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TAMÁSI KÖZLÖNY 
 
 
 
 
 

 
TARTALOM 

 
 

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

Rendeletek .............................................................................. 5. oldal 

___________________________________ 
 
 
 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésének határozatai:  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2013. (IV. 25.), a 70/2013. (V. 13.), a 
76.; a 79. és a 81/2013. (V. 28.), valamint a 83/2013. (VI. 3.) számú lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a polgármester beszámolóját elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Tamási Közös Víz-és 
Csatornamű Kft. 2012. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót és azt jóváhagyólag 
tudomásul veszi.  
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 93/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Gemenc Volán Zrt. 
közszolgáltatásának értékeléséről szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 94/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 

2013. június 28.              V. évfolyam 6. szám 
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Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

- megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/770-1/2013. számú 
törvényességi felhívását és azt elfogadja; 

- utasítja a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján tett intézkedésekről, 
valamint a testület döntéséről a Hivatalt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 95/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

- megtárgyalta a Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/797-1/2013. számú 
törvényességi felhívását és azt elfogadja; 

- utasítja a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján tett intézkedésekről, 
valamint a testület döntéséről a Hivatalt tájékoztassa. 

 
Határidő: 2013. július 15. 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 96/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításának céljából elfogadja „Tamási Város 
Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét” a mellékletben 
foglaltaknak megfelelően. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31.  
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 97/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy az ÁROP-1.A.5-2013 
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújt be 100%-os támogatási intenzitás mellett, melyben az igényelt 
támogatás összege bruttó 22 millió Ft. A támogatás igénybevételéhez önerő biztosítása nem 
szükséges. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat előkészítését 
haladéktalanul kezdje meg, továbbá felhatalmazza a pályázati dokumentáció aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 98/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
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- dönt arról, hogy az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezettől 36.000.000 Ft 
működési célú likvid hitelt vesz fel 2013. december 31-ei lejárattal; 

- a kölcsön biztosítéka a Tamási 1877. hrsz. alatti kemping ingatlanra a pénzintézet 
javára történő jelzálogjog, valamint opciós vételi jog bejegyzése; 

- felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés, valamint a kapcsolódó 
jelzálogszerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 99/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
 
1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. § (2) b) 1. 

pontja alapján Nászainé Jákob Éva (lakik, 7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 4.), mint a III. 
számú védőnői körzet közalkalmazottjának jogviszonyát 2013. június 30. napjával 
áthelyezéssel megszünteti; 

2. egyidejűleg a megüresedő védőnői munkakörre a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot ír ki; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletben szereplő pályázati kiírást a helyben 
szokásos módon valamint a kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes 
oldalán közzétegye. 

 
Határidő: a pályázat közzétételére 8 nap 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 100/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat és a Tolna Megyei 
Kormányhivatal között létrejött, járási hivatal kialakításáról szóló megállapodást a 
mellékletben foglaltak szerint módosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú Módosító Megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 101/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába a polgármester akadályoztatása esetén, 
annak helyettesítésére általános jelleggel Újireg Község Polgármesterét hatalmazza meg. 
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 102/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
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1. mint a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás tagja a 2013. évi 
költségvetésben az általános tartalékkeret terhére a társulás részére 791. 745,- (azaz 
hétszázkilencvenegyezer-hétszáznegyvenöt) Forint működési hozzájárulást biztosít, 
melyet a társulás a ZŐŐD Kft. üzletrészének megvásárlásához valamint a törzstőke 
emeléséhez használ fel; 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a költségvetési rendeleten vezesse át. 
 
Határidő: 1. pont esetében 30 nap 

 2. pont esetében a következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés 
Felelős:       polgármester 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
18/2013. (VI. 27.)  

önkormányzati rendelete 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak igénybevételének szabályairól 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva – a 10. § (4) és a 13.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyar 
Kéményseprők Országos Ipartestülete és a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének 
kikérésével, valamint Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2003. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított 
feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
  

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendelet célja azoknak a szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a településen 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatással (továbbiakban: közszolgáltatás) összefüggő feladatok 
eredményes végrehajtását, a közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 

(2) A rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területén az égéstermék elvezetővel ellátott 
ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használójára illetve tulajdonosra, valamint a közszolgáltatást végző 
közszolgáltatóra terjed ki. 

(3) A közszolgáltatás kiterjed az ingatlanban üzemeltett tüzelőberendezés égéstermékének 
elvezetésére szolgáló – hozzá tartozó vagy hozzá csatlakoztatott – égéstermék-elvezető és tartalék 
(biztonsági) égéstermék-elvezető sormunka keretében történő időszakonkénti ellenőrzésére, 
tisztítására, műszaki felülvizsgálatára valamint műszaki vizsgálatokra. 

(4) A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre, valamint az 
épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő elemére vagy annak 
bekötőnyílására. 

(5) A közszolgáltatást teljes körűen – nyilvános pályázat elnyerését követően - a CAMINUS 
Tüzeléstechnikai Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) (7100 Szekszárd, Páskum utca 5.) látja el. 
 

2. A közszolgáltató kötelezettségei 
 

2. § (1) A közszolgáltató köteles a 1.§  (3) bekezdésében felsorolt közszolgáltatási tevékenységet a 
külön jogszabály által meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően, az ott meghatározott 
körben és előírt határidőben ellátni, valamint a külön jogszabályban meghatározott 
tervfelülvizsgálattal és szaktanácsadással kapcsolatos nyilatkozat kiadni. 

(2) A közszolgáltató telephelyén ügyfélfogadást köteles tartani. Az ügyfélfogadás rendjéről a 
lakosságot a helyben szokásos módon kell tájékoztatni. 

(3) A közszolgáltatónak a munkavégzés során meg kell győződnie az égéstermék 
maradéktalan és biztonságos elvezetéséről. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során, a szakterületét érintően felmerülő élet-és 
vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén köteles a külön jogszabályban meghatározott 
szükséges intézkedéseket írásban megtenni, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot 
tájékoztatni. 

(5) Amennyiben a közszolgáltató az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzését, 
tisztítását, műszaki felülvizsgálatát – az ingatlan használójának kötelezettségeinek elmulasztása miatt 
– nem tudja elvégezni, értesíti az illetékes tűzvédelmi hatóságot. 
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3. Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei 
 

3. § (1) Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást az ingatlan használója köteles 
igénybe venni. 

(2) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató külön jogszabályban és az e rendeletben 
meghatározott feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani. 

(3) A tulajdonos köteles a kémények számában bekövetkezett változást – gyarapodást és 
csökkenést - a szolgáltatónak a változást követő 15 napon belül bejelenteni. 

(4) Az 1. mellékletben meghatározott közszolgáltatásért járó díjat (továbbiakban: 
közszolgáltatás díja) az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan tulajdonosának bejelentése alapján a 
közte és az ingatlan használó között létrejött megállapodás szerint az ingatlan használója köteles 
megfizetni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a közszolgáltatással, munkavégzéssel kapcsolatos 
panaszát a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáján, illetve az önkormányzatnál teheti meg. 
Amennyiben a közszolgáltató a közte és az önkormányzat között létrejött szerződésben, valamint 
pályázati ajánlatában foglalt lényeges kötelezettségeit megszegi, vagy a közszolgáltatási 
tevékenységére a lakosság részéről évente legalább 30 db illetékes hatóság által kivizsgált és 
megalapozott panasz érkezik, az önkormányzatnak joga van a szolgáltatóval kötött megállapodást 6 
hónapos felmondási idővel megszüntetni. 
 

4. A közszolgáltatási szerződés létrejötte, a közszolgáltatás ellátásának rendje, módja 
 

4. § (1) A közszolgáltatási szerződés létrejön: 

a) az ingatlan használójának megrendelésével, 
b) a bejelentési kötelezettség teljesítésével. 

(2) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés 
nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának előzetes értesítése alapján. 

  (3) A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról az ingatlan használóját 8 nappal 
korábban köteles értesíteni 

a) társasházi tömblakások esetében írásban vagy hirdetmény útján, 
b) egyéb esetekben szóban. 

(4) A szóbeli értesítés eredménytelensége esetén a közszolgáltató a megismételt értesítést 
írásban köteles a tulajdonosnak megküldeni. 

(5) A közszolgáltató az önkormányzat hivatalos lapjában félévente közzéteszi az adott 
időszakban tervezett sormunka időpontját utcánkénti megosztásban. 

 
5. A közszolgáltatás díja, díjfizetés rendje  

 

5. § (1) A közszolgáltatás díját Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete állapítja meg, 
mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(2) A következő naptári évre vonatkozó díjtételek minden év november hó 30. napjáig 
kerülnek meghatározásra a vonatkozó jogszabályok alapján.  

(3) A közszolgáltató a tárgyidőszakra megállapított közszolgáltatás díjáról díjjegyzéket készít 
és telephelyén azt látható módon kifüggeszti. 

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, 
számla alapján jogosult beszedni. 

(5) A közszolgáltatás díjának megfizetése a közszolgáltatás elvégzésének tűrése alól nem 
mentesít. 
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(6) Ha a közszolgáltatás a közszolgáltató hibájából marad el, a tulajdonos illetve az ingatlan 
használója a díj fizetésére nem kötelezhető. 
 

6. Záró rendelkezések 
 

6. § (1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
(3) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

szóló 20/2010. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 19/2012. (V. 31.) és 
2/2013. (I. 10.) önkormányzati rendeletek. 
 
 
 
 
 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 

 
Melléklet: 
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1. melléklet a 18/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez: 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjtételei (a díjak az Áfa összeget nem tartalmazzák) 

              
1.  

Sormunka keretében ellátott tevékenységek nettó díja  
              
Munkaráfordítás nettó díja:             

 2000 Ft/egység           
Égéstermék-
elvezetők jele 

Tevékenységek 
 

 
1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti 
tisztítás, összekötő elem nélkül 

1.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség 
szerinti tisztítása 

1.3. Műszaki felülvizsgálat 

 

 Egységnyi 
munka-ráfordítás 

Közszolgáltatás 
nettó díja 

Egységnyi munka-
ráfordítás 

Közszolgáltatás 
nettó díja 

Egységnyi 
munka-

ráfordítás 
Közszolgáltatás 

nettó díja  
ENHS 0,37 db 740 Ft/db 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,8 db 1600 Ft/db  
ENHG 0,3 db 600 Ft/db 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
KNHS 0,2 fm 400 Ft/fm 0,2 fm 400 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
KNHG 0,14 fm 280 Ft/fm 0,14 fm 280 Ft/fm      
NNHS 0,3 fm 600 Ft/fm 0,3 fm 600 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
NNHG 0,21 fm 420 Ft/fm 0,21 fm 420 Ft/fm      
ENTS 0,42 db 840 Ft/db 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,8 db 1600 Ft/db  
ENTG 0,34 db 680 Ft/db 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
KNTS 0,24 fm 480 Ft/fm 0,24 fm 480 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
KNTG 0,17 fm 340 Ft/fm 0,17 fm 340 Ft/fm      
NNTS 0,32 fm 640 Ft/fm 0,32 fm 640 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
NNTG 0,22 fm 440 Ft/fm 0,22 fm 440 Ft/fm      
EZHS 0,37 db 740 Ft/db 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,8 db 1600 Ft/db  
EZHG 0,3 db 600 Ft/db 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
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KZHS 0,2 fm 400 Ft/fm 0,2 fm 400 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
KZHG 0,14 fm 280 Ft/fm 0,14 fm 280 Ft/fm      
NZHS 0,3 fm 600 Ft/fm 0,3 fm 600 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
NZHG 0,21 fm 420 Ft/fm 0,21 fm 420 Ft/fm      
EZTS 0,42 db 840 Ft/db 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,8 db 1600 Ft/db  
EZTG 0,34 db 680 Ft/db 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
KZTS 0,24 fm 480 Ft/fm 0,24 fm 480 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
KZTG 0,17 fm 340 Ft/fm 0,17 fm 340 Ft/fm      
NZTS 0,32 fm 640 Ft/fm 0,32 fm 640 Ft/fm 0,28 fm 560 Ft/fm  
NZTG 0,22 fm 440 Ft/fm 0,22 fm 440 Ft/fm      
GNHS* 0,25 szint 500 Ft/szint 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,36 szint 720 Ft/szint  
GNHG* 0,2 szint 400 Ft/szint 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
GZHS* 0,25 szint 500 Ft/szint 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,36 szint 720 Ft/szint  
GZHG* 0,2 szint 400 Ft/szint 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
GZTS* 0,3 szint 600 Ft/szint 0,17 bekötés 340 Ft/bekötés 0,44 szint 880 Ft/szint  
GZTG* 0,25 szint 500 Ft/szint 0,14 bekötés 280 Ft/bekötés      
ET 0,2 db 400 Ft/db -       0,4 db 800 Ft/db  
KT 0,1 fm 200 Ft/fm         0,14 fm 280 Ft/fm  
NT 0,15 fm 300 Ft/fm         0,14 fm 280 Ft/fm  
GT* 0,1 szint 200 Ft/szint         0,16 szint 320 Ft/szint  

              
              
              
*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.   
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1. 4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek: 
 
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista 
alapján légtér-összeköttetésben lévő 
rendeltetési egységként 

0,1 db 200 Ft/db 

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,3 param. 600 Ft/param 
Műszaki biztonsági felülvizsgálat 
meglétének ellenőrzése 
 

0,05 db 100 Ft/db 

 
1. 5. Megrendelésre kötelező tevékenységek: 
 
A fenti közszolgáltatások 
A sormunka keretében feltárt az égéstemék-
elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel 
eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 
egyeztetés alapján 

2,0 db/óra 4.000 Ft/db/óra  

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel 
rendelkező tüzelőberendezések ellenőrzése, 
tisztítása 

0,34 db 680 Ft/db 

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű 
égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 

0,6 fm 1.200 Ft/fm 

1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállás 
terheli 

1,0  2.000 Ft 

 
2. 

Műszaki vizsgálatok keretében elvégzett tevékenységek díjtételei 
 
Munkaráfordítás nettó díja:  3.200,- Ft/egység 
 

   
ENH 
ENT 
ET 

 
 

EZH 
EZT 

 

 
GNH 
 GZH 
GZT 
GT 

KNH 
KNT 
KT 

NNH 
NNT 
NT 

 
KZH 
KZT 
NZH 
NZT 

 
 
2.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 
 
Munkaráford. 0,84/db 1,16/db 0,4/szint 2,6/db 3,4/db 
Nettó díj 2.688 Ft/db 3.712 Ft/db 1.280 Ft/szint 8.320 Ft/db 10.880 Ft/db 
 
2.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék 
elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 
 
Munkaráford. 1,34/db 2,00/db 0,7/szint 4,0/db 5,0/db 
Nettó díj 4.288 Ft/db 6.400 Ft/db 2.240 Ft/szint 12.800 Ft/db 16.000 Ft/db 
 
2.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 
üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat 
 
Munkaráford. 0,84/db 1,16/db 0,4/szint 2,6/db 3,4/db 
Nettó díj 2.688 Ft/db 3.712 Ft/db 1.280 Ft/szint 8.320 Ft/db 10.880 Ft/db 
 
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 
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helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 
 
Munkaráford. 0,68/db 0,92/db 0,3/szint 2,1/db 2,72/db 
Nettó díj 2.176  Ft/db 2.944 Ft/db 960 Ft/szint 6.720 Ft/db 8.704 Ft/db 
 
2.5. A 2.1. – 2.4. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 
 1,00 
 3.200 Ft 3.200 Ft 3.200 Ft 3.200 Ft 3.200 Ft 

 
3. 

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei 
 
Munkaráfordítás nettó díja: 11.200 Ft 
 
Megrendelt vizsgálat  Nettó díj 
3.1.Egy lakás illetve rendeltetési egység esetén 1,0 11.200 Ft 
3.2.Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2,0 22.400 Ft 
3.3.Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 
épületenként 

3,0 33.600 Ft 

3.4.Épület központi kéménnyel 60-140 kW 2,0 22.400 Ft 
3.5.Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW 
felett 

2,5 
28.000 Ft 

3.6.Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj 
terheli) 

1,0/db 
11.200 Ft 

3.7.A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont 
szerinti  kiszállási díj terheli 

 
 3.200 Ft 

 
 
 
 
 

4. Az égéstermék elvezetők jele 
Karakter 

1. 2. 3. 4. 
Jelentése 

E 
Egyedi,egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő 
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 

K 
Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő 
hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat 
keresztmetszetig 

N 
Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60kW feletti összes névleges 
bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm2járat 
keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig 

G 
Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú 
égéstermék-elvezető 

 N 
Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségből 
veszi az égéshez szükséges levegőt 

 Z 
Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az 
égéshez szükséges levegőt 

 T Tartalék égéstermék-elvezető 
  H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 
  T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető 

 
  

S 
Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló 
égéstermék-elvezető 

 
  

G 
Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló 
égéstermék-elvezető 
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TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2013. (VI. 27.)  
önkormányzati rendelete 

önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 20/1997. (XI. 22.) számú önkormányzati 
rendelet 8. § (5)-(7) bekezdései és a 15.§ (1) bekezdése. 
 
(2) Hatályát veszti a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú 
önkormányzati rendelet 28.§-a a „Tiltó rendelkezések ” alcímmel együtt. 
 
(3) Hatályát veszti a fizető parkolás rendjéről és díjáról szóló 12/2004. (VI. 6.) számú 
önkormányzati rendelet 9. §-a. 
 
(4) Hatályát veszti a piactartáshoz kapcsolódó szabályokról szóló 14/2001. (X. 14.) számú 
önkormányzati rendelet 3. §-a. 
 
(5) Hatályát veszti a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI. 5.) számú 
önkormányzati rendelet 29. §-a a „Szankciók” alcímmel együtt. 
 
(6) Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 10/2004. (V. 9.) számú önkormányzati 
rendelet 24. §-a. 
 
(7) Hatályát veszti a temetőkről és a temetésről szóló 12/2010. (VIII. 30.) számú 
önkormányzati rendelet 15. §-a a „Tiltó rendelkezések” alcímmel együtt. 
 
(8) Hatályát veszti a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 10/1991. (VIII. 
26.) számú önkormányzati rendelet 10. §-a a „Tiltott magatartások” alcímmel együtt.  
 
(9) Hatályát veszti a szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról szóló 
6/2010. (IV. 05.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a a „Szabálysértési és egyéb 
rendelkezések” alcímmel együtt. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester       jegyző 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
20/2013. (VI. 27.)  

önkormányzati rendelete 
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az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) 

bekezdés b) és c) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 
18. § (1) bekezdésében, valamint 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2003. (IV. 6.) számú önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdés b) pontjában 
biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 
 
1. § Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szablyairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő lép: 
„(1) Az önkormányzat a tulajdonjoga gyakorlásával kapcsolatos feladatait a képviselő-testület és 
annak szervei útján gyakorolja.”  
 
2. § Az Ör. 4. § (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése helyébe a következő lép: 
(A forgalomképtelen törzsvagyon részei:) 
„ – vizek és közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket,” 
 
3. § Az Ör. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: 
„(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon elidegenítéséről kizárólag a képviselő-testület jogosult 
dönteni.” 
 
4. § Az Ör. 24. § hatodik francia bekezdése helyébe lép a következő lép: 
(A képviselő-testület kizárólagos hatáskörében dönt:) 
„– üzletrész értékesítéséről, üzletrészekkel kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok megadásáról, 
pénzbeli betétjének és apportjának az emeléséről vagy csökkentéséről a 25. § negyedik francia 
bekezdésben foglalt kivétellel,”. 
 
5. § Az Ör. 27. § helyébe a következő lép: 
„ 27. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló nettó húszmillió forint értékhatár feletti vagyon 
tulajdonjogát átruházni, azt hasznosítani – a (2) bekezdés eseteit kivéve –  csak versenyeztetés útján, 
az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet. 

(2) A versenyeztetést – az elidegenítendő, hasznosítandó vagyontárgy jelentőségétől, értékétől 

függően – országos, megyei vagy helyi lapban kell meghirdetni. A jelentőség és érték kérdésében – az 

illetékes bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület dönt. 

(3) Az elidegenítésre, illetve a hasznosításra történő kijelöléskor dönt a testület a 

versenyeztetés elbírálásával, a szerződéskötéssel kapcsolatos és egyéb fontos kérdésekben. 

 
6. § (1) Az Ör. 5. § harmadik francia bekezdésében az „önkormányzat szervei” szövegrész helyébe 
a „képviselő-testület szervei” szöveg lép. 
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 (2) Az Ör. 10. § (3) bekezdésében a „vállalkozásban” szövegrész helyébe a „gazdálkodó 
szervezetben” szöveg lép. 
 (3) Az Ör. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. 
 
7. § Hatályát veszti az Ör. 1. § (3) bekezdése, a 2. § (2) bekezdése, a 4. § (1) negyedik francia 
bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § hatodik francia bekezdése, a 10. § (5) és (6) bekezdése, a 12. 
§, a 16. § (1) bekezdése, a 20. § (1) és (2) bekezdése, a 22. § (2) bekezdés második francia bekezdése, 
a 22. § (4)-(7) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése valamint a 24. § harmadik francia bekezdése 
 
 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Ribányi József      Gulyásné dr. Könye Katalin 
  polgármester      jegyző 

 
 

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
21/2013. (VI. 27.)  

önkormányzati rendelete 
  
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 

6/2013 (III. 2.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III. 2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Ktr.) az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § 
 (1) A Ktr. 3. § (1) bekezdés  

a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 4.981.887 E Ft-ra, 
 aa) pontjában írt működési költségvetési bevételi előirányzat 1.443.560 E Ft-ra, 
 ab) pontjában írt felhalmozási költségvetési bevételi előirányzat 3.538.327 E Ft-ra, 
 b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.690.705 E Ft-ra, 
 ba) pontjában írt működési költségvetési kiadási előirányzat 1.446.557 E Ft-ra, 
 bb) pontjában írt felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 3.244.148 E Ft-ra, 
            c) pontjában írt költségvetési többletét a finanszírozási műveletek nélkül 291.182 E Ft- 

    ra, 
            cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési többletét 294.179 E Ft-ra, 
            f) pontjában írt finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására  
 szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 294.179 E Ft-ra, 
            fb) pontjában az f) pontból írt felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását  
 294.179 E Ft-ra, 
            g) pontjában írt költségvetés bevételi főösszege 4.984.884 E Ft-ra, 

h) pontjában írt költségvetés kiadási főösszege 4.984.884 E Ft-ra módosul. 
 

     2. § 
 

(1) A Ktr. 1-3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1-3/a. számú melléklete lép. 
(2) A Ktr.  5-9. számú melléklete helyett a továbbiakban e rendelet 4-8. melléklete lép. 
(3) A Ktr. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. 
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(4) A Ktr. 19. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 
(5) A Ktr. 21. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetés 
végrehajtása során kell alkalmazni. 
 
 
 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 


