedéséket a Magyar 

Államkincstár felé tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2013. (II. 11.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete – figyelemmel a 148/2012. (XII. 17.) 
számú határozatában foglaltakra –  
1. pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Épületenergetikai 

fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése c. pályázati 
konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A 

2. a könyvtár pályázatához szükséges 15 % mértékű önerőt, azaz 3.756.660 Ft összeget a 
költségvetése terhére biztosítja, 

3. a gimnázium pályázatához szükséges 15 % mértékű önerőt, azaz 16.875.195 Ft összeget 
a költségvetése terhére biztosítja, 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázat benyújtásához, 
valamint a megvalósításához szükséges eljárások vonatkozó szabályzatok szerinti 
lefolytatására, az ezzel összefüggő szerződések aláírására. 

 
Határidő: pályázat benyújtására: február 11., illetve értelemszerűen   
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 25-én megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 43.; a 44/2012. (IV. 25.), az 54/2012. (V. 
30.) a 121/2012. (XI. 6.); a 128/2012. (XI. 27.), a 133/2012. (XII. 10.), a 154/2012. (XII. 
18.), valamint a 2.; az 5.; a 6.; a 7. és a 9/2013. (I. 23.) számú lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1) megtárgyalta Tamási Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról (2013.01.01-

2013.02.25. közötti időszakról) szóló beszámolót és azt elfogadja. 
2) Tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2013. évi 

költségvetési rendelettervezetbe beépítésre kerültek. 
 
Határidő: 2013. február 25. 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati testületi szervek 2012. 
évi munkájának törvényességéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 106/1996. (VIII. 29.) számú határozat 
végrehajtásaként az Ügyrendi Bizottság jelentését a 2012. évi második félévi testületi 
határozatok végrehajtásáról megtárgyalta, s azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati képviselő-testülete a Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok 
Óvodai Társulása társulási megállapodását annak 34. pontja alapján a tanév végére 
felmondja, így a társulásból kiválik.  
 
Határidő: társulás tagjaival való közlés haladéktalanul 
Felelős: polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (II. 25.) számú határozata: 

 
1)Tamási  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről 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  91/2012 (IX. 27.) számú határozattal meghozott településfejlesztési 
döntést, (amely már magában foglalja a korábban meghozott és hatálytalanított 
19/2011(II.24.)számú döntést) a jelen módosítást a 91/2012 (IX. 27.) számú határozattal 
meghozott település- fejlesztési döntéssel egységes szerkezetbe foglalva az alábbi 
településfejlesztési döntést hozza:  

 
2)Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a város adottságaira 
épülő fejlődési lehetőségek 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 mentőállomás mögötti telek megközelíthetőségének vizsgálata, 

biztosítása. 
2) Tamási-Pári között megépült kerékpárút nyomvonalának pontos 

szerepeltetése a terven. 
3) Az üdülőtelep 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 főúttól délre, a Belátó alatti lakótelek 
területhasználatának növelése a 0732, 0733 hrsz.-ú területekkel 

5)  A 61. számú út Tamási nyugati kilépési szakaszától északra 
található véderdő felülvizsgálata.( a gazdasági övezet forgalmi út 
felőli oldalán) és a 0441/1 hrsz.-ú véderdő 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 előírásait. 
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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 kijelölése.)  

12) A kerékpár-pályától  ÉK-re  fekvő ipari gazdasági területbe 
sorolt terület kerékpár-pálya felőli megközelíthetőségének 
vizsgálata  

13) Víz  visszasajtolás területe 2563-as hrsz 
14) Fürdő területén új kút helyének kijelölése, a parkoló területén 

lévő magántulajdonú telkek területét átsorolni Vt. övezetbe. 
15) Kápolna út keleti oldalán lehetővé tenni a csoportos beépítést. 
16) A nyugati iparterület északi irányú bővítése (belterületbe 

csatolás, Gip övezetbe sorolás) 
17) Fenyves utca keleti oldalán a zártkerti telkek belterületbe 

csatolása és lakóterületbe sorolása 
18) Csollányos-puszta területi besorolásának felülvizsgálata a 

kialakult állapot és a fejlesztési  igény figyelembe vételével. 
19) A Martincai-halastó (hrsz:0525) szabályozásának felülvizsgálata 

horgászállások és horgászattal kapcsolatos gazdasági épületek 
elhelyezhetőségének figyelembe vételével.     

20) A tervezett belterületi határ bővítésének vizsgálata a 65.számú 
főút mentén meglévő lakóházak területével 

21) Az Építők útjáról nyíló, jelenleg közlekedési területként 
szabályozott, telek nagyságú önkormányzati területrészeknek a 
környező területek lakóterület-felhasználásával azonos terület-
felhasználás szerinti területhasználata. A mezőgazdasági terület 
megközelítésének biztosítása az északi oldalán lévő  

     földút segítségével. (Amennyiben építők útja felett egységes 
lakóterület nem készül) 

22) Külterületi út megszüntetése (hrsz: 3801) 
23) Koppány-patak menti tartalék üdülőházas terület átsorolása 

erdőterületbe. 
24) Tervezett „Tamási-Adorján kerékpárút” Koppány-balparti 

szakasz, valamint a Koppány-jobbparti szakasz és az Erdőrész 
utcai csatlakozás területigényének megfelelő terület-felhasználás 
(közlekedési vagy vízgazdálkodási területbe sorolása) 

 25)Tervezett Tamási - Szemcsepuszta kerékpárút volt laktanya és 
Koppány közti szakasz területigényének terület-felhasználása  
(közlekedési vagy vízgazdálkodási területbe sorolása)       

   
  2.2.)A módosítással érintett területek lehatárolása: 
 

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

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

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

• 5. számú tömb:01031/4. hrsz-ú út – belterület határ - 01059. 
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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: Fürdő tömbje 
• 9. -10. számú tömb: bányakapitányság adatszolgáltatása 

alapján bányatelkek jelölése. 
• 11. számú tömb . A 61. számú főút Tamási nyugati kilépési 

szakaszától északra található beültetési kötelezettségű terület 
tömbje 

• 12. számú tömb: a 61. számú főút 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 bővítése 
• 18. számú tömb: Húsüzem tömbje 
• 19. számú tömb: Csollányos-puszta tömbje 
• 20. számú tömb: Martincai-tó tömbje 
• 21. számú tömb: 65. számú főút menti tervezett belterület-

bővítés tömbje 
• 22. számú tömb: Koppány-patak menti tartalék üdülőházas 

terület tömbje 
• 23. számú tömb: 3801. hrsz-ú út tömbje 
• 24. számú tömb: 0441/1.hrsz-ú erdő tömbje 
• 25. számú tömb: tervezett Tamási – Szemcsepuszta 

kerékpárút, volt laktanya és Koppány közti szakasza A) 
szakasz 

• 26.számú tömb: tervezett Tamási - Szemcsepuszta 
kerékpárút, volt laktanya  és Koppány közti szakasza B) 
szakasz 

• 27.számú tömb: tervezett Tamási – Adorján kerékpárút   
Koppány bal parti szakasza 

• 28.számú tömb: tervezett Tamási - Adorján kerékpárút  
Koppány jobb parti szakasza 

 
• 3. számú tömb: Építők útja – a Keleti elkerülő út – 2309/9. hrsz-ú út - 

Gárdonyi G. utca tömbje.  
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben hatályon kívül helyezi a 
91/2012 (IX. 27.) számú határozattal meghozott településfejlesztési döntést. 

 
3)Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá elrendeli  a 14/2005.(VIII.7.) KT 
rendelettel megállapított, Tamási Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
Tervének - a módosított településszerkezeti tervvel összhangban történő – módosított 
kidolgozását, a   helyi építési szabályzat és szabályozási terv előterjesztés szerinti vizsgálatát 
a szükséges módosításoknak  megfelelő szabályozás megalkotásával valamint a legutolsó 
módosítás óta eltelt időszak alatt történt felsőbb jogszabályi változásoknak való megfeleltetés 
elvégzését. Ezen belül különösen: 
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1) A HÉSZ és a szabályozási terv egymásnak ellentmondó 
rendelkezéseinek felszámolása. 
2) Szabályozási vonalak felülvizsgálata és módosítása a Hársfa utca déli 
oldalán. 
3) A szabályozási terven egyértelműen jelölni az irányadó és kötelező 
szabályozási elemeket. 
4) A Helyi Építési Szabályzat előírásainak vizsgálata az alábbi 
szempontok szerint a módosítani kívánt területeken: 
-felsőbb jogszabályoknak való megfeleltetés.(Többek között a 2013 január 
1.-től érvényes OTÉK előírásainak való megfeleltetés.) 
-a telekalakításra vonatkozó előírások felülvizsgálata, ezen belül is 
különös tekintettel a Miklósvár területén lévő kertvárosi lakóövezetek 
telkére 
-az épületek, építmények elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó 
általános előírások felülvizsgálata, 
 
-az egyes – környezeti hatások szempontjából - vitatott tevékenységek 
kezelését szolgáló előírások módosítása, határértékek megállapítása, 
-az egyes építési övezetekre, illetve övezetekre meghatározott előírások 
felülvizsgálata, a szükséges javítások elvégzése (pl.: Vt1, Vt2, stb) 
-kerítés építési előírásainak vizsgálata 
5) Egyes szabályozási elemek felülvizsgálata ( pl egyes gazdasági 
övezetekben az 50%-os beépítési mérték 60%-os mértékre való 
emelésének vizsgálata, Vt övezetben a 25%-os beépítési mérték 
növelésének vizsgálata.) 
6)  Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005.(I. 11.) Kormány rendelet 4§ (3) bekezdése szerinti tájékoztató 
készítése. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
1. Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a település- 

rendezési eszközök módosítására irányuló jelenleg hatályos tervezési szerződés Tamási 
Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013.(II. 25.) számú határozatával 
módosított településfejlesztési döntésnek megfelelő tartalommal és az előterjesztés 
szerinti módosított határidővel és vállalási díjjal módosításra kerüljön. 

2. Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a 
polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 9.§ és 10.§ (5) bek. alapján, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (Ávr.) 13.§-ra foglaltakra figyelemmel a Tamási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja; 
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2. a Tamási Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2006. (I. 31.) számú képviselő-testületi határozatot és az azt módosító 70/2007. (V. 
2.), 125/2007. (VIII. 29.), 24/2009. (II. 25.), 155/2009. (VIII. 26.), 85/2010. (VI. 
30.),107/2010. (VIII. 25.), a 18/2011. (II. 24.) számú képviselő-testületi határozatokat 
hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: a polgármester és a jegyző 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi 
belső ellenőrzési tervét és azt a melléklet szerint elfogadja, egyidejűleg kéri a belső 
ellenőrzési feladat ellátását a Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulástól. 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására, melyhez a 
szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítását 2013. évi költségvetésében vállalja. 
 
Határidő: az ellenőrzések végrehajtása 2013. december 31. 
Felelős: a jegyző 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő Testülete a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás – Kánya, Tengőd csatlakozása miatt szükséges – 2013. 
február 12-én kelt „Társulási megállapodás módosítását” és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt „Társulási megállapodását” minősített többséggel jóváhagyja. 
 
Határidő: tájékoztatásra 5 munkanap 
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 96. §-a alapján kapott hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza: 

1. Tamási Város Önkormányzata készfizető-kezességet vállal a KEOP-7.1.3.0/09-2011-
0005 azonosító számú Projekt, a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás által – az általános forgalmi adó, valamint a saját erő 
kifizetésének előfinanszírozására a felvételre kerülő 150.000.000,- Ft rulírozó forint 
hitel, önkormányzatra eső 40.000.000 forint tőkéjének és járulékainak megfizetésére. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt-vel kötendő 
kezességvállalási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2014. szeptember 30.  
Felelős:  a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 29/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

- hozzájárul ahhoz, hogy az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő 7090 Tamási Hársfa 
u. 3. szám alatti ingatlant fióktelep céljára használja és azt a cégbíróságnál bejelentse; 
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- felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen   
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

- hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. Schőbel Orvosi Kft. (7121 Szálka, Táncsics u. 20.) az 
önkormányzat tulajdonában lévő 7090 Tamási Dózsa Gy. u. 18. szám alatti ingatlant 
fióktelep céljára használja és azt a cégbíróságnál bejelentse; 

- felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő: értelemszerűen   
Felelős: a polgármester 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 

évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra 
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel 
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b)  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az adott 
értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse 
meg.  

5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 32/2013. (II. 25.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tamási Város Önkormányzata saját 
bevételei, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal  
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Felelős: polgármester 
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 33/2013. (II. 25.) számú határozata: 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolna Megyei 
Kormányhivatal körzethatárok megállapítására tett javaslatát, s azzal kapcsolatosan az 
alábbiakat állapítja meg:  

-          azon települések esetén, ahol 8 évfolyamos általános iskola működik (Nagykónyi és 
Szakály), nem támogatja, hogy a Würtz Ádám Általános Iskola beiskolázási 
körzetéhez tartozzanak,  

-          azon települések esetén, ahol csak alsó tagozat működik (Regöly és Fürged), akként 
dönt, hogy Regöly vonatkozásában csak a felső tagozat legyen a Würtz Ádám 
Általános Iskola beiskolázási körzetéhez tartozó, míg Fürged tekintetében nem 
támogatja, hogy beiskolázási körzet legyen, tekintettel arra, hogy Ozora közelebb 
van,  

-          célszerűségi okokból (Nagykónyi közelsége) nem támogatja, hogy Értény 
közigazgatási területe a Würtz Ádám Általános Iskola beiskolázási körzetéhez 
tartozzon, 

-          javasolja azonban, hogy Pincehely felső tagozata, valamint Pári alsó-felső tagozata is 
beiskolázási körzet része legyen, hiszen mindkét településről – Páriból szinte az 
összes gyermek –  a Würtz Ádám Általános Iskolában létesít tanulói jogviszonyt 

Határidő: Tolna Megyei Kormányhivatal értesítésére azonnal 
Felelős: polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
5/2013. (III. 2.) számú 

önkormányzati rendelete 
a Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 

12/2012.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tamási Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 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 előirányzat 5.689.055 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 2.342.355 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 3.346700 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.833.023 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 2.406.583 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.426.440 E Ft-ra, 
 c) pontjában írt költségvetési hiány a finanszírozási műveletek nélkül 143.968 E Ft-ra, 
 ca) pontjában írt működési költségvetési hiány 64.228 E Ft-ra, 
 cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiány 79.740 E Ft-ra, 
            d) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványa 63.759 E Ft-ra, 
                 da) d) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványa 
 60.438 E Ft-ra, 
            e) pontjában írt költségvetés finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételét 420.000  
                Ft-ra, 
             eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét   
 120.000 E Ft-ra, 
            f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadása és a többlet felhasználására     
                szolgáló pénzügyi műveletek kiadása 339.791 E Ft-ra, 
            fb) pontában írt f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása  
                126.175 E Ft-ra, 

g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege 6.172.814 E Ft-ra, 
h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege 6.172.814 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. 14.-15. számú melléklete helyébe e rendelet 11.-12. számú melléklete lép. 
(5) 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     Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester             jegyző 
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Tamási Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
                           6/2013.(III.02.) számú önkormányzati rendelete 
 

Tamási Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről  
 

Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, 
valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.  
  (2) Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek 
közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.  
  (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében 
minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint 
minden támogatásban részesülőre.  
 

Címrend 
 
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-7. számú mellékletei szerint hagyja jóvá. 
  (2) A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, a polgármesteri hivatal 
és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek minősülnek.  
  (3) A költségvetésen belül önálló alcímek az önállóan működő intézménynél a 
tagintézmények. 
  (4) A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, a nem kötelező és az állami 
(államigazgatási) önkormányzati feladatok. 
  (5) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.  
  (6) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.  

 
II. FEJEZET 

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 
2013. évi költségvetése 

 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi  
a) költségvetési bevételi előirányzatát 4.913.306 E Ft-ban, 
 aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.399.288 E Ft-ban 
 ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát  3.514.018 E Ft-ban 
 
b) költségvetési kiadási előirányzatát 4.624.127 E Ft-ban, 
 ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.399.288 E Ft-ban 
 bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 3.224.839 E Ft-ban 
c) költségvetési többletét a finanszírozási műveletek nélkül 289.179 E Ft-ban, 
            ca)  működési költségvetési többletét 0 E Ft-ban, 
 cb) felhalmozási költségvetési többletét 289.179 E Ft-ban, 
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d)a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható  tervezett  
pénzmaradványát  0 E Ft-ban, 

   da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E Ft-ban, 
   db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 0 E  
Ft-ban, 
e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek 
bevételét  0 E Ft-ban, 
  ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft- 
ban, 
  eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló  finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban, 
f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi  
műveletek kiadását 289.179 E Ft-ban, 
  fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban, 
  fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 289.179 E Ft-ban, 
g) költségvetésének bevételi főösszegét 4.913.306 E Ft-ban, 
h) költségvetésének kiadási főösszegét 4.913.306 E Ft-ban 
állapítja meg. 
 
  (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket 
és kiadásokat, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait) az 
1.számú melléklet, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, a 
felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint jóváhagyja.  
  (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az Áht. 5. § 
(3) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait 
működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 11. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
  (4) A Képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, és az önállóan működő 
költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-7. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
4. §  A Képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önállóan működő 
költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként a 3-7.számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá.  
 
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önállóan működő 
költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, 
kiemelt előirányzatonként részletezve a 3-7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 9. 
számú melléklet, uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 14. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi  

a) általános tartalékát 4.000 E Ft-tal, 

b) működési céltartalékát 500 E Ft-tal (ebből a Képviselő-testület a településtisztaságról, a 
környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 
27.§(2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja 
működéséhez 500 E Ft-ot különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt), 

c) felhalmozási céltartalékát 20.000 E Ft-tal, 

hagyja jóvá. 
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  (2) A Képviselő-testület az összesen 1000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános 
tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való 
rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.  
 
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámát, a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
9. §  A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban 
és összesítve a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 
jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is 
figyelembe véve, kötelező, önként vállalt és államháztartási feladatonként szétbontva– 
együttesen egyensúlyban a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
11. § A Képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 17. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
12. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 20. számú 
melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  
13. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen 
projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
14.§ Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és 
állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. 
 
15.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 19. és 20. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
16.§ Az önkormányzat 2013. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtánként, 
összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

 
 

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 
 

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási 
módja a hitelfelvétel. 2013. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, 
a költségvetési rendeletben működési hitel a 2013. évre már nem tervezhető.  
 
 (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla 
hitelkeret megállapodásnak 300.000 E Ft értékhatárig- a bankszámla-szerződésben rögzített 
2012. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja 
a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére. 
 
  (3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan 
a Képviselő-testületet illetik meg. 
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18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület 
államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján 
hasznosíthatja.   
  (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 
műveletek lebonyolítását 1000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.  
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a 
képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.  
  (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal 
összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges 
többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –alapító 
okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel. 
 

III. FEJEZET 
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
Általános végrehajtási szabályok  

 
19. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 
módosítása. 
 
20. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Zrt. 
 
21. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv 
figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben 
történik Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a 
nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra 
kiutalt nettó illetmény is. 
  (2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek 
lehetővé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével a 
polgármester dönt. 
 
22. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott 
éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. 
  (2) A polgármesteri hivatal a rendelet 4.számú mellékletében, az önállóan működő 
intézmények a rendelet 5-7. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a 
többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem 
léphetik túl. 
  (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény 
szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a 
felelős. 
 
23. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör 
szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi 
juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan 
gazdálkodnak. 
  (2) Az önállóan működő költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek. 
 
24. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – 
saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag 



 16 

felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján 
végezhetnek. 
  (2) A 4-7. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással 
rendelkező költségvetés az ott meghatározott összeg erejéig, a 9. illetve a 10. számú 
mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A 
költségvetési szerv e tevékenysége költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 
  (3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez 
önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következő 
év(ek)ben. 
 
25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselő-testület előzetes 
hozzájárulásával nyújthatnak be.    
  (2) Saját erőt nem igénylő pályázat benyújtásához a polgármester előzetes hozzájárulása 
szükséges. 

 
26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az Erste Bank Zrt-nél 
kötelesek vezetni; 
   (2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá  
   a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, 
   b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és 
   c) garanciát és kezességet nem vállalhat. 
  (3) Törvény eltérő hiányában a költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány és 
más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető. 
  (4) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetéséből a 
foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli 
juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, 
szociális vagy sportcélú – tevékenységét végző szervezetének juttatott támogatásokra. 
  
27. § (1) Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező 
mutatószámokról, a 2012. évi CCIV. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt 
nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni. 
  (2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az 
elszámoláshoz szükségesek. 
  (3) A jegyző jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve 
annak ellenőrzését elrendelni. 
  (4) Az elszámolást követően a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendő normatív 
támogatás kamattal növelt összege az intézménytől a pénzmaradvány elszámolás keretében 
elvonásra kerül. 
 
28. § (1) Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetőik által kötelesek a 
gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó 
valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az 
államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat). 
  (2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi 
ellenjegyzésük, valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel 
kísérni az általuk vezetett szerv fizetőképességét és biztosítani annak megőrzését. 
  (3) Az önállóan működő intézmények vezetői kötelesek a működésük során keletkezett és az 
intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a 
pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végző szervhez továbbítani.  
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29. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről 
lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott esetekben 
és módon lehet. 

 
Előirányzatok megváltoztatása 

 
30. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek előirányzatait – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság 
előzetes véleményezését követően - a rendeletének módosításával megváltoztathatja.  
  (2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedév utolsó 
hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja 
költségvetését. 
  (3) Amennyiben év közben az országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az általános, 
ágazati, valamint egyéb költségvetési támogatás előirányzatát zárolja, azt csökkenti, vagy 
törli, az intézkedés kihirdetését követően 8 munkanapon belül a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 
 
31. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 
  (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az 
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése 
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
 
  (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
 
32. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év 
közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat 
költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 
 

Költségvetési szervek pénzmaradványa 
 

33. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja 
jóvá.  
  (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető 
pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül 
különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. 
 

A támogatások odaítélésének, folyósításának és 
elszámolásának rendje 

 
34. § A Képviselő-testület a 14/2008. (V.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és 
az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat 
költségvetéséből juttatandó támogatásokról. 

 
Önkormányzati biztos kirendelése 

 
35. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy 
egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá 
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szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) 
bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.  
  (2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. 
  (3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos 
kirendelését indítványozhatja 
    a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság, 
    b) a jegyző a polgármesteren keresztül, 
    c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint 
    d) a költségvetési szerv vezetője. 
  (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület 
döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé. 
 

IV. FEJEZET 
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 

 
36. § A polgármesteri hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés 
előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 
előirányzatának 7,5 %-át. 
 
37. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak. 
 
38. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a 
polgármesteri hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem 
rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 193.250 Ft/főben állapítja meg. A 
megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja. 

 
V. FEJEZET 

PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 
 
39. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő 
fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 41. §-ban 
foglaltak szerint kerülhet sor. 
 
40. § (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába. 
  (2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a 
költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. 
  (3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak 
lehetnek: 
 a) személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi 
kifizetések, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak, 
 b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, 
üzemanyag vásárlás, postaköltség, 
 c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, 
 d) reprezentációs kiadások, 
 e) kiküldetési kiadások, 
 f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, 
 g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
kifizetése. 
 

 
 

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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41. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat 
valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2013. költségvetési 
évre kell alkalmazni. 
  (2) Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését 
megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az előző évi kiadási 
előirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a 
városüzemeltetési, a személyi jellegű, a szerződések alapján, a szociális ellátásokra 
vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti időszakban 
beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek 

 
Tamási, 2013. február  14. nap. 
 
 
 
  Ribányi József                   Gulyásné dr. Könye Katalin 
    polgármester                                                                            jegyző 
 
 
Kihirdetve: Tamási, 2013. március 2. napján. 
 
      Gulyásné dr. Könye Katalin 
              jegyző 
 

Tamási Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
mellékletei: 

 
1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont 

mérlege 
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege: 
  I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 
  II. Felhalmozási célú bevételekés kiadások mérlege 
3. számú melléklet:Tamási Város Önkormányzat2013. évi költségvetése előirányzat csoportok 

és kiemelt előirányzatok szerint 
3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

4. számú melléklet:Tamási Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi költségvetése előirányzat 
csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

4/a. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai 
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 
feladatonként és összesen 

5. számú melléklet: Városi Művelődési Központ 2013. évi költségvetése előirányzat csoportok 
és kiemelt előirányzatok szerint 

5/a. számú melléklet: A Városi Művelődési Központ 2013. évi költségvetési bevételei és 
kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban feladatonként és összesen 

6. számú melléklet: Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2013. évi 
költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

6/a. számú melléklet: A Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2013. 
évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen 
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7. számú melléklet: Tamási és Környéke Aranyerdő Társult Óvoda és Bölcsőde 2013. évi 
költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint 

7/a. számú melléklet: A Tamási és Környéke Aranyerdő Társult Óvoda és Bölcsőde 2013. évi 
költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen 

8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi 
engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a 
közfoglalkoztatottak létszáma 

9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadási előirányzata 
feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek 
tagolásában 

10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadási előirányzata 
feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek 
tagolásában 

11. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 

12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi saját bevételeinek részletezése 
az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési 
kötelezettség megállapításához 

13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető 
fejlesztési céljai 

14. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételei, kiadásai 

15. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti 
bontásban és összesítve célok szerint 

16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai 
17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 20123 évi előirányzat felhasználási terve 
18. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulások, 

támogatások 
19. számú melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése 
20. számú melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése 
 
 

TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

7/2013. (III. 2.) 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 40. pontja hatályát veszti. 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2013. március 2. napján lép hatályba. 
 
 
 

               
                Ribányi József                                                         Gulyásné dr. Könye Katalin 
                 polgármester                                                                         jegyző 
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TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

8/2013. (III. 02.) számú önkormányzati rendelete 
 

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

 
1.§ 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi 
szabályozásáról szóló 19/2003. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 
32. § előtti alcím helyébe az alábbi lép, továbbá a 32 – 34.-§-ok helyébe a következő 
szakaszok kerülnek: 
 
„Ebek azonosító elektronikus transzponderrel (kutyachippel) történő megjelölésének 
támogatása 
 

   32. § (1) Ebek azonosító elektronikus transzponderrel 
(kutyachippel) (továbbiakban: transzponderrel) tört énő 
megjelölésének támogatása  állapítható meg annak, a kinek 
tulajdonában négy hónapnál id ősebb, kedvtelésb ől tartott eb van és 
annak transzponderrel való megjelölésének költségei  életvitelét 
megnehezíti. 
(2) A kérelemhez csatolni kell az állatorvos vonatkozó igazolását, a megjelölésről kiállított 
számlát és az eb oltási könyvét. 
   (3) A támogatás egy családban legfeljebb egy kutyára adható, illetve egy családban két éven 
belül nem ismételhető.  
 
33. § (1) A transzponderrel történő megjelölés támogatására az a személy jogosult, akinek a 
havi egy főre jutó jövedelme 
   a) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át, 
   b) családban élő esetén a nyugdíjminimum 200%-át 
nem haladja meg. 
 
   34. § (1) A transzponderrel történő megjelölés támogatásának mértéke  
   a) egyedülálló esetén 2000,- Ft, 
   b) családban élő esetén 1500,- Ft. 
(2) A támogatás az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig 
állapítható meg. 
 
 

2.§ 
Ez a rendelet 2013. március 2. napján lép hatályba.  
 
 

Ribányi József           Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester              jegyző 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZETI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
9/2013. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011. (IV. 01.) rendelet módosításáról 

 
 
Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendelet-módosítást alkotja: 
 

1.§. 
 

A rendelet mellékletének 1. pontjában szereplő táblázat (az étkeztetés intézményi térítési díja) az 
alábbi sorral egészül ki:  
 
„ Kalaznó  460,- Ft/adag” 
 
 

  2. § 
 

E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.  
 
 
Tamási, 2013. február 8. 
 
 

Ribányi József                    Gulyásné dr. Könye Katalin 
             Polgármester            jegyző 
 
 

TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

10/2013. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete 
Tamási Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 8/2003.(IV.6.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) 
1. § (2) bekezdésében az önkormányzat hivatalának elnevezése az alábbiakra módosul: Tamási 
Közös Önkormányzati Hivatal. 

2. § 
 

(1) Az SZMSZ 2. § (1) bekezdésében a jogszabályi hivatkozás helyébe a (Mötv. 13. §) lép, 
valamint a felsorolás törlésre kerül és helyébe az alábbi felsorolás kerül beillesztésre:  

 
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen:  
1. településfejlesztés, településrendezés;  
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);  
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;  
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás);  
6. óvodai ellátás;  
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7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása;  
8, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;  
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;  
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;  
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;  
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;  
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;  
15. sport, ifjúsági ügyek;  
16. nemzetiségi ügyek;  
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;  
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;  
19. hulladékgazdálkodás;  
20. távhőszolgáltatás.  
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint 
a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.„ 
 
(2) Az Szmsz 2. § (2) bekezdésének a) és b) pontjai törlésre kerülnek. Új bekezdésként kerül 
beillesztésre az alábbi szövegezéssel a (3) és (4) bekezdés, így a további bekezdés számozás ennek 
megfelelően módosul:  
 
„(3) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt 
kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy 
társulása önként akkor vállalhatja, ha azt  
a) a lakossági igények indokolják;  
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;  
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül képes ellátni.  
(4) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és 
hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás határozatban dönt a 
feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. 
Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a 
döntést követő év január 1. napja” 
 
(3) Az Szmsz 2. § (5) bekezdésének felsorolásából törlésre kerülnek az alábbiak, valamint a 
(6) bekezdés jogszabályi hivatkozása helyébe a (Mötv. 41. § (6) bek.) hivatkozás lép: 

—  középiskola (gimnázium) fenntartása 
— középiskolai kollégium fenntartása 
— művészeti iskola működtetése 
— fogyatékos gyerekek fejlesztő felkészítése 

3. §  
 

Az Szmsz 13. § (1) és (2) bekezdéseinek helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdések lépnek:  
  
„(1) A testület megbízatása lejárta előtt név szerinti szavazással [55. § (1)], minősített 
többségű [47 § (2) bekezdés] döntéssel – kivéve a megválasztását követő hat hónapon és az 
általános választást megelőző év november 30. napját követően – kimondhatja a feloszlását. A 
határidő megállapításkor a feloszlásra irányuló kezdeményezés időpontját kell figyelembe 
venni.  

   (2) Ebben az esetben a feloszlás szabályszerűségére vonatkozó kormányhivatali nyilatkozat 
beszerzését követően három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kitűzni. Az 
időközi választás költségét az önkormányzat viseli.” 

4. §  
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Az Szmsz. 14. § (1) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül, a (3) bekezdés helyébe az alábbi 
felsorolás lép:  

a) a rendeletalkotás;  
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 
választás, kinevezés, vezetői megbízás;  
c) a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása, használatuk 
szabályozása, adományozása;  
d) a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása, a 
költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, helyi adó 
megállapítása;  
e) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 
történő kiválás;  
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;  
g) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;  
h) közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
i)  eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;  
j) a bíróságok ülnökeinek megválasztása;  
k) állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 
ha a szolgáltatás a települést is érinti;  
l) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;  
m) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven 
át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;  
n) a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;  
o) területszervezési kezdeményezés;  
p) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.  
 

5. §  
 

Az Szmsz. 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, míg a (4) bekezdés törlésre 
kerül:  
 
„(3) Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének 
(három fő), a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester 
hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének 
meghatározásával.” 
 

6. §  
(1) Az Szmsz 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„(2)  A testület 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;  
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;  
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat 
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 
 
(2) Az Szmsz 19. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal 
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vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi 
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor 
vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az 
érintett meghívása.” 
 

7. § 
 

(1) Az Szmsz. 26. § (1) bekezdésében szereplő felsorolás az alábbi l) és m) pontokkal egészül ki:  
 
„ l) az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, 
m) valamint a 19. § (2) bekezdés c) pontjával kapcsolatos döntés.(zárt ülés)” 
 
(2) Az Szmsz. 26. § (3) bekezdésében szereplő felsorolás c) pontja helyébe az alábbi c) pont lép:  
 
„(3)  c) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének 
indítványára. 
Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a 
tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben.”  
 

8. §  
 

Az Szmsz. 31. § (2) bekezdésében szereplő felsorolás helyébe az alábbi felsorolás lép:  
„   (2)  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

a) a testületi ülés helyét;  
b) időpontját;  
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;  
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;  
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;  
f) az előterjesztéseket;  
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az 
ülésen elhangzottak lényegét;  
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;  
i) a döntéshozatalban résztvevők számát;  
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;  
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;  
l) a szavazás számszerű eredményét;  
m) a hozott döntéseket és  
n) a határozatok számát, szövegét, az elfogadott rendeletek számát, címét, a szavazások eredményét; 
o) az elnök intézkedéseit; 
p) az ülésen történt egyéb fontos eseményeket.” 

9. §  
 

Az Szmsz 37. § (2) bekezdésének mondata az alábbival egészül ki: „az indítvány kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül.” 

 
 

10. §  
 

Az Szmsz 40. § (3) bekezdésében szereplő felsorolás e) pontja helyébe az alábbi e) pont lép, 
valamint a felsorolásba beillesztésre kerül az alábbi f) és g) pont:  
 
„  e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;  
  f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők 
tekintetében, 
g) jegyző javaslatára kinevezi az aljegyzőt..” 

11. § 
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(1) Az Szmsz IV. fejezet fejezetcíme „Közös Önkormányzati Hivatalra” módósul. 
(2) Az Szmsz 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdések lépnek, míg a 
(3) és (4) bekezdések törlésre kerülnek. 
 
„(1)  A testület – közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban: hivatal) elnevezéssel – 
egységes hivatalt hoz létre, az önkormányzat működésére a polgármester, a jegyző feladat-és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos fel-
adatok ellátására. 

(2A hivatal szervezeti tagozódása: 

a) Székhelyen: 

- Titkársági és Igazgatási Osztály, amelyen belül titkársági és igazgatási csoport, 
- Műszaki Osztály, amelyen belül működik az építési hatósági csoport és a 

vagyongazdálkodási, városüzemeltetési és beruházási csoport,  
- Pénzügyi Osztály, amelyen belül költségvetési és adócsoport működik. 
b) Telephelyeken: 
- Értényi Kirendeltség, 
- Koppányszántói Kirendeltség.” 

12. §  
 

Az Szmsz 44. § (2) bekezdésének második tagmondatának kezdetéhez beillesztésre kerül az 
„ illetve akadályozatás esetén” kifejezés. Illetve az alábbi új (3) bekezdés kerül beillesztésre, így a 
korábbi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre módosul az alábbi szövegezéssel:  
 
„(3) A vezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10%-a. 

(4)A titkársági és igazgatási osztály az aljegyző közvetlen irányítása alá tartozik.” 

 

13. § 

 

Az Szmsz 45. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:  

 

„ (1) A hivatal munkarendje: 

hétfőn    8 00 – 18 00 
kedden, szerdán, csütörtökön 8 00 – 16 30 
pénteken    8 00 – 12 30 

amely magában foglalja a napi 30 perces ebédidőt azzal, hogy pénteki napokon az ebédidő 12 00 –  12 
30 –ig tart.” 
 

14. §  
 

Az Szmsz 45/B. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:  
 

„(1) A hivatal működésének részletes szabályait  – külön testületi határozattal elfogadott – 
hivatali szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) szabályozza. 

(2) A hivatali köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának részletes szabályait a közszolgálati 
szabályzat tartalmazza.” 

15. §  
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(1) Az Szmsz 46. § (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép, míg a (2) bekezdésben a 
„jogszabály” kifejezés többes számba kerül: 
 
„(1)  A testület az önkormányzat költségvetését rendeleti formában fogadja el, amely összeállításának 
részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény valamint annak végrehajtási rendelete, 
finanszírozási rendjét és az állami hozzájárulás mértékét pedig a központi költségvetésről szóló 
törvény határozza meg.” 
 
(2) Az Szmsz 46. § (4) bekezdéséből a „ legalább tíz nappal” mondatrész törlésre kerül.  
 

16. §  
 

(1) Az Szmsz 49. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe lép az „Aranyerdő Társult Óvoda és 
Bölcsőde Tamási Tagóvodája és Bölcsődéje” intézmény elnevezés, míg az i) pontban szereplő 
elnevezés kiegészül az „és Helytörténeti Gyűjtemény”kifejezéssel.  
 
(2) Az Szmsz 49. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:  
 
„(2) Az óvodai oktatást és nevelést, bölcsődei ellátást – az intézményfenntartó önkormányzati 
társulásos formában működtetett –Tamási és Környéke Aranyerdő Társult Óvoda és Bölcsőde 
intézményben látja el.” 
 

17. § 
 

Az Szmsz 52. § (1) bekezdésében szereplő testvérvárosi felsorolás kiegészül a „valamint Montigny 
(Franciaország)” testvérvárossal.  

18. § 
 

Az Szmsz. IX. fejezetében – a címet is beleértve – a „kisebbségi” kifejezés helyébe mindenhol a 
„nemzetiségi” kifejezés lép, valamint a jogszabályi hivatkozás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény hivatkozás lép.  

19. §  
 

Hatályát veszti a 6. számú melléklet. 
20. § 

 
Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának helyi szabályairól, illetve egyes juttatásokról és 
támogatásokról szóló 18/2001. (XI. 4.) számú önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 

Ribányi József           Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester              jegyző 

 
 
 

TAMÁSI VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

11/2013. (III. 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 a), b), 
c) pontjai helyébe az alábbi a), b), c) pontok lépnek: 
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a./ Tamási „Aranyerdő” Tagóvoda és Bölcsőde bölcsődei részében 
 - reggeli:  45,00+ ÁFA/fő 
 - tízórai:  19.00 Ft+Áfa /fő 
 - ebéd:               216,00 Ft +Áfa/fő 
 - uzsonna:  59,00 Ft +Áfa/fő 
 Összesen:         339,00 Ft +ÁFA /fő/nap 

 
b./ Tamási „Aranyerdő” Tagóvoda és Bölcsőde óvodai részében 

- tízórai: 45,00 Ft+ÁFA /fő 
 - ebéd:             162.00 Ft+ÁFA /fő 
 - uzsonna: 46,00 Ft+ÁFA /fő 
 Összesen:        253,00 Ft+ÁFA /fő/nap 

 
c./  TONI – Székhely intézményben: 
 - tízórai:  56.00 Ft+ÁFA/fő 
 - ebéd:             251,00 Ft+ÁFA /fő 
 - uzsonna  60.00 Ft+ÁFA/fő  
 Összesen:        367,00 Ft+ÁFA /fő/nap 

 
 

2.§ 
Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Ribányi József           Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester              jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresszum: 
 

Tamási Közlöny 
 

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

Kiadja: Tamási Város Polgármesteri Hivatala 


